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Özetçe- Bu çalışmada farklı çalışma frekanslarındaki tıbbi 
fizyoterapi cihazları ile cep telefonları ve kablosuz 
haberleşme cihazlarının insan kas dokusu üzerindeki 
etkileri incelenmiştir. Farklı çalışma frekansları için kas 
dokusunun elektriksel özellikleri göz önüne alınarak farklı 
kas modelleri HFSS programı kullanılarak 
oluşturulmuştur. Bu modeller üzerinde özgül soğurma 
oranı değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca matematiksel 
olarak elektromanyetik alan maruziyetinin doku içinde 
yarattığı sıcaklık artışı miktarları ve özgül soğurma oranı 
değerleri belirlenmiştir.  

 Anahtar Kelimeler – Elektromanyetik alan maruziyeti; 
Özgül Soğurma Oranı; Kas Dokusu 

Abstract- In this study, the effects of medical 
physiotherapy devices, cellular phones and wireless 
communication devices on human muscle tissue was 
examined in different studying frequency. Different 
muscle models were formed using HFSS program by 
taking into consideration electrical properties of the 
muscle tissue for different operating frequencies. Specific 
absorption rate values were computed on these models. 
Also the temperature rise amount and Spesific 
absorbation rate in the tissue from caused by exposure to 
electromagnetic fields were determined mathematically.  

Keywords - Electromagnetic Field Exposure; Specific 
Absorption Rate;  Muscle Tissue 

I. GİRİŞ 

Günümüzde cep telefonları ve kablosuz haberleşme 
cihazlarının kullanımı oldukça yaygındır. Ayrıca 
elektromanyetik(EM) alan yayan cihazların tıbbi 
alanlarda da kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu farklı 
çalışma frekanslarında elektromanyetik alan yayan 
cihazların insan sağlığı üzerine zararlı etkileri olduğu 
ile ilgili literatürde pek çok çalışma bulunmaktadır. 
Özellikle cep telefonlarından yayılan 900 MHz 
frekanslı radyo frekans dalgalarının insan dokuları 
üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik pek çok çalışma 
bulunmaktadır. Cep telefonları kaynaklı radyo frekans 
dalgalarına iki farklı biçimde maruz kalınmaktadır; cep 
telefonlarından yayılan radyo frekans dalgaları insan 
vücudunda en çok kafa bölgesini etkilerken, baz 
istasyonlarından yayılan dalgalar ise vücudun bütününü 
etkilemektedir. Benzer şekilde farklı frekanslarda EM 
alan yayan diğer kablosuz haberleşme cihazlarının 
kullanımı da insan vücudu üzerinde etkiler 
oluşturabilmektedir [1]. 
         Bu çalışmada özellikle 27, 900, 1800 ve 2450 
MHz çalışma frekanslarının insan kas dokusu üzerine 
etkileri incelenmiştir. Bu farklı çalışma frekansları için 
kas dokusunun elektriksel özellikleri dikkate alınarak 
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tek katmanlı ve üç katmanlı kas modelleri HFSS[2] 
programı kullanılarak oluşturulmuş ve bu modeller 
üzerinde SAR(Specific Absorption Rate) ve elektrik 
alan değerleri dikey kesit için belirlenmiş ve ayrıca 
matematiksel olarak radyo frekans dalgaların kas 
dokusu üzerinde yarattığı ısıl etkiler belirlenmiştir. 
Yatay kesit ve farklı polarizasyonlar için de kas 
modelleri [3] de oluşturulmuştur. Önceki çalışmalarda 
HFSS programı kullanılarak 1800 MHz çalışma 
frekansında kafa modeli oluşturma ve nümerik 
yöntemler ile SAR dağılımının hesaplanmıştır [4]. 
 

II. GEREÇ VE YÖNTEM 

A. Kas Doku İçerisindeki SAR Dağılımının ve Isı 
Artışının Matematiksel Modeli 

Çalışmada aşağıda verilen denklem-1 ve denklem-2 
kullanılarak matematiksel model oluşturulmuştur. 
Çalışılan farklı frekansların her biri için kas dokunun, 
iletkenlik, yoğunluk, spesifik ısı kapasitesi ve sınır 
değer olarak ICNIRP’nin belirlediği elektrik alan 
değerleri kullanılarak doku içindeki sıcaklık artışı 
miktarları ve SAR değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen 
sonuçlar HFSS model ile elde edilen SAR değerlerine 
oldukça yakındır. Tablo 1 de çalışılan frekanslar için 
hesaplanan SAR değerleri ve sıcaklık artış miktarları 
gösterilmektedir. 
 
B.  Özgül Soğurma Oranı(SAR) 
 
Özgül soğurma oranı dokularda birim ağırlık başına 
yutulan EM gücü [W/kg] gösterir. Özgül soğurma oranı 
aşağıdaki gibi tanımlanır [5, 6] 

                                     
2

2
ESAR





                            

(1) 
Burada E elektrik alan(V/m), σ  iletkenlik (S/m), ρ ise 
yoğunluktur(kg/m3). SAR ile sıcaklık artışı arasındaki 
matematiksel ilişki ise aşağıdaki gibi tanımlanır [7].     

                                      dt
dTcSAR 

                        
(2) 
Burada c spesifik ısı kapasitesi, dT/dt ise doku içindeki 
sıcaklık değişimidir [7]. İnsan vücudunda 1oC sıcaklık 
artısı için bir kilogram doku başına 4 W güç soğrulması 
gerekmektedir [1, 8]. 
 
Şekil 1 de 900 MHz çalışma frekansı için ve 41.25 V/m 
elektrik alan değerli,  6 dakikalık maruziyet sonucu kas 
doku içerisinde meydana gelen sıcaklık artışının 
matematiksel model kullanılarak hesaplanan değişimi 
gösterilmektedir. 

Tablo 1. Kas doku içerisindeki matematiksel olarak hesaplanan SAR 
değerleri ve sıcaklık artış miktarları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. 900 MHz çalışma frekansında 6 dakikalık maruziyet sonucu kas 
doku içerisinde meydana gelen sıcaklık artışının değişimi 
 
C.  Silindirik Kas Modelin Oluşturulması 
 
Basit kas modeli HFSS programı kullanılarak silindir 
şeklinde oluşturulmuştur. Oluşturulan kas modelinde: 
27, 900, 1800 ve 2450 MHz ‘deki elektriksel özellik 
değerleri programda kullanılarak simülasyonlar 
gerçekleştirilmiştir. Şekil 2 de oluşturulan silindirik kas 
modelin önden görünüşü ve ölçüm sonuçlarının 
alınacağı kesitler gösterilmektedir. Bu kısımda elektrik 
alan bileşeninin silindirik modele dik olarak geldiği 
durum için simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. 
Simülasyonlarda k vektörü x yönünde ise (1 ,0 ,0), y 
yönünde ise (0 ,1 ,0) alınmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. Basit silindirik modelin görünüşü ve model üzerinde kesit 
alınması 
 
 

Frekans 
(MHz) 

SAR değeri 
(W/kg) 

6 dakika maruziyet sonucu 
meydana gelen sıcaklık artış 

miktarı (oC) 
27 0.2313 0.0192 
900 0.7721 0.0634 

1800 2.1919 0.1771 
2450 4.3536 0.3518 
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Tablo 2. Oluşturulan silindirik model için çalışılan frekanslardaki 
elektriksel parametreler [9]. 
 
Tablo 2’de oluşturulan silindirik model için çalışılan 
frekanslardaki elektriksel parametreler verilmiştir[9]. 
Simülasyonlarda 900 MHz için sınır değeri olarak 
elektrik alan için ICNIRP’nin belirlediği 41.25 V/m 
değeri alınmıştır. Kas modelinin yakınına (modele 100 
mm uzaklıkta) bir kaynak yerleştirilmiştir. 1800 MHz 
için sınır değeri olarak ise elektrik alan için ICNIRP’nin 
belirlediği 58.33 V/m değeri,  27 MHz için 28 V/m, 
2450 MHz için ise 61 V/m değerleri alınarak 
simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. 
 

III.  SİMÜLASYON SONUÇLARI 
 
Şekil 3 de oluşturulan silindirik model üzerindeki 
sadece dikey kesit alınması durumu gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil 3. Elektrik Alan bileşeninin silindirik modele dik olması 
durumunda basit silindirik modelin önden görünüşü ve model üzerinde 
dikey kesit alınması 
 
Şekil 4’de 27 MHz ve şekil 5’de ise 900 MHz 
frekansında silindirik kas modelinden alınan dikey kesit 
üzerinde oluşan SAR değerleri gösterilmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                  

Şekil 4. Dikey kesit üzerinde 27 MHz’de elektrik alan bileşeninin 
silindirik modele dik olması durumunda  SAR dağılımının önden 
görünüşü 

   
                                   

Şekil 5. Dikey kesit üzerinde 900 MHz’de elektrik alan bileşeninin 
silindirik modele dik olması durumunda SAR dağılımının önden 
görünüşü 

 
Şekil 6a’da 1800 MHz ve şekil 6b’de ise 2450 MHz 
frekansında silindirik kas modelinden alınan dikey kesit 
üzerinde oluşan SAR değerleri gösterilmektedir.  
 

 
                                                                               
                                         (a) 

 
                                                            (b) 
Şekil 6. Dikey kesit üzerinde a) 1800 MHz, b) 2450 MHz’de elektrik 
alan bileşeninin silindirik modele dik olması durumunda SAR 
dağılımının önden görünüşü 

 
A.  Üç Katmanlı Silindirik Model  

 
Çalışmanın bu kısmında kas modeli: deri, yağ ve kas 
olmak üzere 3 katman olarak modellenmiştir. Bu üç 
katmanın 900 MHz ve 1800 MHz ‘deki elektriksel 
özellik değerleri kullanılarak simülasyonlar  
gerçekleştirilmiştir. Şekil 7 de oluşturulan üç katmanlı 
silindirik modelin önden görünüşü ve ölçüm 
sonuçlarının alınacağı dikey kesit gösterilmektedir. Bu 
kısımda elektrik alan bileşeninin silindirik modele 
paralel olarak geldiği durum için simülasyonlar 
gerçekleştirilmiştir. Üç katmanlı model simülasyonlarda 
da k vektörü x yönünde ise (1 ,0 ,0), y yönünde ise (0 ,1 
,0) alınmıştır. Tablo 3’de oluşturulan üç katmanlı 
silindirik model için çalışılan frekanslardaki elektriksel 
parametreler verilmiştir. [9] 

Frekans εr σ(mho/m) 

27 MHz 95,947 0,654 

900 MHz 55,032 0,94 

1800 MHz 53,54 1,34 

2450 MHz 52,729 1,7388 
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Şekil 7. Üç katmanlı silindirik modelin önden görünüşü 

 

Tablo 3. Oluşturulan üç katmanlı silindirik model için çalışılan 
frekanslardaki elektriksel parametreler.[9] 
 
Şekil 8’ de 900 MHz frekansında 3 katmanlı modelden 
alınan dikey kesit üzerinde oluşan SAR değerleri 
gösterilmektedir. Oluşan SAR değerlerinden görüleceği 
üzere kas dokusu üzerinde SAR değerleri deri ve yağ 
katmanlarına göre daha yüksek değerlerde olmaktadır. 
 

 
                                                                             
Şekil 8.  900 MHz’de  SAR dağılımının önden görünüşü                                         

IV. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışmada, farklı çalışma frekanslarına sahip olan kısa 
dalga diatermi cihazı, cep telefonu ve kablosuz 
haberleşme cihazlarının (27, 900, 1800 ve 2450 
MHz’de), kas doku içerisinde meydana getirdiği ısıl 
değişimler ve özgül soğurma oranı değişimleri farklı 
eşdeğer kas modellemeleri oluşturularak belirlenmiştir. 
Çalışmada çalışılan farklı frekanslar için kas dokunun, 
iletkenlik, yoğunluk, spesifik ısı kapasitesi, sınır değer 
olarak ICNIRP’nin belirlediği elektrik alan değerleri 
kullanılarak doku içindeki SAR değerleri matematiksel 
olarak hesaplanmıştır. Matematiksel olarak elde edilen 
bu SAR değerleri bilgisayar ortamında gerçekleştirilen 
silindirik kas modeli simülasyonları ile elde edilen 
sonuçlara oldukça yakındır.  

V. SONUÇ 

Bu çalışmada özellikle 900 ve 1800 MHz 
frekanslarındaki cep telefonlarının ve 2.45 GHz 
frekansındaki kablosuz haberleşme cihazlarının ve 
ayrıca 27 MHz frekansında çalışan cihazların insan kas 
dokusu üzerine etkilerini belirlemek amaçlı 
matematiksel model ve bilgisayar ortamında silindirik 
kas modelleri oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen tek 
katmanlı silindirik kas modeli simülasyonları 
neticesinde modelden alınan kesit üzerindeki bazı 
kısımlarda 1800 ve 2450 MHz için SAR değerinin 
4W/kg değerinden yüksek olduğu, 27 ve 900 MHz için 
ise SAR değerinin bu sınır değerden yüksek olmadığı 
gözlemlenmiştir. Üç katmanlı silindirik kas modelinde 
ise 1800 MHz frekansı için, modelden alınan kesit 
üzerindeki bazı kısımlarda SAR değerinin sınır 
değerden yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Simülasyonlar 
göstermektedir ki, kas doku EM enerjiden fazlası ile 
etkilenmektedir.  
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 εr 

(1800 

MHz) 

σ(mho/m) 

(1800 

MHz) 

εr 

(900 

MHz) 

σ(mho/m) 

(900 MHz) 

Deri 38.872 1.1847 41.405 0.86 

Yağ 5.3494 0.0783 5.462 0.051 

Kas 53.54 1.34 55.032 0.94 


