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Περίληψη 
 
Οι εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις (Implantable Medical Devices, IMD) 

προσελκύουν σήμερα υψηλό επιστημονικό ενδιαφέρον για ποικίλες ιατρικές 

εφαρμογές πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Βασικό στοιχείο της λειτουργίας 

τους είναι η δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικές διατάξεις επίβλεψης/ελέγχου, 

γνωστή ως ιατρική τηλεμετρία. Στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι 

η αντιμετώπιση των σημαντικότερων προκλήσεων υπολογιστικής και πειραματικής 

μελέτης εμφυτεύσιμων κεραιών, ή, ισοδύναμα, κεραιών που ενσωματώνονται επί 

εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων για την επίτευξη ασύρματης ιατρικής 

τηλεμετρίας.  

Αρχικά, μελετάται η δυναμική διαφόρων τεχνικών σμίκρυνσης για 

εμφυτεύσιμες κεραίες, και, βάσει ενός πρωτότυπου παραμετρικού μοντέλου 

εμφυτεύσιμης κεραίας μικροταινίας, σχεδιάζονται και συγκρίνονται οι επιδόσεις 

πέντε νέων κεραιών για τηλεμετρία στη ζώνη Υπηρεσιών Επικοινωνίας Ιατρικών 

Εμφυτευμάτων (Medical Implant Communications Service, MICS) (402–405 

MHz). Έμφαση δίνεται στην ποσοτικοποίηση της υποβάθμισης των επιδόσεων 

ακτινοβολίας και ασφάλειας των εμφυτεύσιμων κεραιών ως συνάρτηση του 

καταλαμβανόμενου φυσικού τους όγκου. Δοθέντων των αποτελεσμάτων, προτείνεται 

μία πρωτότυπη εμφυτεύσιμη κεραία μεγάλου εύρους ζώνης, και μία πρωτότυπη 

εμφυτεύσιμη κεραία διπλής ζώνης συχνοτήτων, οι οποίες καταλαμβάνουν σχετικά 

αυξημένο φυσικό όγκο προς όφελος των λοιπών επιδόσεων.  

Στη συνέχεια, αναπτύσσονται και επαληθεύονται αριθμητικά τέσσερις 

πρωτότυπες μεθοδολογίες σχεδίασης εμφυτεύσιμων κεραιών για λειτουργία εντός 

συγκεκριμένων σεναρίων εμφύτευσης (θέσεων εμφύτευσης εντός του σώματος του 

ασθενούς). Στόχο αποτελεί η επιτάχυνση της διαδικασίας σχεδίασης και η 

βελτιστοποίηση των επιτευχθεισών επιδόσεων συντονισμού. Η επαλήθευση και 

σύγκριση των προτεινόμενων μεθοδολογιών πραγματοποιείται αριθμητικά στο 

πλαίσιο σχεδίασης πρωτότυπων κεραιών μικροταινίας για εμφύτευση εντός του 

ιστού δέρματος του ανθρώπινου κεφαλιού, και ιατρική τηλεμετρία στη ζώνη MICS. 

Ακολουθεί παραμετρική μελέτη των επιδόσεων συντονισμού, ακτινοβολίας, 

και ασφάλειας εμφυτεύσιμων κεραιών, ως συνάρτηση: (α) της υπό μελέτη ιατρικής 

εφαρμογής (θέση εμφύτευσης της κεραίας εντός του σώματος του ασθενούς), (β) των 

ιδιαιτεροτήτων του εκάστοτε υποκειμένου (ανατομική δομή και ηλεκτρικές 

ιδιότητες βιολογικών ιστών), και (γ) της συχνότητας στην οποία λαμβάνει χώρα η 

ιατρική τηλεμετρία. Στόχο αποτελεί η μελέτη της διαλειτουργικότητας των 

εμφυτεύσιμων κεραιών, και η αξιολόγηση των επιδόσεών τους ως συνάρτηση της 

συχνότητας λειτουργίας. 
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Έπειτα, μελετώνται θέματα πειραματικής κατασκευής και μέτρησης 

εμφυτεύσιμων κεραιών. Προτείνονται πρωτότυπες «συνταγές» υγρών και ημι–

στερεών εξομοίωσης των ιστών δέρματος και μυός στη ζώνη MICS, και 

αναπτύσσεται μία πρωτότυπη μεθοδολογία σχεδίασης–και–μέτρησης εμφυτεύσιμων 

κεραιών, η οποία αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων μεταξύ των 

αριθμητικών αποτελεσμάτων και πειραματικών μετρήσεων. Η μεθοδολογία 

επαληθεύεται στο πλαίσιο κατασκευής δύο πρωτότυπων εμφυτεύσιμων κεραιών 

ζώνης MICS και πειραματικής μέτρησης αυτών εντός προσομοιωμάτων. Η 

δυναμική των κατασκευασθεισών κεραιών επιδεικνύεται, επιπλέον, μέσω 

εμφύτευσης και μέτρησης αυτών εντός πειραματόζωων (αρουραίων), κατόπιν 

ανάπτυξης κατάλληλου πειραματικού πρωτοκόλλου.  

Η Διατριβή ολοκληρώνεται με υπολογιστικές και πειραματικές μελέτες της 

ασύρματης ζεύξης τηλεμετρίας που σχηματίζεται μεταξύ εμφυτεύσιμων και 

εξωτερικών κεραιών. Πραγματοποιείται μοντελοποίηση της ζεύξης μακρινού πεδίου,  

και αξιολογούνται, υπολογιστικά, οι επιδόσεις αυτής για διάφορες συχνότητες 

λειτουργίας κεραιών και σενάρια διάδοσης. Στη συνέχεια, σχεδιάζονται, 

κατασκευάζονται, και μετρώνται πειραματικά δύο εξωτερικές κεραίες για χρήση σε 

ζεύξεις ασύρματης τηλεμετρίας ζώνης MICS: μία μονοπολική κεραία, και μία 

πρωτότυπη φορετή κεραία μικροταινίας διπλής ζώνης. Ακολουθεί υπολογιστική και 

πειραματική μελέτη του συντελεστή μετάδοσης και του μέγιστου δυνατού εύρους 

επικοινωνίας μεταξύ εμφυτεύσιμων και εξωτερικών κεραιών κατά την απομονωμένη 

λειτουργία τους αλλά και κατά τη λειτουργία τους επί προγραμματιζόμενων 

εμπορικών πομποδεκτών. 

 
Λέξεις Κλειδιά: απολαβή κεραίας, εμφυτεύσιμη κεραία, ζώνη Υπηρεσιών 

Επικοινωνίας Ιατρικών Εμφυτευμάτων (Medical Implant Communications Service, 

MICS), ιατρική τηλεμετρία, κατασκευή εμφυτεύσιμων κεραιών, Μέθοδος των 

Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίο του Χρόνου (Finite Difference Time Domain, 

FDTD), Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element, FE), Ρυθμός 

Ειδικής Απορρόφησης (Specific Absorption Rate, SAR), μετρήσεις σε 

πειραματόζωα, προσομοιώματα, συντελεστής ανάκλασης, συντελεστής μετάδοσης. 
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Abstract 
 
Implantable medical devices (IMDs) are nowadays attracting significant scientific 

interest for a number of prevention, diagnosis, and therapy applications. One of 

their basic characteristics is their ability to communicate with exterior 

monitoring/control devices, also known as medical telemetry. The aim of the 

present PhD Thesis is to address the major challenges related to the numerical 

and experimental investigation of implantable antennas, or, equivalently, 

antennas which are integrated into IMDs for wireless medical telemetry 

purposes. 

 Initially, the potential of several miniaturization techniques is studied for 

implantable antennas, and, based on a novel parametric model of a patch 

implantable antenna, five new antennas are designed and compared in terms of 

performance for telemetry in the Medical Implant Communications Service 

(MICS) band (402–405 MHz). Emphasis is given on quantifying the degradation 

of the radiation and safety performance of implantable antennas as a function of 

their occupied physical volume. Given the results, two novel implantable 

antennas are designed, which occupy relatively enhanced volume in favor of 

improved performance: a wide–bandwidth antenna, and a dual–band antenna. 

 Four novel methodologies are further developed and evaluated for 

implantable antenna design inside specific implantation scenarios (implantation 

sites inside the human body). The goal is to accelerate implantable antenna 

design while optimizing the achieved resonance performance. Evaluation and 

comparison of the proposed methodologies is numerically carried out within the 

framework of designing novel microstrip antennas for implantation inside the 

skin tissue of the human head, and medical telemetry in the MICS band. 

 A parametric study is then carried out regarding the resonance, radiation, 

and safety performance of implantable antennas, with respect to: (a) the medical 

application under consideration (implantation site of the antenna), (b) inter–

subject variability (anatomical structure and electric properties of biological 

tissues), and (c) the frequency at which medical telemetry takes place.  The aim 

is to study the interoperability of implantable antennas, and evaluate their 

performance as a function of operation frequency. 

 Furthermore, issues related to fabrication and experimental testing of 

implantable antennas are investigated. Novel recipes are proposed for liquid and 

semi–solid phantoms which emulate the skin and muscle tissues in the MICS 

band, and a novel design–and–testing methodology for implantable antennas is 

developed, which aims to minimize deviations between numerical and 
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experimental results. The methodology is evaluated within the framework of 

fabricating two novel MICS implantable antennas and experimentally testing 

them inside phantoms. The potential of the fabricated antennas is, further, 

studied through implantation and in–vivo measurements in rats, following the 

development of a suitable experimental protocol.  

 The Thesis concludes with numerical and experimental investigations of 

the wireless telemetry link between implantable and exterior antennas. The far–

field link is modeled, and its performance is evaluated for several operation 

frequencies and propagation scenarios. Two exterior antennas are further 

designed, fabricated, and measured for use in wireless MICS telemetry links: a 

monopole antenna, and a novel wearable dual–band patch antenna. Finally, 

numerical and experimental studies are carried out regarding the transmission 

coefficient and maximum communication range between implantable and 

exterior antennas operating stand–alone or integrated into programmable 

commercial transceivers.  

 
Keywords: antenna gain, implantable antenna, Medical Implant 

Communications Service (MICS) band, medical telemetry, implantable antenna 

fabrication, in–vivo measurements, Finite Difference Time Domain (FDTD) 

method, Finite Element (FE) method, phantoms, reflection coefficient, Specific 

Absorption Rate (SAR), transmission coefficient. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Εισαγωγή 

 
 

Περιεχόμενα 

1.1 Ασύρματη Τηλεμετρία για Εμφυτεύσιμες Ιατρικές Διατάξεις 
1.2 Ζώνες Συχνοτήτων Λειτουργίας Εμφυτεύσιμων Ιατρικών Διατάξεων 
1.3 Προκλήσεις Εμφυτεύσιμων Κεραιών  
1.4 Αντικείμενο και Δομή της Διατριβής 
Βιβλιογραφία 
 

 

Περίληψη 
Στο Κεφάλαιο 1, πραγματοποιείται εισαγωγή στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο στο 

οποίο εντάσσεται η παρούσα Διδακτορική Διατριβή. Αρχικά, μελετώνται ο ορισμός 

και εφαρμογές της ασύρματης τηλεμετρίας για εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις. 

Στη συνέχεια, αναλύονται οι ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας που έχουν διατεθεί ανά 

τον κόσμο για ασύρματη τηλεμετρία εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων, με 

ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη Υπηρεσιών Επικοινωνίας Ιατρικών Εμφυτευμάτων 

(Medical Implant Communications Service, MICS) (402–405 MHz). Ακολούθως, 

αναπτύσσονται οι βασικές προκλήσεις αριθμητικής σχεδίασης και πειραματικής 

μελέτης εμφυτεύσιμων κεραιών, οι οποίες αποτέλεσαν τα κύρια κίνητρα της 

ερευνητικής δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διατριβής. 

Τέλος, καταγράφονται το αντικείμενο και η δομή της παρούσας Διδακτορικής 

Διατριβής.  
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1.1 Ασύρματη Τηλεμετρία για Εμφυτεύσιμες Ιατρικές 
Διατάξεις  

Οι εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις (Implantable Medical Devices, IMD) 

προσελκύουν σήμερα υψηλό επιστημονικό ενδιαφέρον για ποικίλες ιατρικές 

εφαρμογές πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Οι διατάξεις αυτές εμφυτεύονται 

εντός του ανθρώπινου σώματος μέσω χειρουργικής επέμβασης, και συμβάλλουν 

καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών καθώς και της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.  

Οι εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η 

πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει αισθητήρες παρακολούθησης της φυσιολογικής 

λειτουργίας του οργανισμού. Παραδείγματα αποτελούν οι αισθητήρες καταγραφής 

και παρακολούθησης φυσιολογικών σημάτων όπως η ενδοκράνια πίεση [Warty, 

2008], η θερμοκρασία του σώματος [Ohlsson, 1998], η αρτηριακή πίεση [Ohlsson, 

1998], τα επίπεδο γλυκόζης στο αίμα [Toghill, 2010] κ.α. Στη δεύτερη κατηγορία 

υπάγονται διεγέρτες, ή, ισοδύναμα συστήματα λειτουργικής ηλεκτρικής διέγερσης 

(Functional Electrical Stimulation, FES). Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

εφαρμογών αποτελούν ο καρδιακός βηματοδότης [Allen, 2006], τα εμφυτεύματα 

κοχλία [Fayad, 2009], η αποκατάσταση της κίνησης των άκρων [Weiss, 2008], ο 

έλεγχος της λειτουργίας της ουροδόχου κύστης [Gaunt, 2006], η αποκατάσταση 

της όρασης [Klauke, 2011], κ.α. 

Βασικό στοιχείο της λειτουργίας των εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων είναι η 

δυνατότητα επικοινωνίας τους με εξωτερικούς σταθμούς βάσης, ή, ισοδύναμα, 

εξωτερικές διατάξεις επίβλεψης/ελέγχου, γνωστή ως ιατρική τηλεμετρία. Ο όρος 

τηλεμετρία προκύπτει από τις ελληνικές λέξεις «τηλέ» και «μέτρο», και αναφέρεται 

στην εξ’ αποστάσεως μέτρηση δεδομένων. Τα δεδομένα μετρώνται στο σημείο όπου 

παράγονται, και, ακολούθως, μεταδίδονται προς έναν απομακρυσμένο σταθμό 

λήψης. Τα συστήματα τηλεμετρίας βρίσκουν εφαρμογές σε ποικίλες επιστήμες, 

όπως για παράδειγμα η παρακολούθηση κινούμενων οχημάτων (αυτοκίνητα, 

αεροσκάφη, πύραυλοι κ.α.). Η ιατρική τηλεμετρία, ειδικότερα, αναφέρεται στην εξ’ 

αποστάσεως μετάδοση ιατρικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, ο εξωτερικός 

σταθμός βάσης δύναται να βρίσκεται επί του σώματος του ασθενούς, ή σε μία 

σχετικά κοντινή απόσταση από αυτό.  

Στο πλέον σύνθετο σενάριο, η ιατρική τηλεμετρία πραγματοποιείται 

δικατευθυντήρια. Η μετάδοση δεδομένων από την εμφυτεύσιμη προς την εξωτερική 

διάταξη, γνωστή ως μετάδοση άνω ζεύξης (up–link), είναι απαραίτητη για τη 

μετάδοση των μετρηθέντων φυσιολογικών σημάτων ή/και σημάτων σχετικά με την 
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κατάσταση της ίδιας της εμφυτεύσιμης διάταξης. Η μετάδοση δεδομένων από την 

εξωτερική προς την εμφυτεύσιμη διάταξη, γνωστή ως μετάδοση κάτω ζεύξης (down–

link), είναι, επίσης, απαραίτητη για τη μετάδοση σημάτων που αφορούν στη 

ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας των αισθητήρων και διεγερτών.  

Οι επαγωγικές ζεύξεις έχουν αποτελέσει τον πλέον συνήθη τρόπο επίτευξης 

δικατευθυντήριας ιατρικής τηλεμετρίας για εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις [Tang, 

1995], [Valdastri, 2004]. Πρόκειται για ασύρματες ζεύξεις που σχηματίζονται 

μεταξύ δύο αμοιβαίως συζευγμένων πηνίων, ένα εμφυτευμένο και ένα εξωτερικό 

του σώματος. Παρ’ όλα αυτά, οι επαγωγικές ζεύξεις παρουσιάζουν σημαντικές 

αδυναμίες, όπως χαμηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων (1–30 kbps), μικρό 

μέγιστο εύρος επικοινωνίας μεταξύ της εμφυτεύσιμης και εξωτερικής διάταξης 

(μικρότερο των 10 cm), και χαμηλή ανοχή στη σχετική θέση και ευθυγράμμιση των 

πηνίων. Ως αποτέλεσμα, το ερευνητικό ενδιαφέρον, σήμερα, προσανατολίζεται προς 

την ασύρματη τηλεμετρία εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων μέσω κεραιών. 

Το σχηματικό διάγραμμα ενός τυπικού συστήματος ασύρματης τηλεμετρίας 

για εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις μέσω κεραιών απεικονίζεται στο Σχ. 1.1. 

Ιατρικές διατάξεις εμφυτευμένες εντός του σώματος του ασθενούς επικοινωνούν 

δικατευθυντήρια με έναν εξωτερικό σταθμό βάσης (φορετό ή σε κοντινή απόσταση 

από τον ασθενή). Ο σταθμός βάσης δύναται να εκτελεί ποικίλες λειτουργίες, όπως: 

• να μετεπεξεργάζεται τα ληφθέντα δεδομένα και να λαμβάνει αποφάσεις, 

• να προειδοποιεί τον ασθενή για ένα σημαντικό ιατρικό συμβάν, 

• να ειδοποιεί λοιπές εμφυτεύσιμες διατάξεις για την έγχυση κάποιου φαρμάκου, 

και/ή 

• να αποθηκεύει τοπικά τα ληφθέντα δεδομένα για μελλοντική μετεπεξεργασία. 

 

 

Σχ. 1.1 Σχηματικό διάγραμμα ενός τυπικού συστήματος ασύρματης τηλεμετρίας για 
εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις (ΗΚΓ: ηλεκτροκαρδιογράφημα, ΗΜΓ: 

ηλεκτρομυογράφημα). 
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Πέραν αυτών, ο σταθμός βάσης προσφέρει, επιπλέον, τη δυνατότητα επικοινωνίας 

των εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων με απομακρυσμένους σταθμούς 

(νοσοκομεία, κέντρα ιατρικής περίθαλψης, ιατρούς κ.α.) μέσω διαφόρων δικτύων 

(τηλεφωνικού, κυψελωτού, δεδομένων κ.α.). Σημειώνεται ότι η επικοινωνία μεταξύ 

του σταθμού βάσης και των λοιπών δικτύων μεγάλου βεληνεκούς έγκειται στο 

επιστημονικό αντικείμενο της τηλεϊατρικής, και όχι της ιατρικής τηλεμετρίας. 

Στις μέρες μας, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αναζήτηση νέων τεχνολογιών 

παροχής υπηρεσιών υγείας σε πραγματικό χρόνο, με χαμηλό κόστος, και 

αποδοτικό τρόπο. Η ιατρική τηλεμετρία εμφυτεύσιμων διατάξεων μπορεί να 

θεωρηθεί ως μία σημαντική τεχνολογική καινοτομία, ικανή να απελευθερώσει 

νοσοκομειακούς πόρους, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών, και να 

καταστήσει την υγειονομική περίθαλψη οικονομικά εφικτή για όλους. Δεδομένου 

του διαρκώς αυξανόμενου κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας, της αύξησης του 

μέσου όρου ζωής του πληθυσμού, και των σύγχρονων εξελίξεων στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, και της ηλεκτρονικής, η ασύρματη τηλεμετρία 

για εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους χώρους 

της ακαδημαϊκής έρευνας και της βιομηχανίας.  

1.2 Ζώνες Συχνοτήτων Λειτουργίας Εμφυτεύσιμων Ιατρικών 
Διατάξεων 

Ασύρματες μεταδόσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ασύρματης 

τηλεμετρίας για εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις, είναι δυνατόν να 

πραγματοποιούνται σε μη–αδειοδοτημένες ζώνες του ηλεκτρομαγνητικού (ΗΜ) 

φάσματος συχνοτήτων. Ωστόσο, οι μη–αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων δεν είναι 

κοινές σε όλες τις χώρες. Ο Πίνακας 1.1 απεικονίζει τις ζώνες συχνοτήτων που 

έχουν ανατεθεί ανά τον κόσμο για Ασύρματα Δίκτυα Περιοχής Σώματος (Wireless 

Body Area Networks, WBAN) και Ασύρματα Δίκτυα Προσωπικής Περιοχής 

(Wireless Personal Area Networks, WPAN). Σημειώνεται ότι ο όρος WBAN 

αναφέρεται στην επικοινωνία πολλαπλών ιατρικών διατάξεων τοποθετημένων επί ή 

εντός του ανθρώπινου σώματος με έναν επί του σώματος τοποθετημένο σταθμό 

βάσης, ενώ ο όρος WPAN αναφέρεται στην επικοινωνία διασυνδεδεμένων διατάξεων 

γύρω από ένα ανθρώπινο υποκείμενο, τυπικά σε απόσταση μικρότερη των 10 m. 

Ζώνη Υπηρεσιών Επικοινωνίας Ιατρικών Εμφυτευμάτων  

(Medical Implant Communications Service, MICS) 

Έως πρόσφατα, δεν είχε διατεθεί παγκοσμίως κάποια ζώνη συχνοτήτων 

αποκλειστικά για την ασύρματη τηλεμετρία εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων. Η 

κατάσταση άλλαξε το έτος 1997 με τη σύσταση SA.1346 της Διεθνούς Ένωσης 
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Τηλεπικοινωνιών–Ραδιοεπικοινωνιών (International Telecommunications Union–

Radiocommunications, ITU–R), η οποία όρισε τη ζώνη συχνοτήτων 402.0–405.0 

MHz αποκλειστικά για Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ιατρικών Εμφυτευμάτων (Medical 

Implant Communications Service, MICS) [ERC, 1997], [FCC, 1999]. Η ζώνη MICS 

ορίζεται για δύο είδη εφαρμογών: (α) επικοινωνία μεταξύ μίας εμφυτεύσιμης 

ιατρικής διάταξης και ενός εξωτερικού σταθμού βάσης, και (β) επικοινωνία μεταξύ 

ιατρικών διατάξεων που βρίσκονται εμφυτευμένες εντός του ίδιου ανθρώπινου 

υποκειμένου. 

 
Πίνακας 1.1 Ζώνες συχνοτήτων για Ασύρματα Δίκτυα Περιοχής Σώματος (Wireless 
Body Area Networks, WBAN) και Ασύρματα Δίκτυα Προσωπικής Περιοχής (Wireless 

Personal Area Networks, WPAN). 

Όνομα Ζώνη [MHz] Εύρος Ζώνης 
Ρυθμός 

Μετάδοσης 
Δεδομένων 

Διαθεσιμότητα 

MICS 402.0–405.0 ≤ 300 kHz χαμηλός παγκόσμια 
ISM 433.1–434.8 επιλέξιμο μέτριος Ευρώπη 
ISM 868.0–868.6 επιλέξιμο μέτριος Ευρώπη 
ISM 902.8–928.0 επιλέξιμο μέτριος όχι στην Ευρώπη 
ISM 2400.0–2483.5 επιλέξιμο μέτριος παγκόσμια 
ISM 5725.0–5875.0 επιλέξιμο μέτριος παγκόσμια 

WMTS 608.0–614.0 8.5 kHz–6 MHz μέτριος μόνο Η.Π.Α. 
WMTS 1395.0–1400.0 8.5 kHz–6 MHz μέτριος μόνο Η.Π.Α. 
WMTS 1427.0–1432.0 8.5 kHz–6 MHz μέτριος μόνο Η.Π.Α. 

 

Η ζώνη MICS υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση δέκα (10) καναλιών με 

μέγιστο εύρος ζώνης 300 kHz ανά κανάλι. Σε περίπτωση όπου το σύστημα 

ασύρματης ιατρικής τηλεμετρίας χρησιμοποιεί διαφορετικές συχνότητες 

λειτουργίας για την άνω και κάτω ζεύξη, τότε το αθροιστικό εύρος ζώνης των δύο 

μεταδόσεων δε θα πρέπει να ξεπερνά την τιμή των 300 kHz. Οι εκπομπές άνω και 

κάτω ζεύξης δύνανται να χρησιμοποιούν εύρος ζώνης ίσο προς 300 kHz η καθεμία 

μόνο στην περίπτωση όπου δε λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι, 

προκειμένου να επιτευχθούν υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης, είναι θεμιτή η ημι–

αμφίδρομη (half–duplex) μετάδοση, κατά την οποία μόνο μία διάταξη (η 

εμφυτεύσιμη ή η εξωτερική) εκπέμπει κάθε φορά. Ωστόσο, οι περισσότερες 

εφαρμογές ασύρματης τηλεμετρίας εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων συνίστανται 

στη μετάδοση μετρηθέντων φυσιολογικών σημάτων, με αποτέλεσμα η άνω ζεύξη να 

απαιτεί σημαντικά μεγαλύτερο εύρος ζώνης συγκριτικά με την κάτω ζεύξη.  

Προκειμένου να αποφευχθούν ΗΜ παρεμβολές, η μέγιστη επιτρεπόμενη 

ισοδύναμη ισχύς ακτινοβολίας (Equivalent Radiated Power, ERP) δε θα πρέπει να 

υπερβαίνει την τιμή των 25 μW. Iσοδύναμα, η μέγιστη ένταση του πεδίου προς 
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οποιαδήποτε κατεύθυνση θα πρέπει να είναι ίση, ή μικρότερη, της μέγιστης 

έντασης, στην ίδια κατεύθυνση, ενός συντονιζόμενου διπόλου που τροφοδοτείται με 

ισχύ 25 μW. Στόχος είναι αφενός η ταυτόχρονη τηλεμετρία πολλαπλών 

εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων στον ίδιο χώρο, και αφετέρου η αποφυγή ΗΜ 

παρεμβολών στις μεταδόσεις της ζώνης Υπηρεσιών Μετεωρολογικής Υποστήριξης 

(Meteorological Service Aids, MetAids) που λαμβάνουν χώρα στην ίδια ζώνη 

συχνοτήτων. Η τυπική ακτίνα κάλυψης των συστημάτων ιατρικής τηλεμετρίας ζώνης 

MICS ισούται με 2 m. 

Τέλος, σημειώνεται ότι, αν και η ζώνη MICS δεν απαιτεί αδειοδότηση, ο 

σχετικός εξοπλισμός πρέπει να πιστοποιείται, και να μεταχειρίζεται από, ή υπό την 

καθοδήγηση, εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού. 

Ζώνες Βιομηχανικών Επιστημονικών και Ιατρικών Εφαρμογών  

(Industrial Scientific and Medical, ISM) 

Οι ζώνες συχνοτήτων ISM είχαν, αρχικά, διαφυλαχθεί διεθνώς για μη εμπορικές 

χρήσεις του ΗΜ φάσματος σχετικές με βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές 

(Industrial Scientific and Medical, ISM) εφαρμογές. Ωστόσο, αρκετές από τις ζώνες 

ISM χρησιμοποιούνται σήμερα για εμπορικές εφαρμογές, δεδομένου ότι δεν 

απαιτείται κάποια κυβερνητική έγκριση. Οι ζώνες αυτές έχουν ανατεθεί από την 

ITU–R, και κάθε χώρα τις χρησιμοποιεί διαφορετικά, ανάλογα με τους εκάστοτε 

ισχύοντες κανονισμούς [ITU–R, 1985].  

H πλέον συχνά χρησιμοποιούμενη ζώνη ISM για ασύρματη τηλεμετρία 

εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων είναι η ζώνη 2400.0–2483.5 MHz. Σύμφωνα με 

το πρότυπο ETSI EN 300 328 [ETSI, 2004], η μέγιστη ενεργός ακτινοβολούμενη 

ισχύς στη ζώνη αυτή δε θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή των –10 dBW (100 mW). 

Στο διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) διαφορετικά, μη–επικαλυπτόμενα κανάλια.  

Βασικό πλεονέκτημα των ζωνών ISM είναι το αυξημένο εύρος ζώνης, το οποίο 

επιτρέπει τη μετάδοση υψηλού ρυθμού δεδομένων (π.χ. μετάδοση βίντεο). 

Επιπλέον, η διείσδυση της ΗΜ ακτινοβολίας εντός του ανθρώπινου σώματος στις 

ζώνες ISM είναι αρκετά μικρότερη εκείνης στη ζώνη MICS, λόγω υψηλότερης 

συχνότητας λειτουργίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το βάθος δέρματος εντός 

μυϊκού ιστού σε συχνότητα 2450.0 MHz ισούται με 22 mm, ενώ σε συχνότητα 

403.5 MHz ισούται με 52 mm. Από την άλλη πλευρά, σημαντικό μειονέκτημα των 

ζωνών ISM αποτελεί η πραγματοποίηση ποικίλων ταυτόχρονων μεταδόσεων στις 

ζώνες αυτές, οι οποίες θέτουν σοβαρά ζητήματα ΗΜ παρεμβολών. Για παράδειγμα, 

οι γνωστές τεχνολογίες Bluetooth (πρότυπο ΙΕΕΕ 802.15.1), ZigBee (πρότυπο ΙΕΕΕ 

802.15.4), ασυρμάτων τηλεφώνων και φούρνων μικροκυμάτων πραγματοποιούν 



Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 
 
 

 
Ασημίνα Δ. Κιούρτη – Διδακτορική Διατριβή 29 
 

εκπομπές εντός της πλέον συχνά χρησιμοποιούμενης ζώνης των 2400.0–2483.5 

MHz. 

Ζώνες Υπηρεσιών Ασύρματης Ιατρικής Τηλεμετρίας  

(Wireless Medical Telemetry Services, WMTS) 

Οι ζώνες Υπηρεσιών Ασύρματης Ιατρικής Τηλεμετρίας (Wireless Medical Telemetry 

Services, WMTS) έχουν ανατεθεί στις Η.Π.Α. για εξ’ αποστάσεως επίβλεψη ασθενών 

[FCC, 2003]. Παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ασύρματη 

τηλεμετρία εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων, διότι προσφέρουν υψηλό εύρος 

ζώνης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη ζώνη WMTS 608.0–6140. MHz επιτρέπονται 

τέσσερα (4) κανάλια με εύρος ζώνης 1.5 MHz το καθένα. Επιπλέον, οι ζώνες WMTS 

έχουν διατεθεί αποκλειστικά για ιατρική τηλεμετρία, κάτι που σημαίνει ότι οι 

ιατρικές διατάξεις που λειτουργούν στις συχνότητες αυτές είναι προστατευμένες από 

τις παρεμβολές λοιπών πηγών ΗΜ ακτινοβολίας. Οι συγκεκριμένες ζώνες, ωστόσο, 

δεν είναι διαθέσιμες σε χώρες εκτός των Η.Π.Α, και, προς το παρόν, δεν υπάρχει 

ένδειξη ότι θα διατεθούν σε άλλα μέρη του κόσμου. Συνεπώς, οι εμφυτεύσιμες 

ιατρικές διατάξεις που λειτουργούν στις ζώνες WMTS δεν μπορούν να προωθηθούν 

στην αγορά ή να χρησιμοποιηθούν σε χώρες πέραν των Η.Π.Α.  

1.3 Προκλήσεις Εμφυτεύσιμων Κεραιών  

Η αριθμητική σχεδίαση και πειραματική μελέτη εμφυτεύσιμων κεραιών, ή, 

ισοδύναμα, κεραιών που θα ενσωματωθούν επί εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων 

με δυνατότητες ασύρματης τηλεμετρίας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό 

ενδιαφέρον. Οι σημαντικότερες προκλήσεις, οι οποίες αποτέλεσαν και τα κίνητρα 

της ερευνητικής δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας 

Διδακτορικής Διατριβής, αναλύονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι οι κεραίες 

μικροταινίας είναι οι πλέον συχνά χρησιμοποιούμενες κεραίες για ενσωμάτωση επί 

εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων, λόγω της μεγάλης ευελιξίας τους σε ό,τι αφορά 

τη σχεδίαση, το σχήμα και τις επιτευχθείσες επιδόσεις.  

Βιοσυμβατότητα και Προστασία από Βραχυκυκλώματα 

Οι εμφυτεύσιμες κεραίες οφείλουν να είναι βιοσυμβατές προκειμένου να 

διαφυλαχθεί η ασφάλεια του ασθενούς και να προληφθεί ενδεχόμενη απόρριψη της 

εμφυτεύσιμης ιατρικής διάταξης από τους βιολογικούς ιστούς. Επιπλέον, οι 

βιολογικοί ιστοί είναι αγώγιμοι και αναμένεται να βραχυκυκλώσουν την 

εμφυτεύσιμη κεραία εάν βρεθούν σε άμεση επαφή με την επιμετάλλωσή της. Η 

βιοσυμβατότητα και πρόληψη ανεπιθύμητων βραχυκυκλωμάτων είναι ιδιαίτερα 

κρίσιμες στην περίπτωση κεραιών που προορίζονται για μακροχρόνια εμφύτευση. 



Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 
 
 

 
Ασημίνα Δ. Κιούρτη – Διδακτορική Διατριβή 30 
 

Η πλέον συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την εξασφάλιση 

βιοσυμβατότητας και την απομόνωση της επιμετάλλωσης από τους βιολογικούς 

ιστούς είναι η κάλυψη των εμφυτεύσιμων κεραιών με ένα στρώμα διηλεκτρικού 

υλικού, γνωστό ως υπέρστρωμα (superstrate) (Σχ. 1.2(α)) [Karacolak, 2008]. 

Συνήθη βιοσυμβατά υλικά αποτελούν το τεφλόν (σχετική διηλεκτρική σταθερά, εr = 

2.1, εφαπτομένη απωλειών, tanδ = 0.001), το macor (εr = 6.1, tanδ = 0.005), και η 

κεραμική αλουμίνα (εr = 9.4, tanδ = 0.006) [Soontornpipit, 2004]. Είναι 

σημαντικό, ωστόσο, να τονισθεί ότι τα κεραμικά στρώματα διηλεκτρικού υλικού δεν 

είναι εύκολα στη χάραξη και κοπή [Warty, 2008]. 

 

  
(α) (β) 

Σχ. 1.2 Θέματα βιοσυμβατότητας για εμφυτεύσιμες κεραίες: (α) βιοσυμβατό 
υπέρστρωμα (superstrate) [Karacolak, 2008], και (β) βιοσυμβατή επίστρωση 

[Karacolak, 2010]. 

 
Άλλη δυνατότητα εξασφάλισης της βιοσυμβατότητας αποτελεί η μόνωση της 

εμφυτεύσιμης κεραίας με ένα λεπτό κάλυμμα βιοσυμβατού υλικού χαμηλών 

απωλειών (Σχ. 1.2(β)) [Karacolak, 2010]. Προτεινόμενα υλικά για την εν λόγω 

βιοσυμβατή  επίστρωση αποτελούν η ζιρκονία (εr = 29, tanδ ≈ 0) [ Skrivervik, 

2011], το PEEK (εr = 3.2, tanδ = 0.01) [Abadia, 2009], και το ελαστομετρικό 

Silastic MDX4-4210 (εr = 3.3, tanδ ≈ 0) [ Karacolak, 2010]. Εξαιτίας των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων της, η ζιρκονία αποτελεί, από ΗΜ άποψη, το βέλτιστο υλικό 

βιοσυμβατής επίστρωσης. Η υψηλή τιμή σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς (εr) και η 

χαμηλή τιμή εφαπτομένης απωλειών (tanδ) περιορίζουν το κοντινό πεδίο της 

κεραίας εντός του στρώματος της βιοσυμβατής επίστρωσης, και μειώνουν 

σημαντικά τις απώλειες ισχύος. Από την άλλη πλευρά, το PEEK και το 

ελαστομετρικό Silastic MDX4-4210 είναι σημαντικά ευκολότερα στην 

προετοιμασία και τη μεταχείριση. Σημειώνεται ότι το πάχος της βιοσυμβατής 

επίστρωσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας σχεδίασης της κεραίας. Η 

αναζήτηση της εκάστοτε βέλτιστης τιμής του πάχους της βιοσυμβατής επίστρωσης 

είναι καθοριστική προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες ισχύος, δίχως, ωστόσο, να 

αυξηθούν άσκοπα οι διαστάσεις της κεραίας [Abadia, 2009], [Skrivervik, 2011]. 
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Μεθοδολογίες Σχεδίασης  

Δεδομένου ότι οι εμφυτεύσιμες κεραίες προορίζονται για λειτουργία εντός 

περιβάλλοντος βιολογικών ιστών, και όχι εντός του αέρα/ελεύθερου χώρου, η 

σχεδίασή τους δύναται να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους. 

Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, η σχεδίαση της εμφυτεύσιμης κεραίας 

πραγματοποιείται στον αέρα/ελεύθερο χώρο, και, κατόπιν, διορθώνεται από το 

σχεδιαστή αφότου η κεραία τοποθετηθεί εντός του επιθυμητού σεναρίου 

εμφύτευσης. Για παράδειγμα, στη μελέτη [Rucker, 2007], πραγματοποιήθηκε 

σχεδίαση μίας κεραίας μικροταινίας ζώνης MICS στον αέρα/ελεύθερο χώρο, και, 

στη συνέχεια, η κεραία τοποθετήθηκε εντός του ιστού δέρματος ενός ανατομικού 

μοντέλου κεφαλιού. Δεδομένου του διηλεκτρικού φόρτου των περιβαλλόντων ιστών 

επί της κεραίας, παρατηρήθηκε συχνοτικός αποσυντονισμός, ο οποίος διορθώθηκε 

με την προσθήκη διόδου βαράκτορ (varactor diode). Στη μελέτη [Abadia, 2009], 

πραγματοποιήθηκε σχεδίαση μίας κεραίας ζώνης MICS στον ελεύθερο χώρο, η 

οποία έθετε ως στόχο την επίτευξη υψηλής απολαβής (υψηλότερης των –20 dB) 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μετέπειτα απώλειες απορρόφησης από τους 

βιολογικούς ιστούς. Η κεραία βελτιστοποιήθηκε στον ελεύθερο χώρο, και 

ακολούθως καλύφθηκε από βιοσυμβατό υλικό, τοποθετήθηκε εντός περιβάλλοντος 

βιολογικών ιστών, και τροποποιήθηκε προκειμένου να διορθωθεί ο προκύπτων 

συχνοτικός αποσυντονισμός.  

Σύμφωνα με το δεύτερο τρόπο, η σχεδίαση της εμφυτεύσιμης κεραίας 

πραγματοποιείται απευθείας εντός του επιθυμητού βιολογικού ιστού εμφύτευσης. 

Η απλούστερη και ταχύτερη τεχνική που έχει παρουσιασθεί στη βιβλιογραφία είναι 

η σχεδίαση της κεραίας εντός ενός μονο–στρωματικού μοντέλου ιστού. Για το σκοπό 

αυτό, έχουν προταθεί απλοποιημένα μοντέλα ιστών σε σχήμα ορθογωνίου 

παραλληλεπιπέδου [Kim, 2004, 2006], [Liu, 2008a], [Sánchez–Fernández, 2010] 

και κυλίνδρου [Liu, 2008b, 2009). Η σχεδίαση πραγματοποιείται επιλέγοντας το 

διηλεκτρικό υλικό της κεραίας, και ρυθμίζοντας τις σχεδιαστικές της παραμέτρους 

έως ότου επιτευχθεί ικανοποιητικός συντονισμός στην επιθυμητή συχνότητα 

λειτουργίας. Εναλλακτικά, η κεραία μπορεί να σχεδιασθεί εντός ενός πολύ–

στρωματικού μοντέλου ιστών, πεπερασμένων ή απείρων διαστάσεων. Για 

παράδειγμα, η σχεδίαση κεραιών που προορίζονται για εμφύτευση εντός του 

κορμού [Karacolak, 2008] και στήθους [Kim, 2004] του ανθρώπινου σώματος έχει 

πραγματοποιηθεί εντός τρι–στρωματικών μοντέλων ιστών που προσομοιώνουν τους 

ιστούς δέρματος, λίπους, και μυός. 
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Σμίκρυνση των Διαστάσεων 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στον επιστημονικό κλάδο της ηλεκτρονικής έχουν οδηγήσει 

σε σημαντική σμίκρυνση των διαστάσεων των εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων. 

Για παράδειγμα, μία εμφυτεύσιμη διάταξη τεχνητού αμφιβληστροειδούς πρέπει να 

είναι αρκετά μικρή προκειμένου να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του βολβού του 

ματιού (ακτίνα της τάξης των 12.5 mm). Ωστόσο, οι διαστάσεις των παραδοσιακών 

κεραιών ημίσεου μήκους κύματος (λ/2) ή ενός–τετάρτου μήκους κύματος (λ/4) 

στις ζώνες συχνοτήτων που έχουν ορισθεί για τηλεμετρία εμφυτεύσιμων ιατρικών 

διατάξεων, και ιδιαίτερα στη χαμηλών συχνοτήτων ζώνη MICS, καθιστούν αδύνατη 

τη χρήση τους για εφαρμογές εμφύτευσης. Συνεπώς, η σμίκρυνση των διαστάσεων 

των εμφυτεύσιμων κεραιών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις 

σχεδίασης. 

Οι βιολογικοί ιστοί εντός των οποίων λειτουργούν οι εμφυτεύσιμες κεραίες 

παρουσιάζουν υψηλή τιμή σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς (π.χ. η σχετική 

διηλεκτρική σταθερά, εr, του ιστού δέρματος σε συχνότητα 402 MHz ισούται με 

46.7 [Gabriel, 1996a, 1996b, 1996c]), ή, ισοδύναμα, μειωμένη ταχύτητα διάδοσης 

κυμάτων, που, με τη σειρά τους ευνοούν τη σμίκρυνση των φυσικών διαστάσεων 

της κεραίας. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι όταν η κεραία περιβάλλεται από 

βιοσυμβατή επίστρωση χαμηλής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς, η σμίκρυνση 

που επιφέρουν οι βιολογικοί ιστοί υποβαθμίζεται.  

Η χρήση εμφυτεύσιμων κεραιών μικροταινίας για ιατρικές εφαρμογές 

επιτρέπει ορισμένες πρόσθετες τεχνικές σμίκρυνσης. Σε κάθε περίπτωση, στόχος 

είναι η μείωση του μεγέθους της κεραίας σε μια δεδομένη συχνότητα λειτουργίας, 

διατηρώντας παράλληλα τις απαιτούμενες ΗΜ επιδόσεις. Οι τεχνικές σμίκρυνσης 

που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία για εμφυτεύσιμες κεραίες μικροταινίας είναι 

οι εξής: 

(α)  Χρήση διηλεκτρικού υλικού υψηλής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς. 

Η χρήση υλικών υποστρώματος και υπερστρώματος με υψηλή σχετική διηλεκτρική 

σταθερά (π.χ. κεραμική αλουμίνα (εr = 9.4) [Rucker, 2007] ή Rogers RO 3210 (εr = 

10.2) [Kim, 2006a]) μειώνει το ενεργό μήκος κύματος της ακτινοβολίας, και οδηγεί 

σε χαμηλότερες συχνότητες συντονισμού, συνεισφέροντας στη σμίκρυνση των 

διαστάσεων της κεραίας. Ωστόσο, ακόμα και αν το διηλεκτρικό υλικό διαθέτει 

υψηλή σχετική διηλεκτρική σταθερά, το υπέρστρωμα «απομονώνει» την κεραία από 

τον υψηλότερης σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς βιολογικό ιστό. Ως αποτέλεσμα, 

παχύτερο υπέρστρωμα ισοδυναμεί με αύξηση της συχνότητας λειτουργίας της 

κεραίας, απαιτώντας αύξηση των φυσικών της διαστάσεων για την επίτευξη των 

επιθυμητών χαρακτηριστικών συντονισμού. Η βέλτιστη λύση, συνεπώς, είναι η 
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επιλογή βιοσυμβατών διηλεκτρικών υλικών με την υψηλότερη δυνατή σχετική 

διηλεκτρική σταθερά, και υπερστρωμάτων μικρού πάχους. 

(β)  Αύξηση της διαδρομής ρεύματος επί της ταινίας. Αύξηση της 

διαδρομής ρεύματος επί της μεταλλικής ταινίας μειώνει την επιτευχθείσα 

συχνότητα συντονισμού και επιτυγχάνει συμπαγέστερο μέγεθος για την 

εμφυτεύσιμη κεραία. Για το σκοπό αυτό, έχουν προταθεί ταινίες σε σχήμα 

μαιάνδρου (Σχ. 1.3 (α)) Karacolak, 2008], σπείρας (Σχ. 1.3(β)) [Kim, 2006a], 

«βάφλας» (Σχ. 1.3(γ)) [Soontornpipit, 2005] και γάντζου [Liu, 2008a] (Σχ. 1.3(δ)).  

 

    
(α) (β) (γ) (δ) 

Σχ. 1.3 Αύξηση της διαδρομής ρεύματος επί της εμφυτεύσιμης κεραίας, με ταινίες 
σε σχήμα: (α) μαιάνδρου [Karacolak, 2008], (β) σπείρας [Kim, 2006a], (γ) «βάφλας» 

[Soontornpipit, 2005] και (δ) γάντζου [Liu, 2008a]. 

 
(γ)  Προσθήκη αγωγού βραχυκύκλωσης. Η βραχυκύκλωση του επιπέδου 

γείωσης με τη μεταλλική ταινία αυξάνει το ενεργό μέγεθος της κεραίας, μειώνοντας, 

εν συνεχεία, τις απαιτούμενες φυσικές διαστάσεις της για μία δεδομένη συχνότητα 

λειτουργίας. Η τεχνική λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπου ένα επίπεδο γείωσης 

διπλασιάζει το μήκος μίας μονοπολικής κεραίας, δημιουργώντας μία επίπεδη 

κεραία ανεστραμμένου–F (Planar Inverted–F Antenna, PIFA), η οποία παρουσιάζει 

όμοια απόδοση με μία διπλασίου μεγέθους κεραία απουσία του αγωγού 

βραχυκύκλωσης. 

(δ)  Στοίβαξη ταινιών. Η κατακόρυφη στοίβαξη δύο (ή περισσότερων) ταινιών 

αποτελεί μια εναλλακτική τεχνική αύξησης του μήκους διαδρομής ρεύματος επί 

των ταινιών, μειώνοντας, ως αποτέλεσμα, το συνολικό φυσικό μέγεθος της κεραίας. 

 Στον Πίνακα 1.2 πραγματοποιείται συγκριτική καταγραφή του 

καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου εμφυτεύσιμων κεραιών ζώνης MICS που έχουν 

προταθεί στη βιβλιογραφία, ως συνάρτηση του επιθυμητού ιστού εμφύτευσης και 

των εφαρμοζόμενων τεχνικών σμίκρυνσης. Σημειώνεται ότι το υλικό με ηλεκτρικές 

ιδιότητες ίσες προς τα 2/3 των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του μυϊκού ιστού, 

χρησιμοποιείται ευρέως για την προσομοίωση των μέσων ηλεκτρικών ιδιοτήτων του 

ανθρώπινου σώματος.  
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Πίνακας 1.2 Σύγκριση του καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου εμφυτεύσιμων κεραιών 
μικροταινίας ζώνης MICS που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία, ως συνάρτηση του 

επιθυμητού ιστού εμφύτευσης και των εφαρμοζόμενων τεχνικών σμίκρυνσης. 

Κεραία Ιστός 
Εμφύτευσης 

Τεχνικές Σμίκρυνσης 
Όγκος  
[mm3] Διηλεκτρικό  

Υλικό 
Σχήμα 
Ταινίας 

Αγωγός 
Βραχυκύκλωσης 

Στοίβαξη 
Ταινιών 

[Kim, 2004] δέρμα Rogers RO 3210 (1) σπείρα – – 10240.0 
[Soontornpipit, 2005] 2/3 μυς RT/duroid 6002 (2) «βάφλα» ναι – 6480.0 

[Kim, 2004] δέρμα Rogers RO 3210 (1) σπείρα ναι – 6144.0 
[Soontornpipit, 2004] 2/3 μυς macor (3) σπείρα ναι – 3457.4 

[Karacolak, 2008] δέρμα Rogers RO 3210 (1) μαίανδρος ναι – 1265.6 
[Kim, 2006a] δέρμα Rogers RO 3210 (1) σπείρα ναι – 1200.0 
[Kim, 2006b] δέρμα Rogers RO 3210 (1) μαίανδρος ναι – 1200.0 

[Huang, 2006] 2/3 μυς RT/duroid 6010 (4) σπείρα ναι – 823.0 
[Lee, 2009] μυς Rogers RO 3210 (1) π  ναι – 790.9 
[Lee, 2006] δέρμα Rogers RO 3210 (1) γάντζος ναι ναι 335.8 

[Permana, 2011] υαλοειδές υγρό Rogers RO 3210 (1) σπείρα ναι ναι 273.6 
[Huang, 2011] δέρμα Rogers RO 3210 (1) π ναι ναι 254.0 
[Liu, 2008b] δέρμα Rogers RO 3210 (1) σπείρα ναι ναι 190.0 
[Liu, 2008a] δέρμα Rogers RO 3210 (1) γάντζος ναι ναι 149.2 
[Liu, 2009] δέρμα Rogers RO 3210 (1) γάντζος ναι ναι 121.6 

(1) εr = 10.2, (2) εr = 2.94, (3) εr = 6.1, (4) εr = 10.2 

 

Εύρος Ζώνης 

Οι βιολογικοί ιστοί δρουν ως διηλεκτρικός φόρτος επί της εμφυτεύσιμης κεραίας, 

και επηρεάζουν σημαντικά τις ΗΜ της επιδόσεις. Διαφοροποιήσεις στην ανατομική 

δομή και τις ηλεκτρικές ιδιότητες των βιολογικών ιστών μεταβάλλουν, ενδεχομένως 

και σημαντικά, τις επιδόσεις συντονισμού της εμφυτεύσιμης κεραίας. Οι μεταβολές 

αυτές πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τη σχεδίαση εμφυτεύσιμων κεραιών 

για ρεαλιστικές εφαρμογές, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα «κακού» 

συντονισμού ή και αποσυντονισμού. Συνεπώς, η αύξηση του εύρους ζώνης της 

κεραίας καθίσταται απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η ανοχή της σε 

φαινόμενα αποσυντονισμού. 

Στη βιβλιογραφία, η αύξηση του εύρους ζώνης εμφυτεύσιμων κεραιών 

επιτυγχάνεται μέσω του συνδυασμού δύο γειτονικών συχνοτήτων συντονισμού, 

καθεμία εκ των οποίων αντιστοιχεί σε διαφορετικές διαδρομές ρεύματος επί της 

ταινίας. Για παράδειγμα, στη μελέτη [Karacolak, 2008], η διέγερση δύο διαδρομών 

ρεύματος (ή, ισοδύναμα, συντονισμών) μίας εμφυτεύσιμης κεραίας μικροταινίας 

όγκου 1265.6 mm3 οδηγεί σε συνολικό εύρος ζώνης 142 MHz. Στη μελέτη [Lee, 

2009], προτείνεται μία εμφυτεύσιμη κεραία μικροταινίας όγκου 791.0 mm3 η 

οποία εφαρμόζει την τεχνική σχήματος–π με δύο εγκοπές (Σχ. 1.4(α)) για την 



Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 
 
 

 
Ασημίνα Δ. Κιούρτη – Διδακτορική Διατριβή 35 
 

αύξηση του εύρους ζώνης σε 120 MHz (Σχ. 1.4(β)). Η ίδια τεχνική έχει εφαρμοσθεί 

στη μελέτη [Huang, 2011], όπου, συνδυαζόμενη με τεχνικές στοίβαξης και 

κατάλληλης μορφοποίησης του σχήματος των ταινιών, οδηγεί στη σχεδίαση μίας 

μικροσκοπικής κεραίας όγκου 254.0 mm3 και εύρους ζώνης 113 MHz. 

 

  
(α) (β) 

Σχ. 1.4 Εμφυτεύσιμη κεραία μικροταινίας εύρους ζώνης 120 MHz: (α) γεωμετρία, 
και (β) απόκριση συχνότητας απωλειών επιστροφής [Lee, 2009]. 

 

Ασφάλεια του Ασθενούς 

Η ισχύς που απορροφάται από τους βιολογικούς ιστούς του ανθρώπινου σώματος 

κατά την πρόσπτωση ενός ΗΜ κύματος δίνεται από τη σχέση: 

∫ 2
abs

1P  =  σ|E| dV
2

                            (1.1) 

όπου σ  είναι η αγωγιμότητα των ιστών (σε [S/m]),  

και |E| είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου εντός των βιολογικών ιστών  (σε 

[V/m]) [Kim, 2004].  

Ο τύπος (1.1) δείχνει ότι η απορροφούμενη ισχύς σχετίζεται με το ηλεκτρικό πεδίο, 

κατά τρόπο ώστε οι μέγιστες τιμές του ρυθμού ειδικής απορρόφησης (Specific 

Absorption Rate, SAR) να καταγράφονται στις περιοχές όπου προκύπτουν οι 

μέγιστες τιμές ηλεκτρικού πεδίου.  

Βάσει του ανωτέρω συμπεράσματος, η σχεδίαση των εμφυτεύσιμων κεραιών 

είναι δυνατόν να προσανατολισθεί προς χαμηλές επιτευχθείσες τιμές ηλεκτρικού 

πεδίου, αποσκοπώντας, εν τέλει, στη μείωση του SAR. Για παράδειγμα, στη μελέτη 

[Kim, 2006a] παρουσιάζεται μία προσπάθεια κατανόησης του μηχανισμού 

ακτινοβολίας μίας εμφυτεύσιμης κεραίας με στόχο την τροποποίηση της σχεδίασής 

της προς επίτευξη χαμηλότερων τιμών SAR. Η αντικατάσταση μίας μεταλλικής 

ταινίας σχήματος σπιράλ ομοιόμορφου πλάτους από μία ταινία σχήματος σπιράλ 

ανομοιόμορφου πλάτους κατόρθωσε να μειώσει την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, 

και, κατά συνέπεια, τον SAR. Οι κατανομές του κοντινού ηλεκτρικού πεδίου 

δείχνουν ότι η περιοχή υψηλής έντασης ηλεκτρικού πεδίου της κεραίας με 
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ομοιόμορφο πλάτος ταινίας (Σχ. 1.5(α)) είναι σημαντικά εκτενέστερη εκείνης της 

τροποποιημένης κεραίας με ανομοιόμορφο πλάτος ταινίας (Σχ. 1.5(β)). Ως 

αποτέλεσμα, η τιμή του SAR κανονικοποιημένη ως προς μάζα 1 g μειώνεται από 

310 W/kg σε 210 W/kg, θεωρώντας ισχύ εισόδου 1 W για την κεραία. 

 

  
(α) (β) 

Σχ. 1.5 Κατανομή ηλεκτρικού πεδίου στο επίπεδο ταινίας μίας εμφυτεύσιμης 
κεραίας μικροταινίας με ταινία σε σχήμα σπιράλ: (α) ομοιόμορφου, και (β) 

ανομοιόμορφου πλάτους [Kim, 2006a]. 

 

Απολαβή  

Οι εμφυτεύσιμες κεραίες οφείλουν να εκπέμπουν ισχυρό σήμα, ικανό να 

ανιχνευθεί από την εκάστοτε εξωτερική διάταξη επίβλεψης/ελέγχου (σταθμός 

βάσης), ανεξαρτήτως των όποιων περιορισμών ισχύος. Είναι σημαντικό να τονισθεί 

ότι, εκτός από θέματα ασφάλειας του ασθενούς, η αποφυγή ΗΜ παρεμβολών 

περιορίζει, επίσης, τη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ εισόδου της εμφυτεύσιμης 

κεραίας.  

Δεδομένων των περιορισμών ισχύος, η απολαβή μακρινού πεδίου της κεραίας 

είναι εκείνη που καθορίζει την απαιτούμενη ευαισθησία του εξωτερικού δέκτη 

προκειμένου να επιτευχθεί αξιόπιστη τηλεμετρία ιατρικών δεδομένων. Ωστόσο, η 

σμίκρυνση του μεγέθους των εμφυτεύσιμων κεραιών υποβαθμίζει σημαντικά την 

απολαβή, ενώ, αντίστροφα, οι εμφυτεύσιμες κεραίες υψηλής απολαβής 

παρουσιάζουν αυξημένες διαστάσεις. Παρά το γεγονός ότι χαμηλές τιμές απολαβής 

ισοδυναμούν με μικρή απόδοση ακτινοβολίας, οι συμβιβασμοί στις ΗΜ επιδόσεις 

του συστήματος είναι αναπόφευκτοι δεδομένης της απαίτησης για μικροσκοπικές 

διαστάσεις της εμφυτεύσιμης κεραίας.  

Κατανάλωση Ισχύος 

Εάν ο πομποδέκτης της εμφυτεύσιμης ιατρικής διάταξης λειτουργεί συνεχώς, θα 

καταναλώνει σημαντική ποσότητα ενέργειας, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής της 

διάταξης. Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας που φέρει η εμφυτεύσιμη ιατρική 

διάταξη διατίθενται ποικίλες μέθοδοι, όπως για παράδειγμα η μέθοδος των 
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αμοιβαίως συζευγμένων πηνίων [Tang, 1995], [Valdastri, 2004]. Παρ’ όλα αυτά, 

κρίνεται απαραίτητη η επιπρόσθετη εφαρμογή τεχνικών διατήρησης της ισχύος, 

όπως η δυνατότητα χρήσης της ζεύξης τηλεμετρίας μόνο όταν χρειάζεται.  

Για το σκοπό αυτό, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ένας πομποδέκτης 

διπλής ζώνης συχνοτήτων, όπως ο εμπορικά διαθέσιμος πομποδέκτης Zarlink ZL 

70101 [Zarlink, 2006]. Το σύστημα χρησιμοποιεί δύο ζώνες συχνοτήτων, μία για 

αφύπνιση και μία για μετάδοση. Ο πομποδέκτης παραμένει σε κατάσταση 

αναμονής με χαμηλή κατανάλωση ισχύος (1 μW) έως ότου ανιχνεύσει σήμα 

αφύπνισης στη ζώνη ISM (2450 MHz). Σε κανονική λειτουργία, η εμφυτεύσιμη 

ιατρική διάταξη τροφοδοτείται με πλήρη ισχύ και ανταλλάσει δεδομένα στη ζώνη 

MICS. Μετά τη μεταφορά δεδομένων, η διάταξη επιστρέφει στην κατάσταση 

αναμονής. 

Για παράδειγμα, στη μελέτη [Karacolak, 2008] προτείνεται μία εμφυτεύσιμη 

κεραία μικροταινίας διπλής ζώνης (MICS και ISM) που αποσκοπεί στη συνεχή 

παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Η μεταλλική ταινία της κεραίας 

παρουσιάζει γεωμετρία μαιάνδρου, και η σχεδίασή της έχει βελτιστοποιηθεί για την 

επίτευξη των επιθυμητών επιδόσεων συντονισμού. Το εύρος ζώνης ισούται με 82 

MHz και 103 MHz στις ζώνες MICS και ΙSM, αντίστοιχα. Πρόσφατα, προτάθηκε μία 

νέα κεραία με δύο στοιβαγμένες ταινίες σχήματος–π και σπιράλ, αντίστοιχα, η 

οποία υποστηρίζει λειτουργία σε τρεις ζώνες συχνοτήτων για τηλεμετρία δεδομένων 

(402 MHz), ασύρματη μεταφορά ισχύος (433 MHz), και λειτουργία αφύπνισης 

(2450 MHz) [Huang, 2011]. Το εύρος ζώνης ισούται με 86 MHz και 60 MHz στις 

ζώνες MICS και ΙSM, αντίστοιχα. 

Κατασκευή και Πειραματική Μελέτη Εμφυτεύσιμων Κεραιών εντός 

Προσομοιωμάτων 

Η κατασκευή εμφυτεύσιμων κεραιών έρχεται αντιμέτωπη με όλες τις συνήθεις 

δυσκολίες κατασκευής μικροσκοπικών κεραιών. Για παράδειγμα, η προσθήκη 

στρωμάτων κόλλας για τη σύνδεση των επιμέρους διηλεκτρικών στρωμάτων 

επηρεάζει σημαντικά τις επιδόσεις συντονισμού της κεραίας, μεταβάλλοντας τη 

συχνότητα συντονισμού και υποβαθμίζοντας τις επιτευχθείσες τιμές απωλειών 

επιστροφής [Abadia, 2009]. Επιπλέον, είναι πιθανή η ανάπτυξη ακτινοβολούντων 

ρευμάτων επί του εξωτερικού αγωγού του ομοαξονικού καλωδίου τροφοδοσίας που 

χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της κεραίας με το Δικτυακό Αναλυτή Δικτυωμάτων 

(ΔΑΔ) (Vector Network Analyzer, VNA), τα οποία, με τη σειρά τους, υποβαθμίζουν 

την ποιότητα των μετρήσεων. Η επίδραση διαφόρων τεχνικών τροφοδοσίας στις 

μετρήσεις της απόκρισης συχνότητας συντελεστή ανάκλασης εμφυτεύσιμων 

κεραιών έχει αναλυθεί στη μελέτη [Merli, 2010]. Στην ίδια μελέτη, αποδείχθηκε ότι 



Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 
 
 

 
Ασημίνα Δ. Κιούρτη – Διδακτορική Διατριβή 38 
 

το ομοαξονικό καλώδιο τροφοδοσίας έχει αμελητέα επίδραση στις μετρήσεις 

κεραιών μικροταινίας των οποίων το επίπεδο γείωσης βρίσκεται σε άμεση επαφή με 

το υγρό εξομοίωσης των ιστών. Τέλος, σημαντική πρόκληση κατά την πειραματική 

μέτρηση εμφυτεύσιμων κεραιών αποτελεί η παρασκευή προσομοιωμάτων που 

εξομοιώνουν τις ηλεκτρικές ιδιότητες βιολογικών ιστών στις συχνότητες λειτουργίας 

ενδιαφέροντος, καθώς και η πειραματική μέτρηση των ηλεκτρικών τους ιδιοτήτων 

(σχετική διηλεκτρική σταθερά, εr, και αγωγιμότητα, σ). 

Πειραματική Μελέτη Εμφυτεύσιμων Κεραιών εντός Ζωικών Ιστών 

Οι πειραματικές μελέτες εμφυτεύσιμων κεραιών εντός ζωικών ιστών διαχωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες: μελέτες εντός ιστών νεκρών ζώων, και μελέτες εντός 

πειραματόζωων (μέσω χειρουργικής επέμβασης). Οι μελέτες εντός ιστών νεκρών 

ζώων αποτελούν έναν εύκολο τρόπο εξομοίωσης της εξάρτησης των ηλεκτρικών 

ιδιοτήτων των βιολογικών ιστών από τη συχνότητα. Στη βιβλιογραφία, έχουν 

πραγματοποιηθεί μελέτες εμφυτεύσιμων κεραιών εντός θρυμματισμένου κρέατος 

χοίρου [Huang, 2011], αλλά και εντός δειγμάτων δέρματος που έχουν αφαιρεθεί 

από αρουραίους [Karacolak, 2009]. Οι μελέτες εντός πειραματόζωων είναι εξίσου 

σημαντικές προκειμένου να ερευνηθεί η επίδραση των εν ζωή ιστών στις επιδόσεις 

των εμφυτεύσιμων κεραιών. Οι εν λόγω μελέτες παρουσιάζουν σημαντικές 

προκλήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη του πειραματικού πρωτοκόλλου 

χειρουργικής επέμβασης και μετρήσεων. Το πρωτόκολλο αυτό οφείλει να διευθετεί 

θέματα επιλογής του είδους και πλήθους των πειραματόζωων, θέσεως εμφύτευσης 

της υπό μελέτη κεραίας, αναισθησίας, χειρουργικής επέμβασης, διαδικασίας 

μετρήσεων, και μετα–χειρουργικής διαχείρισης των πειραματόζωων. Στη 

βιβλιογραφία, έχουν πραγματοποιηθεί περιορισμένες μετρήσεις σε πειραματόζωα, 

συμπεριλαμβανομένων προκαταρκτικών μετρήσεων συντελεστή ανάκλασης στη 

ράχη αρουραίων (Σχ. 1.6(α) [Karacolak, 2010]), στον αυχένα χοίρων (Σχ. 1.6(β) 

[Karacolak, 2012]), και στο κρανίο σκύλων (Σχ. 1.6(γ) [Kawoos, 2008]). 

 

   
(α) (β) (γ) 

Σχ. 1.6 Πειραματική μελέτη εμφυτεύσιμων κεραιών εντός πειραματόζωων: (α) ράχη 
αρουραίων [Karacolak, 2010], (β) αυχένας χοίρων [Karacolak, 2012, και (β) κρανίο 

σκύλων [Kawoos, 2008]. 



Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 
 
 

 
Ασημίνα Δ. Κιούρτη – Διδακτορική Διατριβή 39 
 

Επιδόσεις Ζεύξης Τηλεμετρίας μεταξύ Εμφυτεύσιμων και Εξωτερικών 

Κεραιών 

Η σμίκρυνση των εμφυτεύσιμων κεραιών, αν και θεμιτή για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ασθενών, έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη ιδιαίτερα χαμηλών 

τιμών απόδοσης ακτινοβολίας (radiation efficiency). Η εν λόγω χαμηλή απόδοση 

ακτινοβολίας, δοθέντων και των κανονισμών ασφάλειας του ασθενούς και των κατά 

περίπτωση περιορισμών της ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος στο πλαίσιο 

αποφυγής ΗΜ παρεμβολών (π.χ. 25 μW στη ζώνη MICS),  περιορίζουν σημαντικά 

το μέγιστο εύρος μετάδοσης των εμφυτεύσιμων κεραιών. Ο καθορισμός του 

ισοζυγίου ισχύος (link budget) της ζεύξης μεταξύ εμφυτεύσιμων και εξωτερικών 

κεραιών αποτελεί, συνεπώς, μία σημαντική πρόκληση. Ισοδύναμα, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης του ισοζυγίου 

ισχύος και επίτευξης ζεύξεων τηλεμετρίας μεγάλου εύρους, τηρουμένων πάντοτε 

των κανονισμών ισχύος περί ασφάλειας του ασθενούς και περιορισμού των ΗΜ 

παρεμβολών επί της ασύρματης ζεύξης. 

1.4 Αντικείμενο και Δομή της Διατριβής 

Οι εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις περιλαμβάνουν συστήματα παρακολούθησης 

της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού (αισθητήρες) και συστήματα 

λειτουργικής ηλεκτρικής διέγερσης (διεγέρτες), και προσελκύουν ιδιαίτερο 

ερευνητικό ενδιαφέρον για ποικίλες εφαρμογές πρόληψης, διάγνωσης και 

θεραπείας.  Βασικό στοιχείο της λειτουργίας των εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων 

είναι η δυνατότητα (δικατευθυντήριας) επικοινωνίας τους με εξωτερικούς σταθμούς 

βάσης (διατάξεις επίβλεψης/ελέγχου), γνωστή ως ιατρική τηλεμετρία. Στο πλέον 

σύνηθες, σήμερα, σενάριο, η τηλεμετρία πραγματοποιείται ασύρματα, μέσω 

κεραιών, οι οποίες είναι γνωστές με τον όρο «εμφυτεύσιμες κεραίες». 

Το ερευνητικό αντικείμενο που πραγματεύεται η παρούσα Διατριβή αφορά 

στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων προκλήσεων αριθμητικής σχεδίασης και 

πειραματικής μελέτης των εμφυτεύσιμων κεραιών για εφαρμογές ασύρματης 

ιατρικής τηλεμετρίας. Πιο συγκεκριμένα, ερευνητικοί στόχοι της Διατριβής 

αποτελούν: 

• Η σχεδίαση και μελέτη των επιδόσεων πρωτότυπων εμφυτεύσιμων 

κεραιών (Κεφάλαιο 3), και συγκεκριμένα: 

‒ Η αξιολόγηση της δυναμικής ποικίλων τεχνικών σμίκρυνσης για 

εμφυτεύσιμες κεραίες. 

‒ Η σχεδίαση πρωτότυπων εμφυτεύσιμων κεραιών μικροσκοπικών διαστάσεων, 

μικρότερων αυτών που έχουν προταθεί μέχρι στιγμής στη βιβλιογραφία. 
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‒ Η ποσοτικοποίηση της υποβάθμισης των επιδόσεων ακτινοβολίας και 

ασφάλειας εμφυτεύσιμων κεραιών ως συνάρτηση του καταλαμβανόμενου φυσικού 

τους όγκου. 

‒ Η σχεδίαση πρωτότυπης εμφυτεύσιμης κεραίας μεγάλου εύρους ζώνης που 

επιδεικνύει υψηλή ανοχή σε θέματα αποσυντονισμού, εις βάρος του, σχετικά, 

αυξημένου καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου. 

‒ Η σχεδίαση πρωτότυπης εμφυτεύσιμης κεραίας διπλής ζώνης (μετάδοσης και 

αφύπνισης) που αποσκοπεί στον περιορισμό της κατανάλωσης ισχύος της 

εμφυτεύσιμης διάταξης, εις βάρος του, σχετικά, αυξημένου καταλαμβανόμενου 

φυσικού όγκου. 

‒ Η (συγκριτική) μελέτη των επιδόσεων συντονισμού, ακτινοβολίας, και 

ασφάλειας των ανωτέρω προταθεισών εμφυτεύσιμων κεραιών. 

• Η ανάπτυξη και επαλήθευση ταχειών μεθοδολογιών αριθμητικής 

σχεδίασης εμφυτεύσιμων κεραιών για λειτουργία εντός συγκεκριμένων 

σεναρίων εμφύτευσης (θέσεων εμφύτευσης εντός του σώματος του 

ασθενούς) (Κεφάλαιο 4), και συγκεκριμένα: 

‒  Η ανάπτυξη και επαλήθευση μεθοδολογίας σχεδίασης εμφυτεύσιμων 

κεραιών με μικρά προβλήματα αποσυντονισμού. 

‒ Η ανάπτυξη και επαλήθευση μεθοδολογίας σχεδίασης εμφυτεύσιμων κεραιών 

με διόρθωση του συντονισμού μέσω δοκιμής–και–σφάλματος. 

‒ Η ανάπτυξη και επαλήθευση μεθοδολογίας σχεδίασης εμφυτεύσιμων κεραιών 

με αλγοριθμική βελτιστοποίηση του συντονισμού. 

‒ Η ανάπτυξη και επαλήθευση μεθοδολογίας σχεδίασης εμφυτεύσιμων κεραιών 

με ταχεία αλγοριθμική βελτιστοποίηση του συντονισμού. 

• Η παραμετρική μελέτη των επιδόσεων πρωτότυπων εμφυτεύσιμων 

κεραιών (Κεφάλαιο 5), και συγκεκριμένα: 

‒ Η αξιολόγηση της καταλληλότητας λειτουργίας εμφυτεύσιμων κεραιών εντός 

διαφόρων σεναρίων ιατρικών εφαμοργών (θέσεων εμφύτευσης εντός του σώματος 

του ασθενούς), από πλευράς επιδόσεων συντονισμού, ακτινοβολίας, και ασφάλειας. 

‒ Η μελέτη της διαλειτουργικότητας εμφυτεύσιμων κεραιών εντός διαφόρων 

υποκειμένων, ή, ισοδύναμα, η μελέτη της επίδρασης της ανατομικής δομής και των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων του εκάστοτε μοντέλου βιολογικών ιστών στις επιδόσεις 

συντονισμού, ακτινοβολίας, και ασφάλειας εμφυτεύσιμων κεραιών.  

‒ Η αξιολόγηση της καταλληλότητας χρήσης κανονικών έναντι ανατομικών 

μοντέλων ιστών για τη σχεδίαση και μελέτη των επιδόσεων συντονισμού, 

ακτινοβολίας, και ασφάλειας εμφυτεύσιμων κεραιών. 
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‒ Η μελέτη της επίδρασης της συχνότητας λειτουργίας εμφυτεύσιμων κεραιών 

στις επιδόσεις συντονισμού, ακτινοβολίας και ασφάλειας αυτών. 

• Η κατασκευή και πειραματική μελέτη πρωτότυπων εμφυτεύσιμων 

κεραιών σε προσομοιώματα και πειραματόζώα (Κεφάλαιο 6), και 

συγκεκριμένα: 

‒ Η παρασκευή προσομοιωμάτων εξομοίωσης των ανθρώπινων ιστών στις 

συχνότητες λειτουργίας ενδιαφέροντος για εμφυτεύσιμες κεραίες, και η 

πειραματική μέτρηση των ηλεκτρικών τους ιδιοτήτων. 

‒ Η ανάπτυξη και επαλήθευση πρωτότυπης επαναληπτικής μεθοδολογίας 

σχεδίασης–και–μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών, η οποία αποσκοπεί στην 

ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων μεταξύ των αριθμητικών αποτελεσμάτων και των 

πειραματικών μετρήσεων. 

‒ Η επαλήθευση της ανωτέρω μεθοδολογίας στο πλαίσιο κατασκευής και 

πειραματικής μέτρησης του συντελεστή ανάκλασης δύο εκ των προταθεισών 

εμφυτεύσιμων κεραιών. 

‒ Η ανάπτυξη κατάλληλου πειραματικού πρωτοκόλλου εμφύτευσης και 

μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών σε πειραματόζωα, και η διεξαγωγή πειραμάτων σε 

πειραματόζωα με στόχο την αξιολόγηση της δυναμικής της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας σχεδίασης–και–μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών, και της επίδρασης 

των ζωικών ιστών επί των εμφυτεύσιμων κεραιών.  

• Η μελέτη της ασύρματης ζεύξης τηλεμετρίας μεταξύ πρωτότυπων 

εμφυτεύσιμων και εξωτερικών κεραιών (Κεφάλαιο 7), και συγκεκριμένα: 

‒ Η μοντελοποίηση της ζεύξης τηλεμετρίας στην περίπτωση όπου η εξωτερική 

κεραία βρίσκεται τοποθετημένη εντός του μακρινού πεδίου της αντίστοιχης 

εμφυτεύσιμης. 

‒ Η σχεδίαση, πειραματική κατασκευή, και μέτρηση δύο εξωτερικών κεραιών 

για ιατρική τηλεμετρία με εμφυτεύσιμες κεραίες: (α) απλή μονοπολική κεραία για 

ενσωμάτωση επί εξωτερικής διάταξης επίβλεψης/ελέγχου, και (β) πρωτότυπη 

κεραία μικροταινίας διπλής ζώνης για ενσωμάτωση επί φορετής διάταξης 

αναμετάδοσης (repeater). 

‒ Η αριθμητική και πειραματική μελέτη του συντελεστή μετάδοσης μεταξύ 

εμφυτεύσιμων και εξωτερικών κεραιών, ως συνάρτηση της μεταξύ τους απόστασης. 

‒ Η αριθμητική και πειραματική μελέτη του μέγιστου εύρους επικοινωνίας 

μεταξύ εμφυτεύσιμων και εξωτερικών κεραιών κατά την ενσωμάτωσή τους επί 

προγραμματιζόμενων εμπορικών πομποδεκτών. 
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Η Διατριβή είναι οργανωμένη σε οχτώ (8) Κεφάλαια, και εμφανίζει την ακόλουθη 

δομή: 

Το Κεφάλαιο 2 («Στοιχεία Θεωρίας Κεραιών και Μοντελοποίησης των 

Βιολογικών Ιστών») πραγματοποιεί βασική ανασκόπηση στοιχείων θεωρίας 

κεραιών και μοντελοποίησης των βιολογικών ιστών για υπολογιστικές και 

πειραματικές μελέτες. Αρχικά, παρέχονται οι ορισμοί και ορολογία των 

παραμέτρων επιδόσεων εμφυτεύσιμων κεραιών που θα χρησιμοποιηθούν στο 

πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής, και καταγράφονται στοιχεία θεωρίας κεραιών 

μικροταινίας, ως οι πλέον συνήθεις και ευέλικτες για εφαρμογές εμφύτευσης. Η 

δυναμική των συστημάτων ασύρματης τηλεμετρίας για εμφυτεύσιμες ιατρικές 

διατάξεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιστημονική γνώση γύρω από τη 

διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών (ΗΜ) κυμάτων εντός και εκτός του ανθρώπινου 

σώματος, και τις αλληλεπιδράσεις αυτών με τους βιολογικούς ιστούς. Συνεπώς, στη 

συνέχεια του Κεφαλαίου 2, μελετώνται οι ηλεκτρικές ιδιότητες των βιολογικών 

ιστών, ενώ ακολουθεί παρουσίαση αριθμητικών μοντέλων και πειραματικών 

προσομοιωμάτων βιολογικών ιστών κανονικής και ανατομικής γεωμετρίας. Τέλος, 

αναλύονται μέθοδοι υπολογιστικής και πειραματικής μελέτης για την πρόβλεψη 

και αξιολόγηση των επιδόσεων εμφυτεύσιμων κεραιών. 

Στο Κεφάλαιο 3 («Σχεδίαση και Μελέτη Επιδόσεων Πρωτότυπων 

Εμφυτεύσιμων Κεραιών»), πραγματοποιείται υπολογιστική σχεδίαση και μελέτη 

των επιδόσεων πρωτότυπων κεραιών για εμφύτευση εντός ιστού δέρματος και 

εφαρμογές ασύρματης ιατρικής τηλεμετρίας στη ζώνη MICS. Αρχικά, μελετάται η 

δυναμική διαφόρων τεχνικών σμίκρυνσης για εμφυτεύσιμες κεραίες, και, βάσει 

ενός πρωτότυπου παραμετρικού μοντέλου εμφυτεύσιμης κεραίας μικροταινίας, 

σχεδιάζονται και μελετώνται οι επιδόσεις πέντε νέων κεραιών, κατά φθίνουσα σειρά 

καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου (203.6, 121.2, 110.7, 51.1, και 32.7 mm3). 

Ακολουθεί παραμετρική μελέτη των μεταβλητών σχεδίασης της κεραίας φυσικού 

όγκου 32.7 mm3. Στόχο αποτελεί αφενός η σχεδίαση νέων εμφυτεύσιμων κεραιών 

βάσει της βαθύτερης κατανόησης της αρχής λειτουργίας αυτής, και αφετέρου η 

αξιολόγηση της ευαισθησίας της εν λόγω κεραίας σε ενδεχόμενες 

σχεδιαστικές/κατασκευαστικές ανακρίβειες. Στη συνέχεια, ποσοτικοποιείται η 

υποβάθμιση των επιδόσεων ακτινοβολίας και ασφάλειας εμφυτεύσιμων κεραιών 

μικροταινίας ως συνάρτηση του καταλαμβανόμενου φυσικού τους όγκου. Δοθέντων 

των αποτελεσμάτων, προτείνεται μία πρωτότυπη εμφυτεύσιμη κεραία αυξημένου 

εύρους ζώνης, και μία πρωτότυπη κεραία διπλής ζώνης συχνοτήτων (MICS και 

2400.0–2483.5 MHz ISM), οι οποίες καταλαμβάνουν σχετικά αυξημένο φυσικό 

όγκο (398.9 και 527.7 mm3, αντίστοιχα) προς όφελος των λοιπών επιδόσεων. 
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Στο Κεφάλαιο 4 («Ανάπτυξη Πρωτότυπων Μεθοδολογιών Σχεδίασης 

Εμφυτεύσιμων Κεραιών») αναπτύσσονται και επαληθεύονται αριθμητικά 

πρωτότυπες μεθοδολογίες σχεδίασης εμφυτεύσιμων κεραιών για λειτουργία εντός 

συγκεκριμένων σεναρίων εμφύτευσης (θέσεων εμφύτευσης εντός του σώματος του 

ασθενούς). Στόχο αποτελεί η επιτάχυνση της διαδικασίας σχεδίασης και η 

βελτιστοποίηση των επιδόσεων συντονισμού της σχεδιασθείσας κεραίας. Μελετώνται 

τέσσερις μεθοδολογίες σχεδίασης: (α) Μεθοδολογία Ι: Κεραία με Προβλήματα 

Αποσυντονισμού, (β) Μεθοδολογία ΙΙ: Διόρθωση Συντονισμού μέσω Δοκιμής–και–

Σφάλματος, (γ) Μεθοδολογία ΙΙΙ: Αλγοριθμική Βελτιστοποίηση Συντονισμού, και (δ) 

Μεθοδολογία IV: Ταχεία Αλγοριθμική Βελτιστοποίηση Συντονισμού. Επαλήθευση 

και σύγκριση των προτεινόμενων μεθοδολογιών πραγματοποιείται αριθμητικά στο 

πλαίσιο σχεδίασης πρωτότυπων κεραιών μικροταινίας για εμφύτευση εντός του 

ιστού δέρματος του ανθρώπινου κεφαλιού, και ιατρική τηλεμετρία στη ζώνη MICS 

(402–405 MHz) (π.χ. μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης, αποκατάσταση από εγκεφαλικό 

επεισόδιο, ασύρματο εγκεφαλογράφημα, παρακολούθηση εξέλιξης εγκεφαλικού 

οιδήματος κ.α.). 

Στο Κεφάλαιο 5 («Παραμετρική Μελέτη Επιδόσεων Πρωτότυπων 

Εμφυτεύσιμων Κεραιών») μελετώνται οι επιδόσεις συντονισμού, ακτινοβολίας, 

και ασφάλειας εμφυτεύσιμων κεραιών για ιατρική τηλεμετρία, ως συνάρτηση: (α) 

του υπό μελέτη σεναρίου ιατρικής εφαρμογής (θέση εμφύτευσης της κεραίας), (β) 

των ιδιαιτεροτήτων του εκάστοτε υποκειμένου (ανατομική δομή και ηλεκτρικές 

ιδιότητες βιολογικών ιστών), και (γ) της συχνότητας στην οποία λαμβάνει χώρα η 

ιατρική τηλεμετρία. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται αριθμητική μελέτη των 

επιδόσεων: (α) κεραίας 402 MHz κατά την εμφύτευσή της εντός κανονικών 

μοντέλων προσομοίωσης του ανθρώπινου κεφαλιού, βραχίονα, και κορμού, (β) 

κεραίας 403.5 ΜΗz κατά την εμφύτευσή της εντός δύο σφαιρικών και τριών 

ανατομικών μοντέλων προσομοίωσης του ανθρώπινου κεφαλιού, θεωρώντας 

μεταβολές των τιμών σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς και αγωγιμότητας των 

βιολογικών ιστών κατά ±20% από τις τιμές αναφοράς τους, και (γ) κεραιών 402 

MHz, 433 MHz, 868 MHz, και 915 MHz κατά την εμφύτευσή τους εντός 

ανατομικού μοντέλου προσομοίωσης του ανθρώπινου κεφαλιού.  

Το Κεφάλαιο 6 («Κατασκευή και Μέτρηση Πρωτότυπων Εμφυτεύσιμων 

Κεραιών σε Προσομοιώματα και Πειραματόζωα») πραγματεύεται θέματα 

πειραματικής κατασκευής και μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών για ιατρική 

τηλεμετρία. Αρχικά, παρατίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο των χρησιμοποιούμενων 

τεχνικών μέτρησης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων προσομοιωμάτων και εκτύπωσης 

κεραιών μέσω φωτολιθογραφίας. Στη συνέχεια, προτείνονται και μελετώνται 
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πειραματικά πρωτότυπες «συνταγές» υγρών και ημι–στερεών εξομοίωσης των ιστών 

δέρματος και μυός στη ζώνη MICS (402–405 MHz). Ακολούθως, προτείνεται μία 

πρωτότυπη μεθοδολογία σχεδίασης–και–μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών, η οποία 

αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων μεταξύ των αριθμητικών 

αποτελεσμάτων και πειραματικών μετρήσεων. Η μεθοδολογία επαληθεύεται στο 

πλαίσιο κατασκευής και πειραματικής μέτρησης του συντελεστή ανάκλασης δύο 

πρωτότυπων εμφυτεύσιμων κεραιών ζώνης MICS: (1) μικροσκοπική κεραία για 

εμφύτευση εντός ιστού δέρματος, και (2) κεραία μεγάλου εύρους ζώνης για 

εμφύτευση εντός ιστού μυός. Τέλος, η δυναμική των ανωτέρω κατασκευασθεισών 

κεραιών επιδεικνύεται μέσω εμφύτευσης και μέτρησης αυτών εντός του υποδόριου 

ιστού πειραματόζωων (αρουραίων), κατόπιν ανάπτυξης κατάλληλου πειραματικού 

πρωτοκόλλου. 

Το Κεφάλαιο 7 («Υπολογιστική και Πειραματική Μελέτη Ζεύξης 

Τηλεμετρίας Πρωτότυπων Εμφυτεύσιμων Κεραιών») περιλαμβάνει 

υπολογιστικές και πειραματικές μελέτες της ασύρματης ζεύξης τηλεμετρίας που 

σχηματίζεται μεταξύ εμφυτεύσιμων και εξωτερικών κεραιών. Αρχικά, 

πραγματοποιείται μοντελοποίηση της ζεύξης μακρινού πεδίου,  και αξιολογούνται, 

υπολογιστικά, οι επιδόσεις αυτής για διάφορες συχνότητες λειτουργίας και σενάρια 

διάδοσης κεραιών, παρουσία μίας εξωτερικής διπολικής κεραίας. Στη συνέχεια, 

σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, και μετρώνται πειραματικά δύο εξωτερικές κεραίες 

για χρήση σε ζεύξεις ασύρματης τηλεμετρίας ζώνης MICS (402–405 MHz): μία 

μονοπολική κεραία, και μία πρωτότυπη φορετή κεραία μικροταινίας διπλής ζώνης. 

Ακολουθεί υπολογιστική και πειραματική μελέτη του συντελεστή μετάδοσης μεταξύ 

μίας εμφυτεύσιμης κεραίας ζώνης MICS και καθεμίας εκ των ανωτέρω εξωτερικών 

κεραιών, για ποικίλες αποστάσεις. Τέλος, η εμφυτεύσιμη και καθεμία εκ των 

εξωτερικών κεραιών ενσωματώνονται επί προγραμματιζόμενων εμπορικών 

πομποδεκτών, και μελετάται, τόσο υπολογιστικά όσο και πειραματικά, το μέγιστο 

δυνατό εύρος επικοινωνίας τους. 

Στο Κεφάλαιο 8 («Συμπεράσματα και Μελλοντικές Προεκτάσεις») παρέχεται 

μία σύνοψη της Διδακτορικής Διατριβής με αναφορά στο περιεχόμενο των 

κεφαλαίων που προηγήθηκαν. Στη συνέχεια, καταγράφονται τα κύρια 

συμπεράσματα της ερευνητικής εργασίας και οι σημαντικότερες συνεισφορές της 

Διατριβής στον τομέα των εμφυτεύσιμων κεραιών για ιατρική τηλεμετρία. Τέλος, 

διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα επί των ανοιχτών ερευνητικών 

θεμάτων των υπό μελέτη περιοχών. 
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Περίληψη 
Στο Κεφάλαιο 2, πραγματοποιείται ανασκόπηση στοιχείων θεωρίας κεραιών και 

μοντελοποίησης των βιολογικών ιστών για υπολογιστικές και πειραματικές μελέτες. 

Αρχικά, παρέχονται οι ορισμοί και ορολογία των παραμέτρων επιδόσεων 

εμφυτεύσιμων κεραιών που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της Διδακτορικής 

Διατριβής, και καταγράφονται στοιχεία θεωρίας κεραιών μικροταινίας, ως οι πλέον 

συνήθεις και ευέλικτες για εφαρμογές εμφύτευσης. Η δυναμική των συστημάτων 

ασύρματης τηλεμετρίας για εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την επιστημονική γνώση γύρω από τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών 

(ΗΜ) κυμάτων εντός και εκτός του ανθρώπινου σώματος, και τις αλληλεπιδράσεις 

αυτών με τους βιολογικούς ιστούς. Συνεπώς, στη συνέχεια του Κεφαλαίου 2, 

μελετώνται οι ηλεκτρικές ιδιότητες των βιολογικών ιστών, ενώ ακολουθεί 

παρουσίαση αριθμητικών μοντέλων και πειραματικών προσομοιωμάτων βιολογικών 

ιστών κανονικής και ανατομικής γεωμετρίας. Τέλος, αναλύονται μέθοδοι 

υπολογιστικής και πειραματικής μελέτης για την πρόβλεψη και αξιολόγηση των 

επιδόσεων εμφυτεύσιμων κεραιών. 
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2.1 Παράμετροι Ενδιαφέροντος για Εμφυτεύσιμες Κεραίες: 
Ορισμοί και Ορολογία  

Η ασύρματη επικοινωνία εξαρτάται από τη σύζευξη ταλαντευόμενων ηλεκτρικών 

ρευμάτων, τα οποία διατρέχουν ειδικά σχεδιασμένες, και απομακρυσμένες χωρικά, 

διατάξεις, γνωστές ως κεραίες. Στις εκδόσεις του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 

IEEE) περί τυποποίησης των ορισμών και των σχετικών με τις κεραίες όρων (ΙΕΕΕ 

Std. 145–1983), η κεραία ορίζεται ως «ένα μέσο εκπομπής ή λήψης ακτινοβολίας» 

[IEEE, 1983]. Με άλλα λόγια, η κεραία είναι μία μεταβατική διάταξη ανάμεσα στον 

ελεύθερο χώρο και μία διάταξη κυματοδήγησης. Η διάταξη κυματοδήγησης, ή 

γραμμή μεταφοράς, μπορεί να είναι μία ομοαξονική γραμμή ή ένας κοίλος 

σωλήνας (κυματοδηγός) που μεταφέρει ηλεκτρομαγνητική (HM) ενέργεια από μία 

πηγή εκπομπής στην κεραία, ή από την κεραία στο δέκτη. Στην πρώτη περίπτωση 

γίνεται λόγος για κεραία εκπομπής, ενώ στη δεύτερη για κεραία λήψης. 

Για την περιγραφή των επιδόσεων μίας κεραίας είναι αναγκαίος ο ορισμός 

διαφόρων παραμέτρων. Ειδικά στην περίπτωση των εμφυτεύσιμων κεραιών, 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράμετροι που σχετίζονται με το συντονισμό και 

ακτινοβολία της κεραίας, και την ασφάλεια του ασθενούς. Παρακάτω παρατίθενται 

οι ορισμοί των παραμέτρων επιδόσεων συντονισμού, ακτινοβολίας και ασφάλειας 

εμφυτεύσιμων κεραιών που χρησιμοποιούνται στο υπόλοιπο της Διατριβής. 

2.1.1 Επιδόσεις Συντονισμού 

Συντελεστής Ανάκλασης και Απώλειες Επιστροφής 

Ο μιγαδικός συντελεστής ανάκλασης μίας κεραίας ορίζεται ως ο λόγος του πλάτους 

του ανακλώμενου κύματος τάσης προς το πλάτος του προσπίπτοντος κύματος 

τάσης, και μπορεί να υπολογισθεί από τις σύνθετες εμπεδήσεις της γραμμής 

μεταφοράς ( 0Z ) και της κεραίας ( KZ ) ως: 

 K 0
11

K 0

Z  - Z
S  = 

Z  + Z                                 
(2.1)

 

Σημειώνεται ότι ως σύνθετη εμπέδηση εισόδου της κεραίας ορίζεται η σύνθετη 

εμπέδηση που παρουσιάζει η κεραία στους ακροδέκτες της, ή ο λόγος της τάσης 

προς το ρεύμα στο ζεύγος ακροδεκτών της. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη 

μεταφορά ισχύος από μία γραμμή μεταφοράς με σύνθετη εμπέδηση 0Z  προς μία 

κεραία με σύνθετη εμπέδηση KZ , είναι σημαντικό να υπάρχει επαρκής 
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προσαρμογή μεταξύ των 0Z  και KZ . Σύμφωνα με το Σχ. 2.1, εάν ένα σήμα 

πλάτους τάσεως Vεισ και ισχύος Pεισ σταλεί προς την κεραία μέσω της γραμμής 

μεταφοράς, και σε περίπτωση όπου η 0Z  δεν είναι πλήρως προσαρμοσμένη στη 

KZ , τότε μόνο ένα μέρος του προσπίπτοντος κύματος θα μεταδοθεί στην κεραία 

(πλάτους Vαποδ και ισχύος Pαποδ), ενώ το υπόλοιπο μέρος (πλάτους Vανακλ και ισχύος 

Pανακλ) θα ανακλασθεί πίσω προς τη γεννήτρια. Συνεπώς, ο συντελεστής ανάκλασης 

προκύπτει μηδενικός μόνο όταν η σύνθετη εμπέδηση της γραμμής μεταφοράς 

ισούται με το μιγαδικό συζυγή της σύνθετης εμπέδησης της κεραίας. Σε περίπτωση 

τέλειας προσαρμογής, όλη η προσπίπτουσα ισχύς παραδίδεται στην κεραία. 

 

 
Σχ. 2.1 Μεταφορά ισχύος στο σημείο τροφοδοσίας μίας κεραίας. 

 

Ο λόγος της ισχύος εισόδου (Pεισ) προς την ανακλώμενη ισχύ (Pανακλ) είναι 

γνωστός με τον όρο απώλειες επιστροφής (Return Loss, RL). Οι απώλειες 

επιστροφής εκφράζουν τη διαφορά (σε dB) του ανακλώμενου κύματος σε σχέση με 

το προσπίπτον, σύμφωνα με τη σχέση: 

⋅ ⋅ ⋅2εισ
11 11

ανακλ

P
RL = 10 log  = -10 log S  = -20 log S

P
                      (2.2)

 

Εύρος Ζώνης 

Το εύρος ζώνης ορίζεται στο πλαίσιο της παρούσας Διατριβής ως το εύρος των 

συχνοτήτων στο οποίο οι απώλειες επιστροφής έχουν τιμή μεγαλύτερη ή ίση των 10 

dB, και εκφράζεται ως η διαφορά των συχνοτήτων αυτών (ανώτερη μείον την 

κατώτερη) [Balanis, 2002]. Ο συγκεκριμένος ορισμός εξασφαλίζει ότι στην κεραία 

παραδίδεται ποσοστό ισχύος μεγαλύτερο του 90% της συνολικά διαθέσιμης ισχύος. 

2.1.2 Επιδόσεις Ακτινοβολίας 

Περιοχές Εγγύς και Μακρινού Πεδίου 

Η περιοχή του εγγύς πεδίου φανταστικής αντίστασης ορίζεται ως το τμήμα της 

περιοχής του εγγύς πεδίου που περιβάλλει άμεσα μία κεραία και όπου επικρατεί 
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το πεδίο φανταστικής αντίστασης [Balanis, 2002]. Στις περισσότερες κεραίες, το 

εξώτατο όριο της περιοχή αυτής φτάνει μέχρι απόσταση 30.62 Dλ  από την 

επιφάνεια της κεραίας, όπου λ  το μήκος κύματος και D  η μέγιστη, συνολικά, 

διάσταση της κεραίας. Η περιοχή του εγγύς πεδίου ακτινοβολίας, ή περιοχή 

Fresnel, ορίζεται ως η περιοχή του πεδίου μίας κεραίας, μεταξύ της περιοχής του 

εγγύς πεδίου φανταστικής αντίστασης και της περιοχής του μακρινού πεδίου, όπου 

επικρατούν τα πεδία ακτινοβολίας και όπου η γωνιακή κατανομή του πεδίου 

εξαρτάται από την απόσταση από την κεραία. Τέλος, η περιοχή μακρινού πεδίου, ή 

περιοχή Fraunhofer, ορίζεται ως η περιοχή του πεδίου μίας κεραίας όπου η 

γωνιακή κατανομή του πεδίου είναι ανεξάρτητη της απόστασης από την κεραία. Ως 

περιοχή μακρινού πεδίου συνήθως θεωρείται εκείνη που εκτείνεται σε απόσταση 

μεγαλύτερη του 22Dλ  από την κεραία. 

Ένταση, Κατευθυντικότητα, Απολαβή και Απόδοση Ακτινοβολίας 

Η ένταση ακτινοβολίας σε μία ορισμένη κατεύθυνση ορίζεται ως η ισχύς που 

ακτινοβολείται από μία κεραία ανά μονάδα στερεάς γωνίας [Balanis, 2002]. Η 

ένταση ακτινοβολίας είναι παράμετρος του μακρινού πεδίου, και βρίσκεται από τον 

απλό πολλαπλασιασμό της πυκνότητας ακτινοβολίας επί το τετράγωνο της 

απόστασης. Σε μαθηματική μορφή εκφράζεται ως: 

⋅2
ακτU = r W                    (2.3) 

όπου 

ακτW  είναι η πυκνότητα ακτινοβολίας (σε [W/m]), και 

r  είναι η απόσταση από την κεραία (σε [m]). 

Η κατευθυντικότητα μίας κεραίας ορίζεται ως ο λόγος της έντασης 

ακτινοβολίας της κεραίας σε μία δεδομένη κατεύθυνση προς τη μέση ένταση 

ακτινοβολίας που εκπέμπεται συνολικά σε όλες τις κατευθύνσεις [Balanis, 2002]. 

Πιο απλά, η κατευθυντικότητα μίας ανισοτροπικής πηγής ισούται με το λόγο της 

έντασης ακτινοβολίας σε μια δεδομένη κατεύθυνση, προς την ένταση ακτινοβολίας 

μίας ισοτροπικής πηγής. Με μαθηματικό τρόπο θα είναι: 

ακτ0

U UD =  = 
PU

4π                   

(2.4) 

όπου ακτP  είναι η ολική ακτινοβολούμενη ισχύς (σε [W]). 

Τέλος, η απολαβή μίας κεραίας ορίζεται ως ο λόγος της έντασης σε μια 

δεδομένη κατεύθυνση, προς την ένταση που θα προέκυπτε εάν η κεραία 
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ακτινοβολούσε ισοτροπικά την ισχύ που δέχεται [Balanis, 2002]. Με μαθηματικό 

τρόπο θα είναι: 

εισ

UG = 
P

4π                    

(2.5) 

όπου εισP  είναι ολική ισχύς εισόδου (σε [W]). 

Σημειώνεται ότι η ολική ισχύς ακτινοβολίας συνδέεται με την ολική ισχύ εισόδου 

μέσω της σχέσης: 

⋅ακτ ακτ εισP  = η P                      (2.6) 

όπου ακτη  είναι η απόδοση ακτινοβολίας της κεραίας.  

Με βάση τα παραπάνω, η απολαβή είναι ένα μέγεθος που λαμβάνει υπόψη τόσο 

την απόδοση της κεραίας, όσο και τις κατευθυντικές της ιδιότητες. Αντιθέτως, η 

κατευθυντικότητα περιγράφει μόνο τις κατευθυντικές ιδιότητες της κεραίας. 

Διάγραμμα Ακτινοβολίας 

Το διάγραμμα ακτινοβολίας μίας κεραίας ορίζεται ως η μαθηματική συνάρτηση ή 

γραφική παράσταση των ιδιοτήτων ακτινοβολίας της κεραίας συναρτήσει των 

χωρικών συντεταγμένων [Balanis, 2002]. Το διάγραμμα ακτινοβολίας ορίζεται στο 

μακρινό πεδίο και αποδίδεται ως συνάρτηση των συντεταγμένων κατεύθυνσης. Στις 

ιδιότητες ακτινοβολίας περιλαμβάνονται η πυκνότητα ροής ισχύος, η ένταση της 

ακτινοβολίας, η ένταση του πεδίου, η κατευθυντικότητα και η απολαβή. Ένα 

ισοτροπικό στοιχείο ακτινοβολίας ορίζεται ως μία υποθετική κεραία, χωρίς 

απώλειες, που παρουσιάζει την ίδια ακτινοβολία προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Παρόλο που η ισοτροπική κεραία είναι υποθετική και μη υλοποιήσιμη, συχνά 

εκλαμβάνεται ως αναφορά για τον προσδιορισμό των κατευθυντικών ιδιοτήτων των 

πραγματικών κεραιών. Κατευθυντική είναι η κεραία που έχει την ιδιότητα να 

εκπέμπει ή να λαμβάνει ηλεκτρομαγνητικά (ΗΜ) κύματα με περισσότερη 

αποτελεσματικότητα σε ορισμένες διευθύνσεις παρά σε άλλες. Σημειώνεται, τέλος, 

ότι το ομοιοκατευθυντικό διάγραμμα είναι ένας ειδικός τύπος κατευθυντικού 

διαγράμματος: είναι μη κατευθυντικό σε ένα ορισμένο επίπεδο και κατευθυντικό σε 

οποιοδήποτε κάθετο επίπεδο.  

2.1.3 Επιδόσεις Ασφάλειας 
Στα προβλήματα έκθεσης των βιολογικών ιστών σε ΗΜ ακτινοβολία 

ραδιοσυχνοτήτων (ΡΣ), τμήμα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας απορροφάται από 

τους βιολογικούς ιστούς. Το μέγεθος ποσοτικοποίησης της απορροφούμενης ισχύος 

είναι ο Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης (Specific Absorption Rate, SAR).  Ο SAR 
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χρησιμοποιείται ευρύτατα στις μελέτες ΗΜ δοσιμετρίας, διότι η γνώση της τιμής 

του είναι απαραίτητη για την αποφυγή της ολόσωμης και τοπικής αύξησης της 

θερμοκρασίας των βιολογικών ιστών. Ο SAR ορίζεται ως η χρονική παράγωγος της 

μεταβολής της ισχύος (dW ) που απορροφάται από μία μεταβολή μάζας (dm) η 

οποία περιέχεται σε μία μεταβολή όγκου (dV) δεδομένης πυκνότητας (ρ) [IEEE, 

1999], [IEEE, 2005]: 

  
  

   

d dW d dWSAR =  = 
dt dm dtρdV

                (2.7) 

Δεδομένου ότι ο SAR εκφράζει την απορρόφηση ισχύος (W) ανά μονάδα μάζας 

ιστού (m), οι μονάδες μέτρησής του είναι [W/kg]. Ο SAR επίσης συσχετίζεται με την 

τιμή του ηλεκτρικού πεδίου σε δεδομένο σημείο, μέσω του τύπου: 

2σ E
SAR = 

ρ
                                (2.8) 

όπου  

σ είναι η ηλεκτρική αγωγιμότητα του βιολογικού ιστού (σε [S/m]), 

ρ είναι η πυκνότητα μάζας του βιολογικού ιστού (σε [kg/m3]), και 

E είναι η ενεργός (rms) τιμή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (σε [V/m]). 

Τέλος, ο SAR συσχετίζεται με τη μεταβολή της θερμοκρασίας σε δεδομένο σημείο, 

μέσω του τύπου: 

t=0

cΔTSAR = 
Δt

                            (2.9) 

όπου 

ΔΤ είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας (σε [K]), 

Δt είναι η διάρκεια της έκθεσης (σε [sec]), και 

c είναι η ειδική θερμική χωρητικότητα (σε [J/K]).  

Ο τύπος (2.9) προϋποθέτει ότι οι μετρήσεις πραγματοποιούνται υπό ιδανικές μη 

θερμοδυναμικές συνθήκες, δηλαδή δεν παρουσιάζεται απώλεια θερμότητας λόγω 

θερμικής διάχυσης, ακτινοβολίας ή θερμορυθμιστικών μηχανισμών (π.χ. αιματική 

ροή). 

Διεθνείς Οργανισμοί, συχνά σε συνεργασία με ανεξάρτητους φορείς, εκδίδουν 

οδηγίες προστασίας από την ΗΜ ακτινοβολία, βάσει αποτελεσμάτων επιστημονικών 

ερευνών. Στις Η.Π.Α., η διεθνής οδηγία IEEE C95.1–1999 περιορίζει τη μέγιστη 

επιτρεπτή τιμή του SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα αναφοράς κυβικού 

σχήματος 1 g στα 1.6 W/kg [IEEE, 1999]. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει από 

το έτος 1991 η οδηγία της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από τη Μη-Ιονίζουσα 
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Ακτινοβολία (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection -

 ICNIRP), η οποία περιορίζει τη μέγιστη επιτρεπτή τιμή του SAR 

κανονικοποιημένου ως προς μάζα αναφοράς συνεχούς σχήματος 10 g στα 2 

W/kg [ICNIRP, 1998]. Η διαφορά της μάζας αναφοράς κανονικοποίησης του SAR 

μεταξύ των οδηγιών IEEE C95.1–1999 και της ICNIRP δεν επιτρέπει την άμεση 

σύγκριση των ορίων. Για το λόγο αυτό, το 2005, θεσπίστηκε από την ΙΕΕΕ η οδηγία 

IEEE C95.1–2005, η οποία περιορίζει τη μέγιστη επιτρεπτή τιμή του SAR 

κανονικοποιημένου ως προς μάζα αναφοράς κυβικού σχήματος 10 g στα 2 

W/kg [IEEE, 2005]. Στην οδηγία IEEE C95.3-2002 της ΙΕΕΕ [IEEE, 2002], 

περιγράφεται ο αλγόριθμος σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μάζα αναφοράς. 

Ο SAR εξαρτάται από: α) τα χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας, β) τα 

χαρακτηριστικά του βιολογικού αντικειμένου (τη γεωμετρία του και την εσωτερική 

του δομή), γ) την απόσταση της πηγής ΗΜ ακτινοβολίας και του βιολογικού 

αντικειμένου, και δ) τις ιδιότητες του περιβάλλοντος χώρου. 

2.2 Θεωρία Κεραιών Μικροταινίας 

Οι κεραίες μικροταινίας είναι οι πλέον συχνά χρησιμοποιούμενες κεραίες για 

ενσωμάτωση επί εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων. Είναι απλές και συμβατές με 

επίπεδες και μη επιφάνειες, κατασκευάζονται εύκολα με τη σύγχρονη τεχνολογία 

τυπωμένων κυκλωμάτων, εμφανίζουν υψηλή μηχανική αντοχή, και εκδηλώνουν 

μεγάλη ευελιξία ως προς τη συχνότητα συντονισμού, την πόλωση, το διάγραμμα 

ακτινοβολίας και τη σύνθετη εμπέδηση. Επιπλέον, προσθέτοντας μεταξύ της ταινίας 

και της γείωσης κατάλληλους φόρτους όπως μεταλλικές ράβδους ή διόδους, μπορεί 

να ρυθμίζεται η συχνότητα συντονισμού, η σύνθετη εμπέδηση, και το διάγραμμα 

ακτινοβολίας. 

Η τυπική γεωμετρία μίας κεραίας μικροταινίας απεικονίζεται στο Σχ. 2.2(α). 

Η κεραία αποτελείται από μία λεπτή μεταλλική ταινία, τοποθετημένη πάνω από ένα 

επίπεδο γείωσης. Η ταινία και η γείωση διαχωρίζονται από ένα στρώμα 

διηλεκτρικού υλικού (υπόστρωμα). Η μεταλλική ταινία δύναται να παίρνει 

διάφορες μορφές, με την ορθογώνια και κυκλική μορφή να είναι οι πιο δημοφιλείς. 

Οι τέσσερις συνηθέστεροι τρόποι τροφοδοσίας μιας κεραίας μικροταινίας είναι η 

μικροταινιακή γραμμή, ο ομοαξονικός σηματολήπτης, η σύζευξη μέσω ανοίγματος, 

και η άμεση σύζευξη [Balanis, 2002]. Στην περίπτωση του ομοαξονικού 

σηματολήπτη (ομοαξονική τροφοδοσία), η οποία αποτελεί την πλέον συχνά 

χρησιμοποιούμενη μέθοδο τροφοδοσίας εμφυτεύσιμων κεραιών μικροταινίας, ο 

εσωτερικός αγωγός του ομοαξονικού καλωδίου προσαρμόζεται στην ταινία 

ακτινοβολίας, ενώ ο εξωτερικός αγωγός συνδέεται με το επίπεδο γείωσης, σύμφωνα 
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με το Σχ. 2.2(β). Η ομοαξονική τροφοδοσία είναι ιδιαίτερα εύκολη στην κατασκευή 

και προσαρμογή.   

 

  
(α) (β) 

Σχ. 2.2 Κεραία μικροταινίας: (α) γεωμετρία, και (β) ομοαξονική τροφοδοσία. 

 
Η ανάλυση των κεραιών μικροταινίας είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με 

διάφορους τρόπους. Τα συνηθέστερα μοντέλα είναι τα μοντέλα της γραμμής 

μεταφοράς, της κοιλότητας, και του πλήρους κύματος [Balanis, 2002]. Το μοντέλο 

της γραμμής μεταφοράς είναι το ευκολότερο, προσφέρει μία φυσική αίσθηση του 

συστήματος, αλλά η μοντελοποίηση της σύζευξης είναι δύσκολη και η ακρίβειά του 

μικρή. Συγκριτικά, το μοντέλο της κοιλότητας είναι ακριβέστερο αλλά 

δυσκολότερο. Προσφέρει πάντως και αυτό μία καλή φυσική αίσθηση, ενώ η 

μοντελοποίηση της σύζευξης είναι, επίσης, δύσκολη. Τα μοντέλα πλήρους κύματος, 

εάν εφαρμοσθούν σωστά, είναι ακριβέστατα και ευέλικτα. Είναι, όμως, δύσκολα και 

δεν προσφέρουν κάποια φυσική αίσθηση της συμπεριφοράς του συστήματος. 

Για παράδειγμα, εφαρμόζοντας το μοντέλο γραμμής μεταφοράς σε μία 

ορθογώνια κεραία μικροταινίας, προκύπτει η συχνότητα συντονισμού για τον κύριο 

τρόπο ΤΜ010 ως [Balanis, 2002]: 

( ) 0
r 010

r 0 0 r

u1f  =  = 
2Lε ε μ 2L ε               

(2.10)
 

όπου  

0u  είναι η ταχύτητα του φωτός στον ελεύθερο χώρο (σε [m/sec]), 

L είναι η μέγιστη διάσταση της ταινίας (σε [m]), και 

rε  είναι η διηλεκτρική σταθερά του υλικού του υποστρώματος. 

Για να συνυπολογίζει και τα φαινόμενα κροσσών, ο τύπος (2.10) τροποποιείται στη 

μορφή: 

 ( ) 0
rc 010

eff reff 0 0 r

u1f  =  = q
2Lε ε μ 2L ε       

       (2.11) 

όπου  

effL  είναι το προεκταμένο ενεργό μήκος της ταινίας λόγω των κροσσών (σε [m]),  
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reffε  είναι η ενεργός διηλεκτρική σταθερά η οποία συνυπολογίζει τους κροσσούς, 

και 

( )
( )

rc 010

r 010

f
q = 

f
 είναι ο παράγων κροσσών. 

Αντίστοιχα, η συχνότητα συντονισμού για τον κύριο τρόπο ΤΜ110 μιας 

κυκλικής ταινίας ακτίνας α υπολογίζεται ως [Balanis, 2002]: 

( ) 0
r 110

r 0 0 r

1.8412u1.8412f  =  = 
2πα ε ε μ 2πα ε              

(2.12)
 

Για να συνυπολογίζει και τα φαινόμενα κροσσών, ο τύπος (2.12) τροποποιείται στη 

μορφή: 

( )
eff

0
r 110

eff r

1.8412u
f  = 

2πα ε     
                        (2.13) 

όπου  

effα  είναι η ενεργός ακτίνα της ταινίας λόγω των κροσσών (σε [m]), και 

effrε  είναι η ενεργός διηλεκτρική σταθερά η οποία συνυπολογίζει τους κροσσούς. 

2.3 Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Βιολογικών Ιστών 

Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα ετερογενές μέσο το οποίο αποτελείται από διάφορους 

τύπους βιολογικών ιστών (π.χ. δέρμα, μύες, αίμα, και όργανα, όπως πνεύμονες, 

ήπαρ, καρδιά κ.α.). Οι βιολογικοί ιστοί περιέχουν τόσο μονωτικά υλικά (λιπίδια), 

όσο και ηλεκτρικά φορτία (ιόντα, ηλεκτρικά πολωμένα μόρια κ.α.), και μπορούν να 

θεωρηθούν ως ασθενώς αγώγιμα μέσα (διηλεκτρικά). 

Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των ιστών προκύπτουν ως αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης των συστατικών τους στοιχείων με την προσπίπτουσα ΗΜ 

ακτινοβολία σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό 

τη διάδοση, εξασθένηση, ανάκλαση κ.α. των ΗΜ κυμάτων εντός και εκτός του 

ανθρώπινου σώματος. Συνεπώς, η γνώση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των βιολογικών 

ιστών κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να κατανοηθεί η αλληλεπίδρασή τους με 

τα προσπίπτοντα ΗΜ κύματα, και να καταστεί δυνατή η ανάλυση της μετάδοσης 

και απορρόφησης της ΗΜ ακτινοβολίας. 

Η ανταλλαγή ενέργειας στους βιολογικούς ιστούς πραγματοποιείται είτε μέσω 

ελευθέρων φορτίων, είτε μέσω διπολικών μορίων (π.χ. μορίων νερού). Παρουσία 

ενός χρονικά μεταβαλλόμενου ΗΜ πεδίου, τα ελεύθερα φορτία επιταχύνονται 

οδηγώντας στην ανάπτυξη ρεύματος και απωλειών αντίστασης, ενώ τα διπολικά 

μόρια επαναπροσανατολίζονται (πόλωση διπόλων). Έπειτα από ένα ορισμένο 
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χρονικό διάστημα, γνωστό ως χρόνος χαλάρωσης, επέρχεται ηρεμία. Οι επιδράσεις 

των φαινομένων αυτών στη συνολική ένταση του πεδίου ορίζονται με τη βοήθεια της 

μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς: 

0 rε = ε ε⋅                  (2.14) 

όπου  

0ε  είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού, και 

rε  είναι η μιγαδική σχετική διηλεκτρική σταθερά, που ορίζεται ως: 

r r rε  = ε ' - j ε ''                              (2.15) 

Στον τύπο (2.15), rε '  είναι η σχετική διηλεκτρική σταθερά του υλικού, και 

r
0

σε '' = ωε  είναι ο παράγοντας των εκτός φάσης απωλειών, όπου ω  είναι η 

γωνιακή συχνότητα του ΗΜ πεδίου, και σ η αγωγιμότητα του υλικού. 

Γενικά, η σχετική διηλεκτρική σταθερά περιγράφει την επίδραση του 

εκάστοτε υλικού επί του ηλεκτρικού πεδίου, ενώ η αγωγιμότητα περιγράφει την 

εξασθένιση του ΗΜ κύματος κατά τη μετάβασή του μέσα από το υλικό μέσο. Η 

εφαπτομένη απωλειών ορίζεται ως: 

r

r

ε ''tanδ = 
ε '                            

(2.16) 

και δείχνει τη συνιστώσα των ηλεκτρικών ιδιοτήτων που επηρεάζει, κατά κύριο 

λόγο,  το ηλεκτρικό πεδίο. Η σχετική διηλεκτρική σταθερά ( rε ' ) και η αγωγιμότητα 

(σ) κυριαρχούν στις υψηλές και χαμηλές συχνότητες, αντίστοιχα. 

Βάσει των τύπων (2.14) και (2.15), η μιγαδική διηλεκτρική σταθερά των βιολογικών 

ιστών υπολογίζεται ως: 

0 r
σε = ε ε ' - j 
ω

                           (2.17) 

Συνεπώς, οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υλικών εκφράζονται με τη βοήθεια των 

παραμέτρων rε '  και rε '' , ή rε '  και σ, ως συνάρτηση της συχνότητας. 

Οι βιολογικοί ιστοί, ειδικότερα, είναι ετερογενή διηλεκτρικά υλικά και, ως 

αποτέλεσμα, χαρακτηρίζονται από διάφορους χρόνους χαλάρωσης. Η σχετική 

διηλεκτρική σταθερά ( rε ' ) και η αγωγιμότητα (σ) εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 

τον τύπο του βιολογικού ιστού και τη συχνότητα της ΗΜ ακτινοβολίας, ως εξής 

[Gabriel, 1996a, 1996b, 1996c]: 
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• Ιστοί με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό (π.χ. μύες, δέρμα ή εγκέφαλος) 

παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς και αγωγιμότητας 

σε σχέση με ιστούς χαμηλής περιεκτικότητας σε νερό (π.χ. λίπος ή οστά), και, κατά 

συνέπεια, υψηλότερες απώλειες. Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στον πολικό 

συντονισμό των μορίων νερού. 

• Η τιμή της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς μειώνεται με την αύξηση της 

συχνότητας, από τιμές της τάξης του 105 σε συχνότητα μερικών εκατοντάδων Hz, 

έως τιμές μικρότερες του 1 σε συχνότητες της τάξης των GHz. Η μείωση 

πραγματοποιείται εντός τριών περιοχών διασποράς, γνωστές ως περιοχές α, β και γ. 

Η αγωγιμότητα αυξάνεται με τη συχνότητα από τιμές της τάξης του 10–4 έως τιμές 

μεγαλύτερες του 1 εντός του ανωτέρω διαστήματος συχνοτήτων.  

 Για παράδειγμα, στο Σχ. 2.3 απεικονίζονται οι τιμές της σχετικής 

διηλεκτρικής σταθεράς για δύο ακραία παραδείγματα ιστών (μυός και λίπους) εντός 

ενός μεγάλου εύρους συχνοτήτων. Οι τιμές της αγωγιμότητας απεικονίζονται, 

αντίστοιχα, στο Σχ. 2.4. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τις μελέτες [Gabriel, 

1996a, 1996b, 1996c], οι οποίες παρέχουν τιμές των ηλεκτρικών ιδιοτήτων 

βιολογικών ιστών σε διάφορες συχνότητες. 
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Σχ. 2.3 Σχετική διηλεκτρική σταθερά ιστών: (α) μυός, και (β) λίπους, ως συνάρτηση 
της συχνότητας [Gabriel, 1996a, 1996b, 1996c]. 
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 Σχ. 2.4 Αγωγιμότητα ιστών: (α) μυός, και (β) λίπους, ως συνάρτηση της 
συχνότητας [Gabriel, 1996a, 1996b, 1996c]. 

 
Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι για τη μαθηματική περιγραφή της 

μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς των βιολογικών ιστών απαιτούνται όροι 
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υψηλότερης τάξης. Η πλέον γνωστή περιγραφή προκύπτει από την άθροιση 

τεσσάρων όρων του μοντέλου Cole–Cole [Gabriel, 1996a, 1996b, 1996c]: 

( )( )∞ ∑
m

4
jm

1-α
m=1 0m

σΔεε = ε  +  + 
jωε1+ jωτ

                          (2.18) 

όπου  

∞ε  είναι η διηλεκτρική σταθερά του υλικού σε πολύ υψηλές συχνότητες (~ THz),  

0ε  είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού,  

jσ  είναι η αγωγιμότητα (σε [S/m]), και   

mε , mτ , mα  είναι χαρακτηριστικές παράμετροι του υλικού για κάθε περιοχή 

διασποράς. 

 Τέλος, μία σημαντική παράμετρος για την κατανόηση της διάδοσης των ΗΜ 

κυμάτων εντός των βιολογικών ιστών αποτελεί το βάθος δέρματος (ή επιδερμικό 

βάθος), δ . Το βάθος δέρματος αποτελεί μέτρο της απόστασης εντός της οποίας το 

ηλεκτρικό πεδίο έχει εξασθενήσει κατά 1
e   (ή 0.368) από την αρχική του τιμή, και 

ορίζεται ως: 

1δ = 
α

                  (2.19) 

όπου α είναι η σταθερά εξασθένισης, η οποία προκύπτει ως το πραγματικό μέρος 

της σταθεράς διάδοσης: 

 
 
 

1
2σγ = α + jβ = jω με 1+

jωε               
(2.20) 

όπου μ είναι η μαγνητική επιτρεπτότητα του υλικού (σε [H/m]). 

Στις χαμηλές συχνότητες, όπου οι τιμές της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς 

είναι υψηλές και οι τιμές της αγωγιμότητας χαμηλές, το βάθος δέρματος είναι 

σημαντικό και το ΗΜ κύμα διεισδύει βαθιά εντός του ανθρώπινου σώματος. Για 

παράδειγμα, σε συχνότητα 433 MHz, ποσοστό 69% του πεδίου μεταδίδεται εντός 

10 cm ιστού λίπους, ενώ ποσοστό μόλις 11% μεταδίδεται εντός 10 cm μυϊκού 

ιστού. Η διείσδυση του προσπίπτοντος ΗΜ κύματος εντός των βιολογικών ιστών 

μειώνεται με τη συχνότητα. Σε υψηλές συχνότητες, οι τιμές της αγωγιμότητας είναι 

υψηλές, το βάθος δέρματος μειώνεται, και η διάδοση περιορίζεται επί της 

επιφάνειας του ανθρώπινου σώματος. Για παράδειγμα, σε συχνότητα 2450 ΜHz, το 

βάθος διείσδυσης της ΗΜ ακτινοβολίας ισούται με 113 mm και 21 mm εντός των 

ιστών λίπους και μυός, αντίστοιχα.   
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Σήμερα, η πλέον πλήρης και γνωστή βάση ηλεκτρικών ιδιοτήτων των 

βιολογικών ιστών του ανθρώπου σώματος βασίζεται στις μελέτες [Gabriel, 1996a, 

1996b, 1996c]. Άλλες ερευνητικές προσπάθειες αποτελούν οι [Lazebnik, 2007], 

[O’Rourke, 2007]. Πριν τη δημοσίευση των συγκεκριμένων μελετών, οι τιμές των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων των βιολογικών ιστών του ανθρώπινου σώματος προέκυπταν 

από μετρήσεις σε ζώα, όπως χοίροι, πρόβατα, ή κουνέλια. 

Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες σχετικά με τις μεταβολές 

των τιμών των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των βιολογικών ιστών. Η μελέτη [Bao, 1997] 

παρουσιάζει μετρήσεις της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς της φαιάς και λευκής 

ουσίας εγκεφαλικού ιστού ποντικιών σε εύρος συχνοτήτων από 45 MHz έως 26500 

ΜHz. Για την περιγραφή των πειραματικών δεδομένων προτείνονται δύο εμπειρικά 

μοντέλα: το πρώτο μοντέλο περιέχει δύο συναρτήσεις Cole–Cole, ενώ το δεύτερο 

χρησιμοποιεί μία συνάρτηση Havriliak–Negami και μία συνάρτηση Cole–Cole. Οι 

τυπικές αποκλίσεις που καταγράφονται είναι της τάξης του ±4% έως ±16%. Η 

μελέτη [Schmid, 2003] μελετά τη μεταβολή στις τιμές των ηλεκτρικών ιδιοτήτων 

βιολογικών ιστών ζώων ως συνάρτηση του μεταθανάτιου χρόνου. Συγκεκριμένα, η 

μελέτη παρουσιάζει μία σειρά πειραματικών μετρήσεων σε χοίρους με στόχο τον 

εντοπισμό μεταθανάτιων μεταβολών στις ηλεκτρικές ιδιότητες της φαιάς ουσίας σε 

εύρος συχνοτήτων από 800 MHz έως 1900 MHz. Οι τιμές της σχετικής 

διηλεκτρικής σταθεράς και της αγωγιμότητας μειώνονται κατά 4% και 10%, 

αντίστοιχα, σε διάστημα 4 ωρών μετά το θάνατο των ζώων.  

Επιπλέον, οι τιμές  των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των περισσότερων τύπων ιστών 

μειώνονται με την ηλικία, λόγω μεταβολών στην περιεκτικότητά τους σε νερό και 

την οργανική τους σύνθεση. Μετρήσεις των ηλεκτρικών ιδιοτήτων ιστών αρουραίων 

διαφόρων ηλικιών έχουν δείξει υψηλότερες τιμές σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς 

(9.9% έναντι 33% σε ενήλικους αρουραίους) και αγωγιμότητας (16% έναντι 43% σε 

ενήλικους αρουραίους) στον εγκεφαλικό ιστό νεογέννητων αρουραίων [Peyman, 

2001]. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συχνότητα 900 MHz. Σχετικά 

πρόσφατα, δημοσιεύθηκε μία συστηματική μελέτη που αφορά στην εξάρτηση των 

τιμών των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των βιολογικών ιστών από την ηλικία, για ένα 

μεγάλο πλήθος ιστών [Peyman, 2009]. Η μελέτη παρουσιάζει μετρήσεις των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων ιστών χοίρων διαφόρων ηλικιών σε εύρος συχνοτήτων από 50 

MHz έως 20000 ΜHz, καταγράφοντας σημαντική μείωση της σχετικής 

διηλεκτρικής σταθεράς και αγωγιμότητας με την ηλικία, κατά έναν παράγοντα ίσο 

προς 10 και 15, αντίστοιχα. 

 

 



Κεφάλαιο 2. Στοιχεία Θεωρίας Κεραιών και Μοντελοποίησης των Βιολογικών Ιστών 
 
 

 
Ασημίνα Δ. Κιούρτη – Διδακτορική Διατριβή 62 
 

2.4 Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Μελέτη Βιολογικών 
Ιστών 

Η υπολογιστική μοντελοποίηση και μελέτη παρέχουν έναν αποτελεσματικό τρόπο 

αξιολόγησης και πρόβλεψης των ΗΜ επιδόσεων εμφυτεύσιμων κεραιών από 

πλευράς ακτινοβολίας, διάδοσης, και αλληλεπίδρασης με τους βιολογικούς ιστούς. 

Επιτρέπουν αφενός τον υπολογισμό των ΗΜ πεδίων στο εσωτερικό των βιολογικών 

ιστών, και αφετέρου την αξιολόγηση των εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων για τις 

οποίες κρίνεται δύσκολη, έως αδύνατη, η διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων στο 

πλαίσιο ρεαλιστικών σεναρίων εμφύτευσης. 

2.4.1 Αριθμητικά Μοντέλα Βιολογικών Ιστών 

Κανονικά μοντέλα 

Τα αριθμητικά μοντέλα βιολογικών ιστών απλοποιημένης γεωμετρίας (π.χ. 

σφαιρικά ή κυβικά) είναι γνωστά με τον όρο κανονικά μοντέλα. Τα κανονικά 

μοντέλα μπορούν να επιλυθούν είτε αριθμητικά, είτε αναλυτικά. Είναι 

υπολογιστικά αποδοτικά και επαρκή για την αξιολόγηση των ΗΜ επιδόσεων των 

υπό προσομοίωση συστημάτων. Οι όποιες προκύπτουσες ανακρίβειες προέρχονται 

από ανακρίβεια στη μοντελοποίηση, και όχι από ανακρίβεια στους αριθμητικούς 

υπολογισμούς. Επιπλέον, η επιλογή κανονικών μοντέλων διευκολύνει την 

κατασκευή όμοιων πειραματικών προσομοιωμάτων κανονικής γεωμετρίας, για 

λόγους επαλήθευσης. 

Κανονικά μοντέλα προσομοίωσης ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στη βιβλιογραφία. Ένα παράδειγμα αποτελεί το 

μοντέλο ιστών σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου του Σχ. 2.5(α) [Curto, 

2007]. Το μοντέλο αποτελείται από ένα στρώμα ιστού με χαμηλή περιεκτικότητα σε 

νερό (λίπος) τοποθετημένο μεταξύ στρωμάτων ιστών με υψηλή περιεκτικότητα σε 

νερό (δέρμα και μύες). Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η πολυστρωματική δομή 

του Σχ. 2.5(β) [Wiart, 2005]. Το μοντέλο αποτελείται από ιστούς δέρματος, 

υποδέρμιου, μυών, μήτρας, πλακούντα, αμνιακού υγρού (εγκεφαλονωτιαίο υγρό), 

και εμβρύου (μύες).  

Κανονικά μοντέλα ιστών έχουν, επίσης, χρησιμοποιηθεί για τη μοντελοποίηση 

συγκεκριμένων μερών του ανθρώπινου σώματος. Για παράδειγμα, το ανθρώπινο 

κεφάλι είναι δυνατόν να μοντελοποιηθεί ως μία σφαίρα τριών στρωμάτων που 

μοντελοποιεί τους ιστούς δέρματος, οστού και εγκεφάλου, αντίστοιχα, σύμφωνα με 

το Σχ. 2.5(γ) [Koulouridis, 2004]. Ο ανθρώπινος κορμός μπορεί να μοντελοποιηθεί 

ως ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που πληρούται με μυϊκό ιστό, σύμφωνα με το 

Σχ. 2.5(δ) [Kuhn, 2004]. 
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(α) (β) (γ) (δ) 

Σχ. 2.5 Κανονικά μοντέλα προσομοίωσης ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος που 
έχουν προταθεί στις μελέτες: (α) [Curto, 2007], και (β) [Wiart, 2005], και κανονικά 
μοντέλα προσομοίωσης του ανθρώπινου: (γ) κεφαλιού [Koulouridis, 2004] και (δ) 

κορμού [Kuhn, 2004]. 

 
Ειδικότερα, στο Σχ. 2.6 απεικονίζονται παραδείγματα κανονικών μοντέλων 

ιστών που έχουν πρόσφατα χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές ασύρματης τηλεμετρίας 

εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων. Το σφαιρικό μοντέλο κεφαλιού έξι ιστών (φαιά 

ουσία, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, σκληρή μήνιγγα, οστό, λίπος, δέρμα) του Σχ. 2.6(α) 

έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των επιδόσεων μίας διπολικής κεραίας 

εμφυτευμένης εντός του ανθρώπινου κεφαλιού [Kim, 2004]. Το κυλινδρικό μοντέλο 

βραχίονα πέντε ιστών (δέρμα, λίπος, μύες, οστό, μυελός των οστών) του Σχ. 2.6(β) 

έχει χρησιμοποιηθεί για μελέτη εφαρμογών γαλβανικής σύζευξης (galvanic 

coupling) [Wegmueller, 2007]. Tέλος, τo κυλινδρικό μοντέλο μηρού τριών ιστών 

(οστό, μύες, λίπος) του Σχ. 2.6(γ) έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των επιδόσεων 

μίας μονοπολικής εμφυτεύσιμης κεραίας για εφαρμογές τεχνητής άρθρωσης του 

ισχίου [Weiss, 2009]. 

 

 
  

 

(α) (β) (γ) 

Σχ. 2.6 Κανονικά μοντέλα προσομοίωσης του ανθρώπινου: (α) κεφαλιού [Kim, 
2004], (β) βραχίονα [Wegmueller, 2005], και (γ) μηρού [Weiss, 2009] που έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε πρόσφατες μελέτες ασύρματης τηλεμετρίας για εμφυτεύσιμες 
ιατρικές διατάξεις. 

 

Ανατομικά μοντέλα 

Για την αύξηση της ακρίβειας των αριθμητικών αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η 

χρήση αριθμητικών μοντέλων βιολογικών ιστών ρεαλιστικού σχήματος, γνωστά ως 

ανατομικά μοντέλα. Το ανθρώπινο σώμα (ή τμήματα αυτού) μοντελοποιείται μέσω 

κυβικών στοιχείων (voxels), σε καθένα από τα οποία ανατίθενται ηλεκτρικές 

ιδιότητες ενός συγκεκριμένου τύπου βιολογικού ιστού. Επιλέγοντας τις κατάλληλες 
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τιμές ηλεκτρικών ιδιοτήτων σε κάθε voxel καθίσταται δυνατή η ακριβής 

μοντελοποίηση συγκεκριμένων βιολογικών ιστών και οργάνων. 

Η ανάπτυξη ανατομικών αριθμητικών μοντέλων είναι μία από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις στο χώρο του αριθμητικού βιοηλεκτρομαγνητισμού, και σήμερα, 

διευκολύνεται από τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο της ιατρικής 

απεικόνισης. Χάρη στην αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και τη μείωση του 

κόστους των υπολογιστικών πόρων, εμφανίζεται η τάση ανάπτυξης όλο και 

περισσότερο λεπτομερών ανατομικών δομών. Σημειώνεται ότι η υψηλότερη 

πολυπλοκότητα ανατομικών μοντέλων, σήμερα, φτάνει τους 50 τύπους ιστών, ενώ η 

βέλτιστη ανάλυση είναι της τάξης του 1 mm.   

Στις περισσότερες μελέτες, τα δεδομένα για το σχεδιασμό των ανατομικών 

μοντέλων λαμβάνονται μέσω Μαγνητικής (Magnetic Resonance Imaging, MRI) ή 

Αξονικής (Computed Tomography, CT) Τομογραφίας. Η Μαγνητική και Αξονική 

Τομογραφία παρέχουν απεικονίσεις του ανθρώπινου σώματος σε εγκάρσιες τομές 

καθορισμένης μεταξύ τους απόστασης. Η ανάλυση σε κάθε τομή είναι της τάξης των 

μερικών χιλιοστών. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί από τους ιστούς είναι ευδιάκριτοι 

στις εικόνες Μαγνητικής και Αξονικής Τομογραφίας, η εφαρμογή τεχνικών 

κατάτμησης κρίνεται απαραίτητη για την ακριβή τους μετατροπή σε «χάρτες ιστών». 

Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι γενικά πολυσύνθετη και χρονοβόρα και 

πραγματοποιείται ημι–αυτόματα, παρά το γεγονός ότι έχουν αναφερθεί και 

αυτόματες μέθοδοι. Σημειώνεται ότι ακόμα και αν εφαρμοσθεί λογισμικό για 

αυτοματοποιημένη κατάτμηση των εικόνων, η περαιτέρω χειροκίνητη επαλήθευση 

και διόρθωση των αποτελεσμάτων κρίνεται, επίσης, σημαντική και απαραίτητη.  

Στη βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί διάφορα ανατομικά μοντέλα ιστών για 

ποικίλες εφαρμογές. Για παράδειγμα, δεδομένα CT ενός καρκινοπαθούς ασθενούς 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη αριθμητικού μοντέλου αποτελούμενου 

από 35.000 voxels ακμής 10 mm [Sullivan, 1990], ενώ δεδομένα MRI (ανάλυσης 

1.9 mm  x 1.9 mm x 3 mm) ενός ενήλικα άνδρα (ύψος 1.88 m, βάρος 64 kg) 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη αριθμητικού μοντέλου με 30 τύπους ιστών 

[Gandhi, 1996]. Το ερευνητικό έργο Visible Human Project (VHP) [Ackerman, 

1998] παρέχει μία ψηφιακή βιβλιοθήκη ανατομικών εικόνων ανάλυσης 1 mm του 

σώματος ενός άνδρα, ονόματει Hugo (ύψος 1.86 m, βάρος 90 kg) (Σχ. 2.7(α)). Το 

μοντέλο Norman βασίζεται σε εικόνες MRI ενός άνδρα και αποτελείται από 38 

τύπους ιστών, διακριτοποιημένους σε voxels ακμής 2 mm (Σχ. 2.7(β)) [Dimbylow, 

2002]. Στη μελέτη [Nagaoka, 2004] έχουν αναπτυχθεί δύο ολόσωμα μοντέλα 

Γιαπωνέζων, ακρίβειας 2 mm, με χρήση εικόνων MRI. Τα μοντέλα αποτελούνται 

από περισσότερους από 50 τύπους ιστών, και βασίζονται στις εικόνες ενός άνδρα 22 
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ετών (ύψος 1.73 m, βάρος 65 kg) (Σχ. 2.7(γ)), και μίας γυναίκας 22 ετών (ύψος 

1.60 m, βάρος 53 kg) (Σχ. 2.7(δ)). 

 

 
    

(α) (β) (γ) (δ) 

Σχ. 2.7 Ανατομικά ολόσωμα μοντέλα: (α) Hugo [Ackerman, 1998], (β) Norman 
[Dimbylow, 2002], (γ) Γιαπωνέζος άνδρας [Nagaoka, 2004], (δ) Γιαπωνέζα γυναίκα 

[Nagaoka, 2004]. 

 
Ειδικότερα, στο Σχ. 2.8 απεικονίζονται παραδείγματα ανατομικών μοντέλων 

ιστών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πρόσφατες μελέτες ασύρματης τηλεμετρίας για 

εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις. Στη μελέτη [Kim, 2004], ένα υπάρχον ανατομικό 

μοντέλο 67 ιστών «μεταφράστηκε» σε ένα ανατομικό μοντέλο 30 ιστών για την 

ανάλυση μίας εμφυτεύσιμης διπολικής κεραίας τοποθετημένης εντός του 

ανθρώπινου κεφαλιού (Σχ. 2.8(α)). Εμφυτεύσιμες κεραίες έχουν, επίσης, αναλυθεί 

εντός ενός ρεαλιστικού μοντέλου ανθρώπινου ώμου, 31 ιστών, προκύπτοντος ως 

τμήμα ολόσωμου αριθμητικού μοντέλου που είχε αρχικά αναπτυχθεί στο 

Πανεπιστήμιο της Πολιτείας Utah (Σχ. 2.8(β)) [Soontornpipit, 2004]. Τέλος, για το 

χαρακτηρισμό της μετάδοσης σημάτων ΡΣ μεταξύ εμφυτεύσιμων και εξωτερικών 

κεραιών βρόχου έχει χρησιμοποιηθεί ένα ανατομικό μοντέλο κεφαλιού και ώμων, 

24 ιστών (Σχ. 2.8(γ)) [Chen, 2009].  

 

 
 

  

(α) (β) (γ) 

Σχ. 2.8 Ανατομικά μοντέλα: (α) κεφαλιού [Kim, 2004], (β) ώμου [Soontornpipit, 
2004], και (γ) κεφαλιού με ώμους [Chen, 2009], που έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

πρόσφατες μελέτες ασύρματης τηλεμετρίας για εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις. 
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2.4.2 Αριθμητικές Μέθοδοι Επίλυσης των Εξισώσεων 

Maxwell 

Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά φαινόμενα περιγράφονται, μακροσκοπικά, από τις 

εξισώσεις Maxwell, τις οποίες δημοσίευσε ο ίδιος ο Maxwell [Maxwell, 1954]. Το 

έργο του αυτό συνόψισε τη μέχρι τότε γνώση περί ηλεκτρομαγνητισμού, και 

προέβλεψε θεωρητικά την ύπαρξη του ρεύματος μετατόπισης, που εν συνεχεία 

οδήγησε στην ανακάλυψη της διάδοσης των ΗΜ κυμάτων από τους Hertz και 

Marconi. Η εργασία του Maxwell βασίσθηκε σ’ ένα μεγάλο όγκο θεωρητικής και 

εμπειρικής γνώσης που συσσωρεύθηκε από τους Gauss, Ampere, Faraday, και 

άλλους.  

Η γενική, διαφορική μορφή, των χρονομεταβλητών εξισώσεων Maxwell έχει ως 

εξής: 

∂
∇ × = − −

∂


 BE M

t                 
(2.21) 

∂
∇× = +

∂


 DH J

t                 
(2.22) 

∇ ⋅ = ρ

D                            (2.23) 

∇ ⋅Β =


0                            (2.24) 

Τα διανυσματικά πεδία των τύπων (2.21)–(2.24) είναι χρονομεταβλητά, 

πραγματικές συναρτήσεις των συντεταγμένων x, y, z και της χρονικής 

συντεταγμένης t, και ορίζονται ως εξής: 

E  είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (σε [V/m]), 

H  είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου (σε [Α/m]),  

D  είναι η πυκνότητα ηλεκτρικής ροής (σε [Cb/m2]),  

Β


 είναι η πυκνότητα μαγνητικής ροής (σε [Wb/m2]),  

J  είναι η πυκνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος (σε [A/m2]), 

M είναι η (φανταστική) πυκνότητα μαγνητικού ρεύματος (σε [V/m2]), και 

ρ  είναι η πυκνότητα του ηλεκτρικού φορτίου (σε [Cb/m3]). 

Πηγές του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είναι τα ρεύματα 

M και 


J , και το 

ηλεκτρικό φορτίο ρ. Οι εξισώσεις (2.21)–(2.24) είναι γραμμικές, όχι όμως 

ανεξάρτητες μεταξύ τους, και μπορούν να μετατραπούν στην ολοκληρωτική τους 

μορφή με τη βοήθεια θεωρημάτων ολοκλήρωσης διανυσμάτων (θεώρημα απόκλισης 

και θεώρημα Stokes) ως εξής: 
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∂
⋅ = − ⋅ − ⋅

∂∫ ∫ ∫
     

C S S

E dl B dS M dS
t                                             

(2.25) 

∂
⋅ = ⋅ + ⋅

∂∫ ∫ ∫
     

C S S

H dl D dS J dS
t                         

(2.26) 

⋅ = ρ ⋅∫ ∫
 

S V

D dS dV
                          

(2.27) 

⋅ =∫
 

S

B dS 0
                          

(2.28) 

Αναλυτικές μέθοδοι επίλυσης των εξισώσεων Maxwell μπορούν να 

εφαρμοσθούν μόνο σε απλουστευμένες κανονικές γεωμετρίες μοντελοποίησης του 

ανθρώπινου σώματος (ή τμημάτων αυτού). Από την άλλη πλευρά, οι αριθμητικές 

μέθοδοι συνίστανται σε αριθμητική επίλυση των εξισώσεων Maxwell βάσει μιας 

σειράς αρχικών τιμών και/ή ορίων, και, γενικά, υλοποιούνται σε ισχυρά 

υπολογιστικά συστήματα. Χρησιμοποιούν αριθμητικά μοντέλα του σώματος που 

κυμαίνονται από πολύ απλά και ομογενή, έως ανατομικά μοντέλα υψηλής 

ανάλυσης, και προσφέρουν μία εξαιρετικά ακριβή εικόνα των ΗΜ επιδόσεων των 

υπό μελέτη συστημάτων. Η συνεχής εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων (π.χ. 

παράλληλα συστήματα) προσφέρει νέες δυνατότητες υλοποίησης των αριθμητικών 

μεθόδων, επιτρέποντας περισσότερο ρεαλιστική και ακριβή μοντελοποίηση των 

βιολογικών ιστών.  

Για την αριθμητική επίλυση των εξισώσεων Maxwell διατίθενται μία σειρά από 

τεχνικές. Κάθε τεχνική χρησιμοποιεί διαφορετική μορφή των εξισώσεων (διαφορική 

ή ολοκληρωτική) και εφαρμόζει διαφορετικές μεθόδους για την επίλυσή τους, με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και αδυναμίες για 

δεδομένες εφαρμογές. Οι πλέον συχνά χρησιμοποιούμενες αριθμητικές μέθοδοι 

στην ανάλυση εμφυτεύσιμων κεραιών είναι η Μέθοδος των Πεπερασμένων 

Διαφορών στο Πεδίο του Χρόνου (Finite Difference Time Domain, FDTD) [Yee, 

1966], και η Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element, FE) 

[Silvester, 1996]. 

Μέθοδος των Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίο του Χρόνου  

Η πρώτη χρήση της Μεθόδου των Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίου του Χρόνου 

(Finite Difference Time Domain, FDTD) για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων 

καταγράφεται τη δεκαετία του 1910 για εφαρμογές πρόγνωσης καιρικών συνθηκών 

[Richardson, 1910]. Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε, επίσης, τη δεκαετία του 1920 

υπό τον όρο «η μέθοδος των τετραγώνων» («the method of squares») για την επίλυση 

μη γραμμικών υδροδυναμικών εξισώσεων [Thom, 1961]. Oι προσεγγίσεις 
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πεπερασμένων διαφορών συσχετίζουν την τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής σε ένα 

σημείο της περιοχής επίλυσης με τις τιμές της σε γειτονικά σημεία. Συνεπώς, η 

επίλυση μέσω πεπερασμένων διαφορών περιλαμβάνει τρία βήματα: (α) διαίρεση της 

περιοχής επίλυσης σε ένα πλέγμα κόμβων, (β) προσέγγιση της δοθείσας διαφορικής 

εξίσωσης με ένα ισοδύναμο πεπερασμένων διαφορών που συσχετίζει την 

εξαρτημένη μεταβλητή σε ένα σημείο της περιοχής επίλυσης με τις τιμές της σε 

γειτονικά σημεία, και (γ) επίλυση των διαφορικών εξισώσεων βάσει οριακών 

συνθηκών και/ή αρχικών συνθηκών. 

 Το 1966, ο K.S. Yee ανέπτυξε ένα σύνολο εξισώσεων πεπερασμένων διαφορών 

για τις χρονομεταβλητές εξισώσεις του Maxwell (2.21) και (2.22) για υλικά με 

μηδενική αγωγιμότητα που δεν περιείχαν φορτία [Yee, 1966]. Θεωρώντας ένα 

ομοιόμορφο ορθογωνικό πλέγμα, ένα σημείο στο χώρο ( )x y zm ,m ,m  περιγράφεται 

ως: 

( ) ( )= ∆ ∆ ∆x y z x y zm ,m ,m m x,m y,m z               
(2.29) 

όπου ∆x , ∆y , και ∆z  είναι τα βήματα του πλέγματος στις διευθύνσεις x, y και z, 

αντίστοιχα. 

Κάθε συνάρτηση του χώρου και του χρόνου περιγράφεται ως: 

( ) ( )= ∆ ∆ ∆ ∆
 n

x y z x y zF m ,m ,m F m x,m y,m z,n t
                       

(2.30) 

όπου ∆t  το χρονικό διάστημα διακριτοποίησης (χρονικό βήμα). 

Οι χωρικές και χρονικές μερικοί παράγωγοι της συνάρτησης (2.30) 

υπολογίζονται βάσει προσεγγίσεων κεντρικών πεπερασμένων διαφορών με ακρίβεια 

δεύτερης τάξης στο χώρο και το χρόνο: 

( )
   + − −   ∂    = + ∆

∂ ∆

  n n
n

x y z x y z
x y z 2

1 1F m ,m ,m F m ,m ,mF m ,m ,m 2 2 o( x )
x x          

(2.31) 

( ) ( ) ( )+ −
∂ −

= + ∆
∂ ∆

  1 1n n n
2 2

x y z x y z x y z 2
F m ,m ,m F m ,m ,m F m ,m ,m

o( t )
t t           

(2.32) 

Ο Yee τοποθέτησε τις συνιστώσες του E


 και H


 σε ημίσεα βήματα γύρω από 

ένα μοναδιαίο κυβικό στοιχείο (cell). Τα πεδία E


 και H


 υπολογίζονται σε ημίσεα 

βήματα χρόνου, κάνοντας χρήση προσεγγίσεων κεντρικής διαφοράς για τις χωρικές 

και χρονικές παραγώγους. Εάν οι συνιστώσες του E


 υπολογίζονται τις χρονικές 

στιγμές ∆n t , όπου n είναι ένας μη–αρνητικός ακέραιος αριθμός, τότε οι συνιστώσες 



Κεφάλαιο 2. Στοιχεία Θεωρίας Κεραιών και Μοντελοποίησης των Βιολογικών Ιστών 
 
 

 
Ασημίνα Δ. Κιούρτη – Διδακτορική Διατριβή 69 
 

του H


 υπολογίζονται στις χρονικές στιγμές  + ∆ 
 

1n t
2

. Με αυτό τον τρόπο 

σχηματοποιείται χωρικά και χρονικά το κυβικό στοιχείο του Υee (Σχ. 2.9). 

Εφαρμόζοντας τις εξισώσεις (2.31) και (2.32) στις (2.21) και (2.22) λαμβάνονται οι 

τελικές εξισώσεις των πεπερασμένων διαφορών. Βάσει αυτών των εξισώσεων, η τιμή 

της συνιστώσας του πεδίου 

E  (ή του πεδίου 


H ) σε κάθε θέση μπορεί να καθορισθεί 

από την προηγούμενη τιμή της ίδιας της συνιστώσας, και τις προηγούμενες τιμές 

των συνιστωσών του πεδίου 

E  (ή του πεδίου 


H ) οι οποίες βρίσκονται σε 

παρακείμενες θέσεις του πλέγματος [Taflove, 1996].  

 

 
Σχ. 2.9 Το κυβικό στοιχείο (cell) του Yee της μεθόδου FDTD. 

 
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου FDTD συνοψίζονται ως εξής: 

(α) Είναι πολύ ευέλικτη στην επίλυση πολύπλοκων γεωμετριών και μπορεί να 

περιγράψει αποδοτικά πολύπλοκες ετερογενείς δομές (π.χ. το ανθρώπινο σώμα σε 

διάφορες στάσεις) με υψηλή χωρική ανάλυση. 

(β) Διαθέτει υψηλή υπολογιστική απόδοση, διότι απαιτεί υπολογιστική 

πολυπλοκότητα ο(N), όπου N είναι ο αριθμός των αγνώστων, και δεν υπάρχει 

ανάγκη αντιστροφής μεγάλων πινάκων.  

(γ) Δεδομένου ότι είναι τεχνική επίλυσης στο πεδίο του χρόνου, είναι δυνατόν να 

ληφθούν ευρυζωνικά αποτελέσματα (δηλαδή αποτελέσματα εντός ενός μεγάλου 

εύρους συχνοτήτων) μέσω μίας μοναδικής προσομοίωσης, απλά εφαρμόζοντας ένα 

Γρήγορο Μετασχηματισμό Fourier (Fast Fourier Transform, FFT) επί της χρονικής 

απόκρισης. 

(δ) Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αγνώστων προς επίλυση. 

 

Από την άλλη πλευρά, πρέπει, επίσης, να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω αδυναμίες 

της μεθόδου FDTD: 

(α) Όλος ο υπολογιστικός χώρος πρέπει να διακριτοποιηθεί. Η μέγιστη ακμή των 

voxels πρέπει να είναι μικρότερη του ελάχιστου μήκους κύματος διαιρεμένου με το 
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10 (κανόνας χωρικού βήματος της FDTD). Η εν λόγω απαίτηση αυξάνει τον αριθμό 

των κυττάρων, και, συνεπώς, τις απαιτήσεις σε μνήμη. 

(β) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ευστάθεια, απαιτείται ένα άνω όριο στο χρονικό 

βήμα. Έχοντας επιλέξει το μέγεθος του voxel βάσει του κανόνα χωρικού βήματος 

της FDTD, η μέγιστη τιμή του χρονικού βήματος υπολογίζεται από τη συνθήκη 

ευστάθειας του Courant ως: 

∆ ≤

    + +    ∆ ∆ ∆    

22 2

1t
1c

1 1 1
x y z                         

(2.33) 

(γ) Για τη μοντελοποίηση καμπύλων δομών και γεωμετριών μικροσκοπικών 

διαστάσεων απαιτείται πολύ αναλυτικό και πυκνό πλέγμα (και, συνεπώς, πολύ 

μικρό χρονικό βήμα) που αυξάνει σημαντικά τον υπολογιστικό χρόνο και τις 

απαιτήσεις σε μνήμη. 

(δ) Η προσομοίωση κεραιών οι οποίες δεν εφαρμόζουν στο υπολογιστικό πλέγμα 

(π.χ. ελικοειδείς κεραίες) παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες.  

Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων  

Η Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element, FE) [Silvester, 1996] 

χρησιμοποιεί τη διαφορική μορφή των εξισώσεων του Maxwell.  

Το ΗΜ πρόβλημα αναπαρίσταται από την εξίσωση της μορφής: 

ψ =L( ) g                            (2.34) 

όπου  

L είναι ένας γραμμικός τελεστής  

g είναι η γνωστή συνάρτηση που περιγράφει τη διέγερση, και  

ψ είναι η συνάρτηση του άγνωστου ηλεκτρικού πεδίου, φορτίου, ή πυκνότητας 

ρεύματος που πρέπει να καθορισuεί.  

Για την επίλυση της (2.34), χρησιμοποιείται, συνήθως, η κυματική εξίσωση 

Helmholtz [Paulsen 1993]: 

∇ ψ + ψ =2 2
0k g                          (2.35) 

Σύμφωνα με τη μέθοδο FE, το ΗΜ πρόβλημα, το οποίο αποτελείται από τη 

γεωμετρία της πηγής, τη μοντελοποίηση της διέγερσης, τους σκεδαστές και τις 

συνθήκες απορρόφησης, διακριτοποιείται με μεταβλητό τρόπο. Για την περιγραφή 

των πολύπλοκων γεωμετριών, χρησιμοποιούνται μικρά στοιχεία πλέγματος, ενώ για 

πιο ομοιόμορφες περιοχές χρησιμοποιούνται μεγαλύτερα πλεγματικά στοιχεία. Τα 

στοιχεία που επιλέγονται είναι απλού σχήματος, όπως τετραεδρικά και εξαεδρικά 
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(για τρισδιάστατα προβλήματα). Το πεδίο σε κάθε στοιχείο του πλέγματος 

αναπτύσσεται σε άθροισμα γραμμικών ή πολυωνυμικών συναρτήσεων χαμηλής 

τάξης (1ου και 2ου βαθμού) και βάσης ψe . Οι συναρτήσεις βάσης χρησιμοποιούνται 

για την προσέγγιση της συνάρτησης του άγνωστου ηλεκτρικού πεδίου ψ  εντός του 

στοιχείου. Στη συνέχεια, επιβάλλεται η ικανοποίηση των διαφορικών εξισώσεων του 

Maxwell στους κόμβους των στοιχείων του πλέγματος, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ένα σύστημα εξισώσεων με αγνώστους τις τιμές του πεδίου στους 

κόμβους.  

Πλεονεκτήματα της μεθόδου FE είναι ότι οδηγεί σε ένα σύνολο συναρτήσεων 

αραιών πινάκων, διακριτοποιεί εύκολα πολύπλοκες γεωμετρίες, και είναι πολύ 

αποδοτική στη μοντελοποίηση καμπύλων δομών και περιοχών διηλεκτρικού 

αυθαίρετου σχήματος. Μειονέκτημα αποτελεί η ανάγκη για διακριτοποίηση του 

υπολογιστικού χώρου, τριών διαστάσεων, η οποία αυξάνει την υπολογιστική 

πολυπλοκότητα. Επίσης, παρά το γεγονός ότι είναι διαθέσιμες διάφορες τεχνικές 

για διακριτοποίηση στο χώρο τριών διαστάσεων, η διακριτοποίηση ετερογενών 

δομών, όπως οι ιστοί σε προβλήματα δοσιμετρίας, είναι σχετικά δύσκολη.  

Οριακές συνθήκες απορρόφησης 

Λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων μνήμης των υπολογιστών, ο υπολογιστικός 

χώρος του ΗΜ προβλήματος δεν μπορεί να είναι άπειρος και πρέπει να 

περιορισθεί. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται οριακές συνθήκες απορρόφησης στα 

εξωτερικά όρια του πεδίου υπολογισμών, οι οποίες προσομοιώνουν τη μη 

ανακλαστική φύση του ελεύθερου χώρου. Ισοδύναμα, οι οριακές συνθήκες 

απορρόφησης προσομοιώνουν τη χωρική επέκταση προς το άπειρο, ό,τι ακριβώς 

προσπαθούν να επιτύχουν οι απορροφητικές πυραμίδες σε έναν ανηχοϊκό θάλαμο. 

Για το σκοπό αυτό έχουν προταθεί πολλές μέθοδοι. Ενδεικτικά, αναφέρονται: (α) η 

προσέγγιση της εξίσωσης μίας κατεύθυνσης, η οποία απορροφά αριθμητικά τα 

κύματα που προσπίπτουν στο όριο [Engquist, 1977], (β) ένα σχήμα απορρόφησης 

πεπερασμένων διαφορών [Mur, 1981], (γ) μία μεθοδολογία εξαγωγής των πεδίων 

στο πεδίο του χρόνου και του χώρου, χρησιμοποιώντας την πολυωνυμική 

αριθμητική μέθοδο της «προς τα πίσω διαφοράς» (backward difference polynomial) 

[Liao, 1984]. Μία διαφορετική προσέγγιση, το στρώμα τέλειας προσαρμογής 

(Perfectly Matched Layer, PML), το οποίο είναι αρκετά αποτελεσματικό στην 

απορρόφηση των ανακλάσεων, προτάθηκε από τον Bérenger [Bérenger, 1994] 

[Bérenger, 1996]. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, στα όρια του υπολογιστικού 

πλέγματος εισάγονται στρώματα υλικού με ηλεκτρικές και μαγνητικές απώλειες.  
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2.5 Πειραματική Μοντελοποίηση και Μελέτη Βιολογικών 
Ιστών 

Πέραν των πλεονεκτημάτων, οι υπολογιστικές μελέτες εμφανίζουν και ορισμένες 

αδυναμίες. Ο υπολογιστικός χρόνος είναι, συνήθως, πολύ μεγάλος, ενώ δεν είναι 

εύκολη η προσομοίωση των ρεαλιστικών συνθηκών του εκάστοτε υπό μελέτη 

περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, όσο και για την επαλήθευση των αριθμητικών 

αποτελεσμάτων των υπολογιστικών προσομοιώσεων, κρίνεται, επιπλέον, απαραίτητη 

η πειραματική μοντελοποίηση και μελέτη των ΗΜ διατάξεων.  

2.5.1 Πειραματικά Προσομοιώματα Βιολογικών Ιστών 

Οι πειραματικές μελέτες σε εφαρμογές ιατρικής τηλεμετρίας είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν επί ανθρώπινων υποκειμένων ή πειραματικών 

προσομοιωμάτων. Τα πειραματικά προσομοιώματα είναι υποκατάστατα του 

ανθρώπινου σώματος με ηλεκτρικές ιδιότητες αντίστοιχες εκείνων των βιολογικών 

ιστών. Αποτελούν σημαντικό εργαλείο για εφαρμογές αξιολόγησης των επιδόσεων 

ασφάλειας εξωτερικών διατάξεων εκπομπής ΗΜ ακτινοβολίας, όπου είναι αδύνατη 

η πειραματική μέτρηση των πεδίων στο εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος, αλλά 

και για εφαρμογές εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων, όπου είναι αδύνατη η 

αναπαραγωγή ρεαλιστικών συνθηκών δίχως τη χρήση μη επεμβατικών μεθόδων. 

Επιπλέον, η χρήση πειραματικών προσομοιωμάτων παρέχει ένα σταθερό και 

ελεγχόμενο ΗΜ περιβάλλον, το οποίο δε θα ήταν εφικτό να υλοποιηθεί με 

ανθρώπινα υποκείμενα. 

Τα πειραματικά προσομοιώματα αποτελούνται από υλικά εξομοίωσης των 

βιολογικών ιστών σε κατάσταση υγρή, ημι–στερεά ή στερεά. Στη βιβλιογραφία 

έχουν προταθεί αρκετές «συνταγές» για το σχηματισμό υλικών εξομοίωσης ιστών. 

Σημειώνεται ότι προτείνονται ξεχωριστές «συνταγές» για διάφορες συχνότητες του 

ΗΜ φάσματος, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν μία συγκεκριμένη «συνταγή» να 

προσεγγίζει με ακρίβεια τις ηλεκτρικές ιδιότητες των βιολογικών ιστών σε ένα ευρύ 

φάσμα συχνοτήτων.  

Τα προσομοιώματα υγρής κατάστασης αποτελούνται από ένα λεπτό εξωτερικό 

περίβλημα χαμηλής απορρόφησης ΗΜ ακτινοβολίας (συνήθως από υαλοβάμβακα 

ή άλλο πλαστικό υλικό), το οποίο πληρούται με υγρό εξομοίωσης των βιολογικών 

ιστών. Για συχνότητες στην περιοχή 0.8 GHz έως 3 GHz, η σχετική διηλεκτρική 

σταθερά του εξωτερικού περιβλήματος πρέπει να είναι μικρότερη από 5, η 

εφαπτομένη απωλειών μικρότερη από 0.05, και το πάχος της τάξης των 2.0 ± 2 mm 

[Kanda, 2004]. Τα πειραματικά προσομοιώματα υγρής κατάστασης είναι εύκολα 

στην κατασκευή, και οι ηλεκτρικές τους ιδιότητες εύκολα ρυθμιζόμενες. Οι 
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περισσότερες «συνταγές» έχουν ως βάση το απιονισμένο νερό, στο οποίο 

προστίθενται ζάχαρη και αλάτι προκειμένου να ρυθμιστούν οι τιμές της σχετικής 

διηλεκτρικής σταθεράς και αγωγιμότητας, αντίστοιχα. Λόγω αυτών των 

πλεονεκτημάτων, τα προσομοιώματα υγρής κατάστασης έχουν χρησιμοποιηθεί 

ευρέως. Για παράδειγμα, στη μελέτη [Hartsgrove, 1987], έχει προταθεί ένα 

προσομοίωμα υγρής κατάστασης αποτελούμενο από νερό, ζάχαρη, αλάτι και 

κυτταρίνη (συστατικό για τη ρύθμιση του ιξώδους). Στη μελέτη [Liu, 2008], έχει 

πραγματοποιηθεί μέτρηση μίας εμφυτεύσιμης κεραίας εντός υγρού εξομοίωσης του 

ανθρώπινου δέρματος αποτελούμενου από σάκχαρα φρούτων, αλάτι, κυτταρίνη και 

απιονισμένο νερό. Από την άλλη πλευρά, τα προσομοιώματα υγρής κατάστασης 

διατηρούν τις επιθυμητές ηλεκτρικές ιδιότητες μόνο εντός ενός περιορισμένου 

φάσματος συχνοτήτων. Άλλα μειονεκτήματα αποτελούν η παρουσία του εξωτερικού 

κελύφους, η καταλληλότητά τους μόνο για εξομοίωση ιστών με υψηλή 

περιεκτικότητα σε νερό, η αστάθεια των ηλεκτρικών τους ιδιοτήτων (κυρίως λόγω 

εξάτμισης νερού και ανάπτυξης μυκητών), και η μικρή ακρίβεια μοντελοποίησης 

(δεδομένου ότι η εσωτερική δομή προσεγγίζεται ως ένα ομογενές υλικό). 

Τα προσομοιώματα ημι–στερεάς κατάστασης έχουν το πλεονέκτημα ότι 

καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα συχνοτήτων σε σχέση με τα προσομοιώματα υγρής 

κατάστασης, ενώ επιτρέπουν ακριβέστερη μοντελοποίηση του ανθρώπινου σώματος 

μέσω της υπέρθεσης ημι–στερεών στρωμάτων που εξομοιώνουν διαφορετικούς 

τύπους ιστών. Η προετοιμασία τους είναι σχετικά εύκολη, ενώ οι ηλεκτρικές τους 

ιδιότητες ρυθμίζονται μέσω των συγκεντρώσεων αλατιού και ζάχαρης στο μείγμα.  

Τα προσομοιώματα ημι–στερεάς κατάστασης σχηματίζονται με την προσθήκη 

πηκτικών στο αντίστοιχο υγρό διάλυμα. Ένα κοινό πηκτικό μέσο είναι το TX-150. 

Η μελέτη [Guy, 1968] προτείνει μία «συνταγή» για ένα προσομοίωμα ημι–στερεάς 

κατάστασης αποτελούμενο από νερό, αλάτι, TX-150 και σκόνη από πολυαιθυλένιο. 

Η μελέτη [Karacolak, 2008] μελετά την προσθήκη αγαρόζης (ένας γραμμικός 

πολυσακχαρίτης) σε ένα υγρό διάλυμα αποτελούμενο από απιονισμένο νερό, 

ζάχαρη και αλάτι, για την παρασκευή ενός προσομοιώματος ημι–στερεάς 

κατάστασης του ανθρώπινου δέρματος. Τέλος, η μελέτη [Sani, 2010] μελετά την 

προσθήκη ζελατίνης σε υγρά διαλύματα με στόχο το σχηματισμό τριστρωματικού 

προσομοιώματος αποτελούμενου από ιστούς δέρματος, λίπους και μυός. Ωστόσο, 

όμοια με τα προσομοιώματα υγρής κατάστασης, τα προσομοιώματα ημι–στερεάς 

κατάστασης περιορίζονται στη μοντελοποίηση ιστών με υψηλή περιεκτικότητα σε 

νερό, ενώ οι ηλεκτρικές τους ιδιότητες υποβαθμίζονται με την πάροδο του χρόνου 

(κυρίως λόγω εξάτμισης νερού και ανάπτυξης μυκητών). 

Τα προσομοιώματα στερεάς κατάστασης αποτελούνται από υλικά που 

διατηρούν το σχήμα τους στην πάροδο του χρόνου, και έχουν ποικίλα 
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πλεονεκτήματα, όπως υψηλή ακρίβεια μοντελοποίησης του ετερογενούς 

ανθρώπινου σώματος, μηχανική σταθερότητα, και αμελητέα υποβάθμιση των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων με την πάροδο του χρόνου (λόγω απουσίας νερού). Στη 

βιβλιογραφία έχουν προταθεί ποικίλες «συνταγές» για στερεά προσομοιώματα. Για 

παράδειγμα, έχουν παρουσιασθεί μείγματα από: (α) Laminac 4110 (μια ρητίνη 

πολυεστέρα), μαύρο ακετυλένιο, και αλουμίνιο σε σκόνη [Cheung, 1976], (β) 

αλεύρι, λάδι, και φυσιολογικό ορό [Lagendijk, 1985], (γ) σκόνη γραφίτη και 

κεραμικά [Tamura, 1997], (δ) σιλικόνη και άνθρακα ινών [Nikawa, 1996], και (ε) 

άγαρ, απιονισμένο νερό, σκόνη πολυαιθυλενίου, χλωριούχο νάτριο, TX-151, και 

νάτριο dehydroacetate [Onishi, 2005]. Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη 

προσομοιωμάτων στερεάς κατάστασης είναι γενικά περισσότερο δαπανηρή και 

απαιτεί πιο σύνθετες και εξειδικευμένες τεχνικές παρασκευής σε σχέση με τα 

προσομοιώματα υγρής ή ημι–στερεάς κατάστασης. 

Κανονικά Μοντέλα 

Κανονικά μοντέλα πειραματικών προσομοιωμάτων, δηλαδή προσομοιωμάτων 

απλοποιημένης γεωμετρίας, έχουν ευρέως χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία για 

εφαρμογές ασύρματης τηλεμετρίας εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων. Για 

παράδειγμα, τα προσομοιώματα σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και 

κυλίνδρου των Σχ. 2.10(α) [Karacolak, 2008] και Σχ. 2.10(β) [Abadia, 2009] έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την πειραματική μέτρηση εμφυτεύσιμων κεραιών επίπεδης και 

τρισδιάστατης γεωμετρίας εντός υγρών εξομοίωσης των ιστών δέρματος και μυός, 

αντίστοιχα. Η μελέτη [Karacolak, 2008] περιγράφει τη σχεδίαση και μέτρηση μίας 

μικροσκοπικής εμφυτεύσιμης κεραίας διπλής ζώνης (402 MHz και 2.45 GHz), ενώ 

η μελέτη [Abadia, 2009] παρουσιάζει τη σχεδίαση και μέτρηση μίας τρισδιάστατης 

εμφυτεύσιμης κεραίας στη συχνότητα 402 MHz. Τέλος, το τριστρωματικό (δέρμα, 

λίπος, μυς) προσομοίωμα κανονικού σχήματος του Σχ. 2.10(γ) έχει προταθεί στη 

μελέτη [Sani, 2010] με στόχο τη μελέτη των επιδόσεων συντονισμού μίας 

εμφυτεύσιμης κεραίας για εφαρμογές εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων 

(RadioFrequency Identification, RFID) στη συχνότητα 868 MHz. 

 

  
 

 
(α) (β) (γ) 

Σχ. 2.10 Κανονικά μοντέλα πειραματικών προσομοιωμάτων που έχουν προταθεί 
στις μελέτες: (α) [Karacolak, 2008], (β) [Abadia, 2009], και (γ) [Sani, 2010]. 
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Ανατομικά Μοντέλα 

Έχοντας ως στόχο τη διεξαγωγή ρεαλιστικών πειραματικών αποτελεσμάτων, έχει 

προταθεί μια σειρά πειραματικών προσομοιωμάτων ανατομικής γεωμετρίας. Τα 

προσομοιώματα αυτά πληρούνται από ένα ή περισσότερα υλικά εξομοίωσης των 

βιολογικών ιστών, και μοντελοποιούν διάφορα μέρη και ιστούς του ανθρώπινου 

σώματος. Το πλέον συχνά χρησιμοποιούμενο ομογενές προσομοίωμα κεφαλιού 

είναι το μοντέλο SAM (Specific Anthropomorphic Mannequin), το οποίο 

χρησιμοποιείται στα πρότυπα του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) [IEEE, 2003] 

και της Διεθνούς Επιτροπής Ηλεκτροτεχνίας (International Electrotechnical 

Commission, IEC) [IEC, 2002] για ελέγχους συμμόρφωσης των κινητών τηλεφώνων 

με τις διεθνείς οδηγίες ασφάλειας (Σχ. 2.11(α)). Προτού προταθεί το μοντέλο SAM 

από τους οργανισμούς τυποποίησης, το μοντέλο ιστών που χρησιμοποιούταν για 

τον έλεγχο συμμόρφωσης των κινητών τηλεφώνων με τις διεθνείς οδηγίες ήταν το 

μοντέλο GTP (Generic Twin Phantom) (Σχ. 2.11(β)) [FCC, 2003]. Στο Σχ. 2.11(γ) 

απεικονίζεται ένα ανθρώπινο προσομοίωμα ύψους 1.70 m και πλάτους 0.35 m, 

κατά μέσο όρο, το οποίο πληρούται με ζωικά όργανα που αναπαριστούν τους 

ανθρώπινους ιστούς [Alomainy, 2009a]. Τέλος, στο Σχ. 2.11(δ) απεικονίζεται ένα 

ανατομικό προσομοίωμα ανθρώπινου κεφαλιού το οποίο πληρούται με υγρό 

εξομοίωσης φαιάς ουσίας, και έχει χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία για τη 

μέτρηση του συντελεστή μετάδοσης μεταξύ εμφυτεύσιμων και εξωτερικών κεραιών 

βρόχου [Chen, 2009]. 

 

  
 

 

(α) (β) (γ) (δ) 

Σχ. 2.11 Ανατομικά μοντέλα πειραματικών προσομοιωμάτων που έχουν προταθεί 
στις μελέτες: (α) [IEEE, 2003], [IEC, 2002], (β) [FCC, 2003], (γ) [Alomainy, 2009a], 

και (δ) [Chen, 2009]. 

 

2.5.2 Πειραματικές Μετρητικές Διατάξεις 

Μέτρηση Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων 

Ακόμα και όταν ακολουθούνται πιστά οι «συνταγές» εξομοίωσης των βιολογικών 

ιστών, κρίνεται απαραίτητη η μέτρηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του εκάστοτε 
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παρασκευασθέντος προσομοιώματος προκειμένου να επαληθευθεί η συμφωνία με 

τις αντίστοιχες προβλεπόμενες θεωρητικές τιμές. Η πειραματική μέτρηση των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων, ή ισοδύναμα της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς και 

αγωγιμότητας, έχει προσελκύσει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον όχι μόνο στο 

βιοηλεκτρομαγνητισμό, αλλά και σε άλλους τομείς έρευνας και ανάπτυξης, 

συμπεριλαμβανομένης της επιστήμης των υλικών και της σχεδίασης 

μικροκυματικών κυκλωμάτων.  

Η πλέον συνήθης τεχνική μέτρησης της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς 

πειραματικών προσομοιωμάτων είναι η τεχνική του ομοαξονικού αισθητήρα 

ανοιχτού άκρου (open ended coaxial probe) – μια ευρυζωνική, μη επεμβατική 

μέθοδος μέτρησης [Zajicek, 2008]. Η τεχνική βασίζεται στο γεγονός ότι η τιμή του 

συντελεστή ανάκλασης ενός ομοαξονικού αισθητήρα ανοιχτού άκρου εξαρτάται από 

τις ηλεκτρικές ιδιότητες του υλικού με το οποίο βρίσκεται σε επαφή. Σύμφωνα με 

το Σχ. 2.12, ένας ομοαξονικός αισθητήρας ανοιχτού άκρου βυθίζεται εντός 

προσομοιώματος υγρής κατάστασης, ή πιέζεται έναντι προσομοιώματος στερεάς 

κατάστασης, και συνδέεται σε ένα Διανυσματικό Αναλυτή Δικτυωμάτων (ΔΑΔ) 

(Vector Network Analyzer, VNA) για τη μέτρηση του συντελεστή ανάκλασης. Ο ΔΑΔ 

είναι βαθμονομημένος στο ανοιχτό άκρο του αισθητήρα. Οι πειραματικές μετρήσεις 

του συντελεστή ανάκλασης μετεπεξεργάζονται και μετατρέπονται σε τιμές σχετικής 

διηλεκτρικής σταθεράς και αγωγιμότητας. 

 

 
Σχ. 2.12 Τεχνική ομοαξονικού αισθητήρα ανοιχτού άκρου για τη μέτρηση των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων προσομοιωμάτων. 

  
Η βαθμονόμηση στο ανοιχτό άκρο του αισθητήρα είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος χρησιμοποιεί υγρά αναφοράς 

με γνωστές ηλεκτρικές ιδιότητες (π.χ. απιονισμένο νερό, φυσιολογικός ορός ή 

μεθανόλη). Ο αισθητήρας βαθμονομείται άμεσα στο ανοιχτό άκρο του, με την 

εφαρμογή των γνωστών τεχνικών βραχυκύκλωσης, ανοιχτοκύκλωσης και 

προσαρμογής στο υγρό αναφοράς. Η μέθοδος είναι πολύ απλή και άμεση. Πάσχει, 

ωστόσο, από αβεβαιότητες που σχετίζονται με την επιλογή και τον χαρακτηρισμό 
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των υγρών αναφοράς. Σύμφωνα με το δεύτερο τρόπο, ο ΔΑΔ βαθμονομείται στο 

επίπεδο σύνδεσης με εφαρμογή των γνωστών τεχνικών βραχυκύκλωσης, 

ανοιχτοκύκλωσης και προσαρμογής στο επίπεδο αυτό, και, κατόπιν, 

πραγματοποιούνται μετρήσεις του συντελεστή ανάκλασης. Τέλος, χρησιμοποιείται 

ένα αριθμητικό μοντέλο προσομοίωσης του ομοαξονικού αισθητήρα ανοιχτού 

άκρου, το οποίο αντισταθμίζει τη διάδοση κατά μήκος του αισθητήρα, και 

πραγματοποιεί τη «μετάφραση» από το επίπεδο σύνδεσης στο ανοιχτό άκρο. Η 

ακρίβεια της μέτρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα φυσικά χαρακτηριστικά 

του αισθητήρα.  

Πρόσφατα, χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, η μέτρηση των ηλεκτρικών 

ιδιοτήτων προσομοιωμάτων είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εύκολα με τη 

βοήθεια εμπορικά διαθέσιμων διατάξεων. Οι διατάξεις αποτελούνται από έναν ΔΑΔ 

και ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα λογισμικού. Στόχος είναι η μέτρηση των 

μιγαδικών τιμών των συντελεστών ανάκλασης και μετάδοσης, και η απευθείας 

μετατροπή τους στις μετρηθείσες ηλεκτρικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, στη μελέτη 

[Karacolak, 2008] πραγματοποιείται μέτρηση της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς 

και αγωγιμότητας προσομοιωμάτων ανθρώπινου δέρματος ημι–στερεάς κατάστασης 

με τη βοήθεια της εμπορικά διαθέσιμης διάταξης Agilent 85070E. Η ίδια 

πειραματική διάταξη έχει, επίσης, χρησιμοποιηθεί από τους συγγραφείς για τη 

μέτρηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων δειγμάτων δέρματος αρουραίων, διαστάσεων 25 

mm x 25 mm x 5 mm [Karacolak, 2009]. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 

εύρος συχνοτήτων από 200 MHz έως 20 GHz θεωρώντας 1800 ενδιάμεσα σημεία 

συχνοτήτων. Οι πειραματικές μετρητικές διατάξεις απεικονίζονται στα Σχ. 2.13(α) 

και Σχ. 2.13(β), αντίστοιχα.  

 

  
(α) (β) 

Σχ. 2.13 Πειραματικές διατάξεις μέτρησης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων: (α) 
προσομοιώματος δέρματος ημι–στερεάς κατάστασης [Karacolak, 2008], και (β) 

τμήματος δέρματος αρουραίου [Karacolak, 2009]. 

 

Μέτρηση Συντελεστή Ανάκλασης 

Η απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης μπορεί εύκολα να μετρηθεί με τη 

βοήθεια ενός ΔΑΔ. Πριν την πραγματοποίηση των μετρήσεων, ο ΔΑΔ βαθμονομείται 
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επί του επιθυμητού εύρους συχνοτήτων, το οποίο περιέχει τη ζώνη συχνοτήτων 

λειτουργίας της κεραίας. Για τη μέτρηση των ανακλάσεων στο σημείο τροφοδοσίας 

της κεραίας, συνήθως χρησιμοποιείται ένα ομοαξονικό καλώδιο με ένα συνδετήρα 

SubMiniature A (SMA) στη μία άκρη του. Το καλώδιο συνδέεται στο σημείο 

τροφοδοσίας της κεραίας, ενώ ο συνδετήρας συνδέεται στον ΔΑΔ. Ο ΔΑΔ μεταδίδει 

ένα μικρό ποσό ισχύος στην κεραία και μετρά την ανακλασθείσα ισχύ. Σημειώνεται 

ότι όταν, ως συνήθως, το σύστημα εμπεριέχει και γραμμή μεταφοράς, η 

προσαρμογή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε από τα άκρα της γραμμής. Συνήθως, 

όμως, η προσαρμογή γίνεται κοντά στους ακροδέκτες της κεραίας. Με τον τρόπο 

αυτό ελαχιστοποιούνται οι απώλειες της γραμμής και οι κορυφές της τάσης, ενώ 

μεγιστοποιείται το χρήσιμο εύρος ζώνης του συστήματος. 

Για παράδειγμα, η μελέτη [Abadia, 2009] παρουσιάζει τη μέτρηση του 

συντελεστή ανάκλασης μίας τρισδιάστατης κεραίας για εμφύτευση εντός μυϊκού 

ιστού (Σχ. 2.14(α)). Στη μελέτη [Alomainy, 2009b], πραγματοποιείται μέτρηση 

φορετών κεραιών τοποθετημένων επί ανθρώπινου ρουχισμού (Σχ. 2.14(β)). Τέλος, 

στη μελέτη [Karacolak, 2010] μετράται ο συντελεστής ανάκλασης κεραιών 

εμφυτευμένων εντός αρουραίων μέσω χειρουργικής επέμβασης (Σχ. 2.14(γ)). Το 

ομοαξονικό καλώδιο εξέρχεται του δέρματος για τη σύνδεση στον ΔΑΔ, και οι 

μετρήσεις λαμβάνουν χώρα αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση εμφύτευσης.  

 

 
  

(α) (β) (γ) 

Σχ. 2.14 Πειραματικές διατάξεις μέτρησης του συντελεστή ανάκλασης για: (α) 
εμφυτεύσιμη κεραία εντός πειραματικού προσομοιώματος [Abadia, 2009], (β) 

φορετή κεραία [Alomainy, 2009b], και (γ) εμφυτεύσιμη κεραία εντός αρουραίου 
[Karacolak, 2010]. 

 

2.6 Συζήτηση και Συμπεράσματα 

Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εμφυτεύσιμων κεραιών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι παράμετροι συντονισμού (συντελεστής ανάκλασης, απώλειες 

επιστροφής, εύρος ζώνης), ακτινοβολίας (διάγραμμα ακτινοβολίας, ένταση, 

κατευθυντικότητα, απολαβή, και απόδοση ακτινοβολίας), και ασφάλειας (Ρυθμός 

Ειδικής Απορρόφησης και συμμόρφωση με διεθνείς οδηγίες ασφάλειας). Οι πλέον 
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συχνά χρησιμοποιούμενες κεραίες για ενσωμάτωση επί εμφυτεύσιμων ιατρικών 

διατάξεων είναι οι κεραίες μικροταινίας, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή ευελιξία ως 

προς το σχήμα και τις διαστάσεις, τη συχνότητα συντονισμού, το διάγραμμα 

ακτινοβολίας και τη σύνθετη αντίσταση. 

Οι ηλεκτρικές ιδιότητες (σχετική διηλεκτρική σταθερά και αγωγιμότητα) των 

βιολογικών ιστών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο του ιστού και τη 

συχνότητα της προσπίπτουσας ΗΜ ακτινοβολίας. Σήμερα, η πλέον πλήρης και 

γνωστή βάση ηλεκτρικών ιδιοτήτων των βιολογικών ιστών του ανθρώπινου σώματος 

βασίζεται στις μελέτες [Gabriel, 1996a, 1996b, 1996c], ενώ πρόσφατες μελέτες 

έχουν αποδείξει σημαντική εξάρτηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των βιολογικών 

ιστών από το εκάστοτε υποκείμενο, το μεταθανάτιο χρόνο, και την ηλικία. 

 Αναλυτικές μέθοδοι επίλυσης ΗΜ προβλημάτων είναι δυνατόν να 

εφαρμοσθούν μόνο σε κανονικά μοντέλα προσομοίωσης βιολογικών ιστών, και 

επιτρέπουν υψηλής ακρίβειας εκτίμηση των ΗΜ επιδόσεων του εκάστοτε υπό 

μελέτη συστήματος. Ιδιαίτερα σημαντικό έδαφος, ωστόσο, κερδίζουν οι αριθμητικές 

μέθοδοι επίλυσης (π.χ. η Μέθοδος των Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίο του 

Χρόνου και η Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων), οι οποίες υλοποιούνται, 

συνήθως, σε ισχυρά υπολογιστικά συστήματα, και επιτυγχάνουν ταχύτατη και 

ακριβή επίλυση των υπό προσομοίωση ΗΜ μοντέλων. Για την  αναπαραγωγή 

ρεαλιστικών σεναρίων κρίνεται, περαιτέρω, απαραίτητη η ανάπτυξη ανατομικών 

μοντέλων ιστών. Πρόσφατα, έχουν αναπτυχθεί ανατομικά μοντέλα προσομοίωσης 

των βιολογικών ιστών που αντιστοιχούν σε ανθρώπινα υποκείμενα ποικίλων 

εθνικοτήτων και ηλικιών, με βέλτιστη ανάλυση της τάξης του 1 mm. 

 Η επαλήθευση των αριθμητικών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μέσω 

πειραματικών μελετών. Στη βιβλιογραφία, έχουν προταθεί πειραματικά 

προσομοιώματα κανονικής και ανατομικής γεωμετρίας σε κατάσταση υγρή, ημι–

στερεά ή στερεά για εξομοίωση ποικίλων τύπων βιολογικών ιστών, σε διάφορες 

συχνότητες λειτουργίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πειραματικές μετρήσεις των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων των παρασκευασθέντων προσομοιωμάτων και της απόκρισης 

συχνότητας συντελεστή ανάκλασης, οι οποίες μπορούν εύκολα να διεξαχθούν μέσω 

ενός ΔΑΔ και/ή ποικίλου εμπορικά διαθέσιμου εξοπλισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Σχεδίαση και Μελέτη Επιδόσεων 

Πρωτότυπων Εμφυτεύσιμων Κεραιών 
 
 

Περιεχόμενα 

3.1 Μοντέλο Ιστών και Αριθμητική Μέθοδος 
3.2 Πρωτότυπες Κεραίες Μικροσκοπικών Διαστάσεων 

3.2.1 Μελέτη Απόδοσης Τεχνικών Σμίκρυνσης 
3.2.2 Προτεινόμενες Κεραίες 
3.2.3 Μελέτη Επίδρασης Μεταβλητών Σχεδίασης στις Επιδόσεις Συντονισμού 

3.3 Πρωτότυπες Κεραίες Υψηλών Επιδόσεων 
3.3.1 Βελτίωση των Επιδόσεων με Αύξηση των Διαστάσεων 
3.3.2 Προτεινόμενες Κεραίες 

3.4 Συζήτηση και Συμπεράσματα 
Βιβλιογραφία 
 

Περίληψη 
Στο Κεφάλαιο 3, πραγματοποιείται υπολογιστική σχεδίαση και μελέτη των 

επιδόσεων πρωτότυπων κεραιών για εμφύτευση εντός ιστού δέρματος και 

εφαρμογές ασύρματης ιατρικής τηλεμετρίας στη ζώνη Υπηρεσιών Επικοινωνίας 

Ιατρικών Εμφυτευμάτων (Medical Implant Communications Service, MICS) (402–

405 MHz). Αρχικά, μελετάται η δυναμική διαφόρων τεχνικών σμίκρυνσης για 

εμφυτεύσιμες κεραίες, και, βάσει ενός πρωτότυπου παραμετρικού μοντέλου 

εμφυτεύσιμης κεραίας μικροταινίας, σχεδιάζονται και μελετώνται οι επιδόσεις 

πέντε νέων κεραιών, κατά φθίνουσα σειρά καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου 

(203.6, 121.2, 110.7, 51.1, και 32.7 mm3). Ακολουθεί παραμετρική μελέτη των 

μεταβλητών σχεδίασης της κεραίας φυσικού όγκου 32.7 mm3. Στόχο αποτελεί 

αφενός η σχεδίαση νέων εμφυτεύσιμων κεραιών βάσει της βαθύτερης κατανόησης 

της αρχής λειτουργίας αυτής, και αφετέρου η αξιολόγηση της ευαισθησίας της εν 

λόγω κεραίας σε ενδεχόμενες σχεδιαστικές/κατασκευαστικές ανακρίβειες. Στη 

συνέχεια, ποσοτικοποιείται η υποβάθμιση των επιδόσεων ακτινοβολίας και 

ασφάλειας εμφυτεύσιμων κεραιών μικροταινίας ως συνάρτηση του 

καταλαμβανόμενου φυσικού τους όγκου. Δοθέντων των αποτελεσμάτων, προτείνεται 

μία πρωτότυπη εμφυτεύσιμη κεραία μεγάλου εύρους ζώνης, και μία πρωτότυπη 

κεραία διπλής ζώνης συχνοτήτων (MICS και 2400.0–2483.5 MHz ISM), οι οποίες 

καταλαμβάνουν σχετικά αυξημένο φυσικό όγκο (398.9 και 527.7 mm3, αντίστοιχα) 

προς όφελος των λοιπών επιδόσεων. 
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3.1 Μοντέλο Ιστών και Αριθμητική Μέθοδος 

Μοντέλο Ιστών  

Έχοντας ως στόχο τη σχεδίαση κεραιών για εμφύτευση εντός ιστού δέρματος, 

ανεξαρτήτως σεναρίου εμφύτευσης (θέσης εμφύτευσης εντός του σώματος του 

ασθενούς), οι υπολογιστικές μελέτες του Κεφαλαίου 3 πραγματοποιούνται 

θεωρώντας την εκάστοτε κεραία τοποθετημένη στο κέντρο του κυβικού μοντέλου 

ιστού δέρματος που απεικονίζεται στο Σχ. 3.1(α). Η λογική αυτή είναι πλεονεκτική 

έναντι της σχεδίασης των εμφυτεύσιμων κεραιών σε περιβάλλον αέρα, διότι, στην 

τελευταία περίπτωση, θα χρειαζόταν επιπλέον υπολογιστικός χρόνος για την 

τροποποίηση σχεδίασης των κεραιών όταν αυτές τοποθετούνταν, εν τέλει, εντός του 

επιθυμητού περιβάλλοντος λειτουργίας. Σημειώνεται ότι ο αέρας διαθέτει σχετική 

διηλεκτρική σταθερά ίση προς 1, και μηδενική αγωγιμότητα, ενώ οι βιολογικοί 

ιστοί διαθέτουν υψηλές τιμές σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς και μη–μηδενικές 

τιμές αγωγιμότητας, που εξαρτώνται από τη συχνότητα. Ενδεικτικά, στο Σχ. 3.1(β) 

απεικονίζεται η απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης μίας εμφυτεύσιμης 

κεραίας ζώνης Υπηρεσιών Επικοινωνίας Ιατρικών Εμφυτευμάτων (Medical Implant 

Communications Service, MICS) (402–405 MHz) κατά τη λειτουργία της εντός 

περιβάλλοντος αέρα και εντός του κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 3.1(α). 

Το μοντέλο ιστού έχει επιλεγεί ως κυβικό προκειμένου να παρουσιάζει 

απλοποιημένη και, συνεπώς, εύκολα μοντελοποιήσιμη και γρήγορα επιλύσιμη 

γεωμετρία, από πλευράς αριθμητικών προσομοιώσεων. Οι διαστάσεις του κύβου 

(ακμή 100 mm) έχουν επιλεγεί κατάλληλα ώστε αφενός οι υπό σχεδίαση κεραίες να 

περιβάλλονται από επαρκή ποσότητα ιστού δέρματος, και αφετέρου το μοντέλο να 

παρουσιάζει σχετικά μικρές διαστάσεις, που, με τη σειρά τους, επιταχύνουν τις 

προσομοιώσεις.  
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Σχ. 3.1 (α) Τομή yz του κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος που χρησιμοποιείται στις 
υπολογιστικές μελέτες του Κεφαλαίου 3, και (β) απόκριση συχνότητας του μέτρου 
του συντελεστή ανάκλασης (|S11|) εμφυτεύσιμης κεραίας κατά τη λειτουργία της 

εντός περιβάλλοντος αέρα και εντός του κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 
3.1(α). 
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Το κυβικό μοντέλο του Σχ. 3.1 πληρούται από διηλεκτρικό υλικό με 

ηλεκτρικές ιδιότητες που αντιστοιχούν σε εκείνες του βιολογικού ιστού δέρματος 

(σχετική διηλεκτρική σταθερά, εr, και αγωγιμότητα, σ) [Gabriel, 1996a, 1996b, 

1996c]. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των υπολογιστικών μελετών του Κεφαλαίου 3, οι 

οποίες πραγματοποιούνται στις ζώνες Υπηρεσιών Επικοινωνίας Ιατρικών 

Εμφυτευμάτων (Medical Implant Communications Service, MICS, 402–405 MHz) 

και Βιομηχανικών Επιστημονικών και Ιατρικών Εφαρμογών (Industrial Scientific 

and Medical, ISM, 2400.0–2483.5 MHz), οι ηλεκτρικές ιδιότητες του ιστού 

δέρματος προσεγγίζονται ως: 

• Ανεξάρτητες της συχνότητας εντός εύρους ±100 MHz γύρω από τη συχνότητα 

402 MHz, και ίσες με την τιμή τους στη συχνότητα 402 MHz (εr = 46.7, σ = 0.69 

S/m [Gabriel, 1996a, 1996b, 1996c]). Το σφάλμα της προσέγγισης αυτής στον 

υπολογισμό της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς και αγωγιμότητας είναι μικρότερο 

του 6.59% και 7.25%, αντίστοιχα [Kiourti, 2012a].  

• Ανεξάρτητες της συχνότητας εντός εύρους ±100 MHz γύρω από τη συχνότητα 

2400 MHz, και ίσες με την τιμή τους στη συχνότητα 2400 MHz (εr = 38.1, σ = 1.39 

S/m [Gabriel, 1996a, 1996b, 1996c]). Το σφάλμα της προσέγγισης αυτής στον 

υπολογισμό της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς και αγωγιμότητας είναι μικρότερο 

του 0.30% και 3.26%, αντίστοιχα [Kiourti, 2013a]. 

Αριθμητική Μέθοδος 

Οι υπολογιστικές μελέτες του Κεφαλαίου 3 πραγματοποιούνται με τη βοήθεια του 

λογισμικού Ansoft HFSS [HFSS, 2008], το οποίο χρησιμοποιεί τη μέθοδο των 

Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element method, FE) [Silvester, 1996]. Το δομικό 

πλεγματικό στοιχείο του λογισμικού HFSS έχει σχήμα τετραέδρου, το οποίο 

επιτρέπει την ακριβή μοντελοποίηση και ταχεία επίλυση καμπύλων γεωμετριών, 

όπως οι προτεινόμενες κεραίες κυκλικής γεωμετρίας. Το πλέγμα διακριτοποίησης 

του υπό προσομοίωση ηλεκτρομαγνητικού (ΗΜ) μοντέλου βελτιστοποιείται 

αυτόματα από το λογισμικό με επαναληπτικό τρόπο. Το πλέγμα μεταβάλλεται 

κατά, το πολύ, 30% σε κάθε επανάληψη. Οι επαναλήψεις σταματούν όταν η 

μέγιστη διαφορά στον υπολογισμό του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης της υπό 

σχεδίαση κεραίας (|S11|) μεταξύ δύο επαναλήψεων είναι μικρότερη του 0.02 (κατ’ 

απόλυτη τιμή), ή όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι μεγαλύτερος του 10.  

Για λόγους ευστάθειας της αριθμητικής επίλυσης, το κυβικό μοντέλο ιστού 

δέρματος του Σχ. 3.1(α) περιβάλλεται κατά 200 mm από αέρα (λ0/4 = 186.5 mm, 

όπου λ0 είναι το μήκος κύματος στον ελεύθερο χώρο, στη συχνότητα 402 MHz). Στα 

όρια της περιοχής επίλυσης θεωρούνται οριακές συνθήκες απορρόφησης οι οποίες 

προσομοιώνουν την ακτινοβόληση στον ελεύθερο χώρο απείρων διαστάσεων. 
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3.2 Πρωτότυπες Κεραίες Μικροσκοπικών Διαστάσεων 

3.2.1 Μελέτη Απόδοσης Τεχνικών Σμίκρυνσης 
Στο πλαίσιο της Παραγράφου αυτής, πραγματοποιείται μελέτη και αξιολόγηση της 

δυναμικής ποικίλων τεχνικών σμίκρυνσης για εμφυτεύσιμες κεραίες μικροταινίας. 

Για το σκοπό αυτό, προτείνεται μία πρωτότυπη κεραία για εμφύτευση εντός ιστού 

δέρματος και ιατρική τηλεμετρία στη ζώνη MICS (402–405 MHz), και εφαρμόζεται 

αλγόριθμος σμίκρυνσης των φυσικών της διαστάσεων [Kiourti, 2012a].  

 Η αρχικά προτεινόμενη κεραία διαθέτει επίπεδη γεωμετρία ανεστραμμένου–F 

(planar inverted–F antenna, PIFA), και απεικονίζεται στο Σχ. 3.2(α) (PIFA I). Για τη 

σχεδίασή της έχουν εφαρμοσθεί συνήθεις τεχνικές σμίκρυνσης εμφυτεύσιμων 

κεραιών μικροταινίας, όπως επιλογή διηλεκτρικού υλικού υψηλής σχετικής 

διηλεκτρικής σταθεράς (Rogers RO 3210, εr = 10.2), προσθήκη αγωγού 

βραχυκύκλωσης μεταξύ της μεταλλικής ταινίας και του επιπέδου γείωσης (shorting 

pin, S), και εισαγωγή εγκοπών επί της ταινίας. Το πάχος του διηλεκτρικού 

υποστρώματος ισούται με 1.27 mm, ενώ για την εξασφάλιση βιοσυμβατότητας και 

την αποφυγή ανεπιθύμητων βραχυκυκλωμάτων, η κεραία καλύπτεται από 

διηλεκτρικό υπέρστρωμα, υλικού Rogers RO 3210 (εr = 10.2), και πάχους 1.27 

mm. Η τροφοδοσία της κεραίας πραγματοποιείται μέσω ομοαξονικού καλωδίου 

χαρακτηριστικής αντίστασης 50 Ohm (feed, F).  

 

  

κάτω ταινία άνω ταινία 

  

   
(α) (β) (γ) 

Σχ. 3.2 Προτεινόμενες κεραίες: (α) PIFA I, (β) PIFA II, και (γ) PIFA III. 

 
 Με στόχο την περαιτέρω σμίκρυνση των φυσικών διαστάσεων της κεραίας 

PIFA I, αναπτύσσεται, και ακολουθεί εφαρμογή, του αλγορίθμου που περιγράφεται 

στο Σχ. 3.3. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος δέχεται ως «είσοδο» τη σχεδίαση της 

κεραίας PIFA I, και καταλήγει στη σχεδίαση δύο νέων σμικρυμένων εμφυτεύσιμων 

κεραιών. Στην πρώτη εκ των δύο κεραιών (PIFA II) διατηρείται η γεωμετρία μονής 

ταινίας, ενώ στη δεύτερη κεραία (PIFA III) εφαρμόζεται η τεχνική σμίκρυνσης των 

κατακόρυφα στοιβαγμένων ταινιών. 
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 Συγκεκριμένα, η κεραία PIFA II προκύπτει ως η μικρότερη δυνατή εκδοχή 

της κεραίας PIFA I η οποία επιτυγχάνει συντονισμό στην επιθυμητή συχνότητα των 

402 MHz με τιμή συντελεστή ανάκλασης (|S11|) που ικανοποιεί τη συνθήκη:  

≤ −11 @ 402MHz
S 20 dB                                       

(3.1) 

Για την επιτάχυνση της σχεδίασης, η ακτίνα της κεραίας (Rg), η οποία ισούται με 

την ακτίνα του επιπέδου γείωσης και την ακτίνα των στρωμάτων διηλεκτρικού 

(υποστρώματος και υπερστρώματος), μειώνεται σε βήματα των 0.5 mm. Η ακτίνα 

της μεταλλικής ταινίας (Rp) υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση ως: 

= −p gR R 0.4mm                                
(3.2) 

Η απόσταση μεταξύ των εγκοπών επί της μεταλλικής ταινίας ισούται με 2 mm για 

την κεραία PIFA I, και με 1 mm για τις κεραίες PIFA II και PIFA III. Τα μήκη των 

εγκοπών (li, όπου i είναι ο αύξων αριθμός της εγκοπής), η θέση του ομοαξονικού 

καλωδίου τροφοδοσίας (F: (fx, fy)) και η θέση του αγωγού βραχυκύκλωσης (S: (sx, 

sy)) θεωρούνται μεταβλητές και βελτιστοποιούνται βάσει του αλγορίθμου Quasi–

Newton (QN) [Sun, 2006]. Για τη σχεδίαση της κεραίας PIFA III, στοιβάζεται 

κατακόρυφα πάνω από την ταινία της κεραίας PIFA II, και σε απόσταση 0.635 mm 

από αυτή, δεύτερη ταινία, ανεστραμμένη συγκριτικά με την αρχική.  

Οι τιμές των μεταβλητών παραμέτρων σχεδίασης των τριών κεραιών 

καταγράφονται στον Πίνακα 3.1, ενώ η γεωμετρία των τριών προτεινόμενων κεραιών 

απεικονίζεται σχηματικά στο Σχ. 3.2.  

 

 
Σχ. 3.3 Διάγραμμα ροής προτεινόμενου αλγορίθμου σμίκρυνσης της κεραίας PIFA I. 

 
Οι κεραίες PIFA I, PIFA II και PIFA III συντονίζονται στη συχνότητα 402 MHz 

με τιμές συντελεστή ανάκλασης ίσες προς –34 dB, –31 dB, και –31 dB, αντίστοιχα. 

Ο καταλαμβανόμενος φυσικός όγκος (π × Rg2 × 2.54 mm), καθώς και η συνολική 

επιφάνεια της (των) μεταλλικής(–ών) ταινίας (–ών) καταγράφονται στον Πίνακα 3.2. 
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Ο Πίνακας 3.2 περιλαμβάνει, επίσης, τις ποσοστιαίες  μεταβολές του μεγέθους των 

κεραιών PIFA II και PIFA III, συγκριτικά με τις αντίστοιχες τιμές της κεραίας PIFA 

I, ως προς: (α) τον συνολικά καταλαμβανόμενο φυσικό όγκο των κεραιών, και (β) τη 

συνολικά καταλαμβανόμενη επιφάνεια της (των) μεταλλικής(–ών) ταινίας (–ών). 

Βάσει των αριθμητικών αποτελεσμάτων, γίνεται εμφανές ότι η αύξηση του πλήθους 

των εγκοπών επί της μεταλλικής ταινίας αυξάνει σημαντικά την ενεργό διαδρομή 

του ρεύματος, συνεισφέροντας στη μείωση των φυσικών διαστάσεων της κεραίας. 

Περαιτέρω σμίκρυνση είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσω της τεχνικής της 

κατακόρυφης στοίβαξης ταινιών, η οποία, όμοια με την τεχνική των εγκοπών, 

αυξάνει την ενεργό διαδρομή του ρεύματος δίχως να απαιτεί αύξηση των φυσικών 

διαστάσεων της κεραίας. 

 

Πίνακας 3.1 Τιμές μεταβλητών παραμέτρων σχεδίασης των κεραιών του Σχ. 3.2 για 
λειτουργία στη συχνότητα 402 MHz εντός του κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος 

του Σχ. 3.1(α) (σε [mm]). 

 Rg Rp l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 l11 l12 l13 l14 (fx, fy) (sx, sy) 

PIFA I 8.5 8.1 14.8 14.3 9.3 12.7 12.4 8.7 6.9 –  – – – – – – (3, 2.5) (7, –2) 
PIFA II 7 6.6 10.1 11.1 11.7 7.9 7.2 9.9 6.9 3.8 9.8 3.1 6.5 – – – (3, 2.5) (5.7, 0) 
PIFA III 5 4.6 8.6 6.7 6.7 4.9 4.9 0.7 0.7 8.9 8.3 8.3 7.8 7.8 6.4 6.4 (0, 4) (0, –4) 

 

Πίνακας 3.2 Σύγκριση φυσικών διαστάσεων των προτεινόμενων κεραιών του Σχ. 
3.2 (απόλυτα μεγέθη και ποσοστιαίες μεταβολές συγκριτικά με τις αντίστοιχες 

φυσικές διαστάσεις της PIFA I). 

 PIFA I PIFA II PIFA III 

όγκος [mm3] 576.5 391.0 (–32%) 199.5 (–65%) 
επιφάνεια ταινίας (–ών) [mm2] 174.9 102.1 (–42%) 95.6 (–45%) 

 

3.2.2 Προτεινόμενες Κεραίες  
Οι τεχνικές σμίκρυνσης εμφυτεύσιμων κεραιών μικροταινίας που μελετήθηκαν 

στην Παράγραφο 3.2.1 (επιλογή διηλεκτρικού υλικού υψηλής σχετικής 

διηλεκτρικής σταθεράς, προσθήκη αγωγού βραχυκύκλωσης μεταξύ της μεταλλικής 

ταινίας και του επιπέδου γείωσης, κατακόρυφη στοίβαξη ταινιών, και εισαγωγή 

εγκοπών επί των ταινιών) εφαρμόζονται συνδυαστικά, με στόχο τη σχεδίαση 

πρωτότυπων μικροσκοπικών κεραιών, οι οποίες παρουσιάζουν μικρότερες 

διαστάσεις αυτών που έχουν, μέχρι σήμερα, προταθεί στη βιβλιογραφία.  

Συγκεκριμένα, προτείνονται οι κάτωθι πρωτότυπες μικροσκοπικές κεραίες 

μικροταινίας για εμφύτευση εντός ιστού δέρματος και ασύρματη ιατρική 

τηλεμετρία στη ζώνη MICS (402–405 MHz), κατά φθίνουσα σειρά 

καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου: 
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(α) κεραία διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 (εr = 10.2), με καταλαμβανόμενο 

φυσικό όγκο 203.6 mm3 [Kiourti, 2012b], 

(β) κεραία διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 (εr = 10.2), με καταλαμβανόμενο 

φυσικό όγκο 121.2 mm3 [Kiourti, 2011a], 

(γ) κεραία διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 (εr = 10.2), με καταλαμβανόμενο 

φυσικό όγκο 110.7 mm3 [Kiourti, 2011a], 

(δ) κεραία διηλεκτρικού υλικού κεραμικής αλουμίνας 96% (εr = 9.4), με 

καταλαμβανόμενο φυσικό όγκο  51.1 mm3 [Kiourti, 2012c], και  

(ε) κεραία διηλεκτρικού υλικού κεραμικής αλουμίνας 96% (εr = 9.4), με 

καταλαμβανόμενο φυσικό όγκο 32.7 mm3 [Kiourti, 2011b]. 

 

   
(α) (β) (γ) 

 
 

(δ) 

Σχ. 3.4 Προτεινόμενο παραμετρικό μοντέλο εμφυτεύσιμης κεραίας 
μικροταινίας: (α) επίπεδο γείωσης, (β) κάτω ταινία, (γ) άνω ταινία, και (δ) πλάγια 

όψη. 

 
Οι προτεινόμενες κεραίες προκύπτουν ως εκδοχές του πρωτότυπου 

παραμετρικού μοντέλου εμφυτεύσιμης κεραίας που απεικονίζεται στο Σχ. 3.4. Το 

παραμετρικό μοντέλο διαθέτει κυκλικό σχήμα προκειμένου να αποφευχθούν 

ακμές που ενδεχομένως να προκαλέσουν τραυματισμούς στους περιβάλλοντες 

ιστούς, και χαρακτηρίζεται από επίπεδη γεωμετρία ανεστραμμένου–F (PIFA). Σε 

ρεαλιστικές εφαρμογές, η κεραία μικροταινίας θα βρίσκεται τοποθετημένη επί 

εμφυτεύσιμης ιατρικής διάταξης, η οποία θα δρα ως επίπεδο γείωσης. Ως αρχή των 

αξόνων του καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων θεωρείται το κέντρο του 

κυκλικού επιπέδου γείωσης, σύμφωνα με το Σχ. 3.4. Το παραμετρικό μοντέλο 

αποτελείται από επίπεδο γείωσης, ακτίνας Rg, και δύο κατακόρυφα στοιβαγμένες 

μεταλλικές ταινίες με εγκοπές, ακτίνας Rp. Η κάτω και άνω μεταλλική ταινία είναι 

τυπωμένες επί στρωμάτων διηλεκτρικού υλικού πάχους h1 και h2, αντίστοιχα. Οι 
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εγκοπές είναι ισαπέχουσες (κατά απόσταση d), και διαθέτουν όμοιο πλάτος (w), 

αλλά μεταβλητά μήκη (li, όπου i είναι ο αύξων αριθμός της εγκοπής). Οι ταινίες 

τροφοδοτούνται μέσω ομοαξονικού καλωδίου χαρακτηριστικής αντίστασης 50 Ohm 

τοποθετημένου στη θέση F: (fx, fy), ενώ αγωγός βραχυκύκλωσης  τοποθετημένος στη 

θέση S: (sx, sy) συνδέει την κάτω μεταλλική ταινία με το επίπεδο γείωσης της 

κεραίας. Για λόγους βιοσυμβατότητας και προστασίας από ανεπιθύμητα 

βραχυκυκλώματα, η διάταξη καλύπτεται από διηλεκτρικό υπέρστρωμα, πάχους h3. 

Το διηλεκτρικό υλικό υποστρώματος/υπερστρώματος και οι λοιπές 

παράμετροι σχεδίασης της κεραίας (Rg, Rp, fx, fy, sx, sy, h1, h2, h3, w, d, li) δύνανται 

να μεταβάλλονται έως ότου επιτευχθούν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά 

συντονισμού, δηλαδή αρκούντως μικρή τιμή του συντελεστή ανάκλασης (|S11|) στη 

συχνότητα 402 MHz (ζώνη MICS), σύμφωνα με τη συνθήκη: 

≤ −11 @ 402MHz
S 20dB                             

(3.3) 

Οι τιμές των μεταβλητών παραμέτρων σχεδίασης των πέντε προτεινόμενων 

μικροσκοπικών εμφυτεύσιμων κεραιών καταγράφονται στον Πίνακα 3.3 και τον 

Πίνακα 3.4, ενώ οι γεωμετρίες των ταινιών απεικονίζονται στο Σχ. 3.5.  

 

Πίνακας 3.3 Τιμές παραμέτρων πρωτότυπων μικροσκοπικών εμφυτεύσιμων 
κεραιών ζώνης MICS, σχεδιασμένων βάσει του παραμετρικού μοντέλου κεραίας του 

Σχ. 3.4 (σε [mm]). 

# Υλικό 
Yποστρώματος Rg Rp (fx, fy) (sx, sy) h1 h2 h3 w d 

(α) Rogers RO 3210 (1) 6 5 (0, 4) (1, –4) 0.6 0.6 0.6 0.4 1 
(β) Rogers RO 3210 (1) 4.5 4.4 (0, 3) (0.3, –3.2) 0.6 0.6 0.6 0.5 1 
(γ) Rogers RO 3210 (1) 4.3 4.2 (0, 3) (0, –3) 0.6 0.6 0.6 0.35 0.7 
(δ) αλουμίνα 96% (2) 5 4.8 (0, 4) (1.9, –4) 0.25 0.25 0.15 0.4 1 
(ε) αλουμίνα 96% (2) 4 3.9 (0, 3) (3, –1) 0.25 0.25 0.15 0.5 1 
(1) εr = 10.2, (2) εr = 9.4 

 

Πίνακας 3.4 Μήκη εγκοπών πρωτότυπων μικροσκοπικών εμφυτεύσιμων κεραιών 
ζώνης MICS, σχεδιασμένων βάσει του παραμετρικού μοντέλου κεραίας του Σχ. 3.4 

(σε [mm]). 

# l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l1’ l2’ l3’ l4’ l5’ l6’ l7’ 

(α) 6.296 8.736 8.736 2.165 2.165 – – 9.096 8.736 8.736 7.165 7.165 6.542 – 
(β) 7.193 6.536 6.536 5.237 5.237 – – 8.299 7.936 7.936 7.337 7.337 – – 
(γ) 4.896 4.767 4.767 6.217 6.217 5.933 5.933 7.896 7.767 7.767 7.017 7.017 6.133 6.133 
(δ) 7.696 6.833 6.733 2.949 3.349 – – 6.796 6.733 6.433 1.050 1.050 – – 
(ε) 7.392 5.827 5.827 4.485 4.485 – – 7.392 5.827 5.827 4.485 4.485 – – 

 
 
 



Κεφάλαιο 3. Σχεδίαση και Μελέτη Επιδόσεων Πρωτότυπων Εμφυτεύσιμων Κεραιών 
 
 

 
Ασημίνα Δ. Κιούρτη – Διδακτορική Διατριβή 95 
 

κάτω ταινία άνω ταινία κάτω ταινία άνω ταινία κάτω ταινία άνω ταινία 

      
(α) (β) (γ) 
   

κάτω ταινία άνω ταινία κάτω ταινία άνω ταινία   

    

  

(δ) (ε)  

Σχ. 3.5 Γεωμετρία ταινιών προτεινόμενων μικροσκοπικών εμφυτεύσιμων κεραιών: 
(α) κεραία 203.6 mm3 διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 [Kiourti, 2012b], (β) 

κεραία 121.2 mm3 διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 [Kiourti, 2011a], (γ) 
κεραία 110.7 mm3 διηλεκτρικού υλικού RO Rogers 3210 [Kiourti, 2011a], (δ) 

κεραία 51.1 mm3 διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96% [Kiourti, 2012c], και (ε) 
κεραία 32.7 mm3 διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96% [Kiourti, 2011b]. 

 

Πίνακας 3.5 Σύγκριση του καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου των προτεινόμενων 
μικροσκοπικών εμφυτεύσιμων κεραιών ως προς λοιπές εμφυτεύσιμες κεραίες 

μικροταινίας της βιβλιογραφίας, συναρτήσει του επιθυμητού ιστού εμφύτευσης και 
των εφαρμοζόμενων τεχνικών σμίκρυνσης. 

Κεραία Ιστός 
Εμφύτευσης 

Τεχνικές Σμίκρυνσης Όγκος  
[mm3] Διηλεκτρικό  

Υλικό 
Σχήμα 
Ταινίας 

Αγωγός 
Βραχυκύκλωσης 

Στοίβαξη 
Ταινιών 

[Kim, 2004] δέρμα Rogers RO 3210 (1) σπείρα – – 10240.0 
[Soontornpipit, 2005] 2/3 μυς RT/duroid 6002 (2) «βάφλα» ναι – 6480.0 

[Kim, 2004] δέρμα Rogers RO 3210 (1) σπείρα ναι – 6144.0 
[Soontornpipit, 2004] 2/3 μυς macor (3) σπείρα ναι – 3457.4 

[Karacolak, 2008] δέρμα Rogers RO 3210 (1) μαίανδρος ναι – 1265.6 
[Kim, 2006a] δέρμα Rogers RO 3210 (1) σπείρα ναι – 1200.0 
[Kim, 2006b] δέρμα Rogers RO 3210 (1) μαίανδρος ναι – 1200.0 

[Huang, 2006] 2/3 μυς RT/duroid 6010 (4) σπείρα ναι – 823.0 
[Lee, 2009] μυς Rogers RO 3210 (1) π  ναι – 790.9 
[Lee, 2006] δέρμα Rogers RO 3210 (1) γάντζος ναι ναι 335.8 

[Permana, 2011] υαλοειδές υγρό Rogers RO 3210 (1) σπείρα ναι ναι 273.6 
[Huang, 2011] δέρμα Rogers RO 3210 (1) π ναι ναι 254.0 

[Kiourti, 2012b] δέρμα Rogers RO 3210 (1) μαίανδρος ναι ναι 203.6 
[Liu, 2008a] δέρμα Rogers RO 3210 (1) σπείρα ναι ναι 190.0 
[Liu, 2008b] δέρμα Rogers RO 3210 (1) γάντζος ναι ναι 149.2 
[Liu, 2009] δέρμα Rogers RO 3210 (1) γάντζος ναι ναι 121.6 

[Kiourti, 2011a] δέρμα Rogers RO 3210 (1) μαίανδρος ναι ναι 121.2 
[Kiourti, 2011a] δέρμα Rogers RO 3210 (1) μαίανδρος ναι ναι 110.7 
[Kiourti, 2012c] δέρμα αλουμίνα 96% (5) μαίανδρος ναι ναι 51.1 
[Kiourti, 2011b] δέρμα αλουμίνα 96% (5) μαίανδρος ναι ναι 32.7 

(1) εr = 10.2, (2) εr = 2.94, (3) εr = 6.1, (4) εr = 10.2, (5) εr = 9.4 
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Στον Πίνακα 3.5 καταγράφονται συγκριτικά αποτελέσματα του 

καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου των προτεινόμενων κεραιών σε σχέση με λοιπές 

εμφυτεύσιμες κεραίες μικροταινίας της βιβλιογραφίας, ως συνάρτηση του 

επιθυμητού ιστού εμφύτευσης και των εφαρμοζόμενων τεχνικών σμίκρυνσης.  

Επιδόσεις Συντονισμού 

Η απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης των πέντε προτεινόμενων 

μικροσκοπικών εμφυτεύσιμων κεραιών ζώνης MICS υπολογίζεται εντός εύρους 

συχνοτήτων ±100 MHz γύρω από την κεντρική συχνότητα των 402 MHz. Τα 

αριθμητικά αποτελέσματα απεικονίζονται στο Σχ. 3.6. Οι κεραίες συντονίζονται 

στην επιθυμητή συχνότητα λειτουργίας (402 MHz) με τιμές συντελεστή ανάκλασης 

που ικανοποιούν τη συνθήκη (3.3). Συγκριτικά αποτελέσματα του εύρους ζώνης 10 

dB (10 dB–BW) που παρουσιάζουν οι προτεινόμενες κεραίες ως προς λοιπές 

εμφυτεύσιμες κεραίες μικροταινίας της βιβλιογραφίας καταγράφονται στον Πίνακα 

3.6. Σε όλες τις περιπτώσεις σχεδίασης, το εύρος ζώνης είναι, σχετικά, ευρύ, 

καλύπτοντας όλο το φάσμα συχνοτήτων της ζώνης MICS (402.0–405.0 MHz). 
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Σχ. 3.6 Απόκριση συχνότητας του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης (|S11|) των 
προτεινόμενων μικροσκοπικών εμφυτεύσιμων κεραιών εντός του κυβικού μοντέλου 

ιστού δέρματος του Σχ. 3.1(α): (α) κεραία 203.6 mm3 διηλεκτρικού υλικού Rogers 
RO 3210 [Kiourti, 2012b], (β) κεραία 121.2 mm3 διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 

3210 [Kiourti, 2011a], (γ) κεραία 110.7 mm3 διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 
[Kiourti, 2011a], (δ) κεραία 51.1 mm3 διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96% [Kiourti, 

2012c], και (ε) κεραία 32.7 mm3 διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96% [Kiourti, 
2011b]. 

 

Επιδόσεις Ακτινοβολίας 

Τα διαγράμματα ακτινοβολίας απολαβής μακρινού πεδίου των προτεινόμενων 

μικροσκοπικών εμφυτεύσιμων κεραιών ζώνης MICS απεικονίζονται στο Σχ. 3.7. 

Δεδομένου ότι οι κεραίες είναι ηλεκτρικά μικρές (Electrically Small Antennas, 

ESAs) και εμφυτευμένες εντός του συμμετρικού κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος 
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του Σχ. 3.1(α), η εκπεμπόμενη ακτινοβολία είναι, σχεδόν, ομοιοκατευθυντική. 

Σημειώνεται ότι μία ηλεκτρικά μικρή κεραία είναι μία κεραία η οποία είναι 

μικρότερη από το μήκος κύματος λειτουργίας (λ), και, στην πλειοψηφία των 

εφαρμογών, ορίζεται ως η κεραία της οποίας η μέγιστη διάσταση είναι πολύ 

μικρότερη από λ/3. 

Στον Πίνακα 3.6 καταγράφονται συγκριτικά αποτελέσματα της μέγιστης 

επιτευχθείσας τιμής απολαβής των προτεινόμενων κεραιών στο χώρο τριών 

διαστάσεων (Gmax) ως προς λοιπές εμφυτεύσιμες κεραίες μικροταινίας της 

βιβλιογραφίας. Οι χαμηλές τιμές απολαβής που παρατηρούνται οφείλονται στο 

μικρό μέγεθος των κεραιών και την υψηλή απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής (ΗΜ) 

ακτινοβολίας από τους περιβάλλοντες βιολογικούς ιστούς. 

 
Πίνακας 3.6 Σύγκριση επιδόσεων των προτεινόμενων μικροσκοπικών 

εμφυτεύσιμων κεραιών ως προς λοιπές εμφυτεύσιμες κεραίες μικροταινίας της 
βιβλιογραφίας: εύρος ζώνης 10 dB (10 dB–BW), μέγιστη απολαβή (Gmax), μέγιστη 

τιμή του SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g (SARmax,1g) και 10 g (SARmax,10g) 
υπό ισχύ εισόδου 1 W, και μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ισχύος εισόδου για 

συμμόρφωση με τις οδηγίες IEEE C95.1–1999 (P1999) και ΙΕΕΕ C95.1–2005 (P2005). 

Κεραία 
10 dB–BW 

[MHz] 
Gmax 
[dB] 

SARmax,1g 
[W/kg] 

SARmax,10g 
[W/kg] 

P1999 
[mW] 

P2005 
[mW] 

[Kim, 2004] 20 – 182.0 – 8.791 – 
[Soontornpipit, 2005] 16 – – – – – 

[Kim, 2004] 25 – 209.0 – 7.656 – 
[Soontornpipit, 2004] 28 – – – – – 

[Karacolak, 2008] 142 –25  – – – – 
[Kim, 2006a] 28 – 310.0 – 5.161 – 
[Kim, 2006b] 40 – 294.0 – 5.442 – 

[Huang, 2006] 25 – 274.9 – 5.820 – 
[Lee, 2009] 120 –27 280.0 – 5.714 – 
[Lee, 2006] 50 –26 333.5 – 4.798 – 

[Permana, 2011] 39 –24 – – – – 
[Huang, 2011] 113 –7 341.0 – 4.692 – 

[Kiourti, 2012b] 27 –37 324.7 66.6 4.928 30.03 
[Liu, 2008a] 50 –26 336.0 – 4.762 – 
[Liu, 2008b] 84 – 716.0 – 2.235 – 
[Liu, 2009] 122 –38 900.0 – 1.778 – 

[Kiourti, 2011a] 50 –38 807.9 95.5 1.980 20.94 
[Kiourti, 2011a] 50 –46 828.3 96.6 1.932 20.70 
[Kiourti, 2012c] 37 –39 718.4 95.3 2.227 20.99 
[Kiourti, 2011b] 40 –42 666.1 80.2 2.402 24.93 
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(α) (β) (γ) 

  

 

(δ) (ε)  

Σχ. 3.7 Διάγραμμα ακτινοβολίας απολαβής μακρινού πεδίου στη συχνότητα 402 
MHz των προτεινόμενων μικροσκοπικών εμφυτεύσιμων κεραιών εντός του κυβικού 
μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 3.1(α): (α) κεραία 203.6 mm3 διηλεκτρικού υλικού 

Rogers RO 3210 [Kiourti, 2012b], (β) κεραία 121.2 mm3 διηλεκτρικού υλικού 
Rogers RO 3210 [Kiourti, 2011a], (γ) κεραία 110.7 mm3 διηλεκτρικού υλικού 
Rogers RO 3210 [Kiourti, 2011a], (δ) κεραία 51.1 mm3 διηλεκτρικού υλικού 

αλουμίνας 96% [Kiourti, 2012c], και (ε) κεραία 32.7 mm3 διηλεκτρικού υλικού 
αλουμίνας 96% [Kiourti, 2011b]. 

 

Επιδόσεις Ασφάλειας 

Οι επιδόσεις ασφάλειας των προτεινόμενων μικροσκοπικών εμφυτεύσιμων κεραιών 

ζώνης MICS υπολογίζονται στη συχνότητα 402 MHz, θεωρώντας ότι η πυκνότητα 

μάζας του ιστού δέρματος ισούται με 1100 W/kg. Αριθμητικά αποτελέσματα της 

κατανομής του Ρυθμού Ειδικής Απορρόφησης (Specific Absorption Rate, SAR) 

κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g και 10 g, υπό ισχύ εισόδου 1 W, 

απεικονίζονται στα Σχ. 3.8 και Σχ. 3.9, αντίστοιχα, για τα επίπεδα xy, xz και yz του 

κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 3.1.  

Στον Πίνακα 3.6 καταγράφονται συγκριτικά αποτελέσματα των επιδόσεων 

ασφάλειας των προτεινόμενων κεραιών ως προς λοιπές εμφυτεύσιμες κεραίες 

μικροταινίας της βιβλιογραφίας (μέγιστη τιμή του SAR κανονικοποιημένου ως προς 

μάζα 1 g (SARmax,1g) και 10 g (SARmax,10g) υπό ισχύ εισόδου 1 W, και τα μέγιστα 

επιτρεπτά επίπεδα ισχύος εισόδου στην κεραία για συμμόρφωση με τις διεθνείς 

οδηγίες IEEE C95.1–1999 (P1999) [IEEE, 1999] και ΙΕΕΕ C95.1–2005 (P2005) 

[IEEE, 2005]). Σε όλες τις περιπτώσεις, η παλαιά οδηγία ΙEEE C95.1–1999 [IEEE, 

1999] προκύπτει αρκετά (έως και κατά δέκα φορές) αυστηρότερη της πρόσφατης 

οδηγίας IEEE C95.1–2005 [IEEE, 2005].  
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επίπεδο xy επίπεδο xz επίπεδο yz 

   
(α) 

   
(β) 

   
(γ) 

   
(δ) 

   
(ε) 

Σχ. 3.8 Κατανομή SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g στη συχνότητα 402 
MHz για τις προτεινόμενες μικροσκοπικές εμφυτεύσιμες κεραίες εντός του 

κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 3.1(α): (α) κεραία 203.6 mm3 
διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 [Kiourti, 2012b], (β) κεραία 121.2 mm3 
διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 [Kiourti, 2011a], (γ) κεραία 110.7 mm3 
διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 [Kiourti, 2011a], (δ) κεραία 51.1 mm3 

διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96% [Kiourti, 2012c], και (ε) κεραία 32.7 mm3 
διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96% [Kiourti, 2011b]. 
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επίπεδο xy επίπεδο xz επίπεδο yz 

   
(α) 

   
(β) 

   
(γ) 

   
(δ) 

   
(ε) 

Σχ. 3.9 Κατανομή SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 10 g στη συχνότητα 402 
MHz για τις προτεινόμενες μικροσκοπικές εμφυτεύσιμες κεραίες εντός του 

κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 3.1(α): (α) κεραία 203.6 mm3 
διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 [Kiourti, 2012b], (β) κεραία 121.2 mm3 
διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 [Kiourti, 2011a], (γ) κεραία 110.7 mm3 
διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 [Kiourti, 2011a], (δ) κεραία 51.1 mm3 

διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96% [Kiourti, 2012c] και (ε) κεραία 32.7 mm3 
διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96% [Kiourti, 2011b]. 

 

3.2.3 Μελέτη Επίδρασης Μεταβλητών Σχεδίασης στις 
Επιδόσεις Συντονισμού  

Στην Παράγραφο αυτή, πραγματοποιείται παραμετρική μελέτη των πλέον 

καθοριστικών μεταβλητών σχεδίασης της προτεινόμενης μικροσκοπικής 

εμφυτεύσιμης κεραίας διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96% και 

καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου 32.7 mm3 που προτάθηκε και μελετήθηκε στην 
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Παράγραφο 3.2.2. Ως καθοριστικές μεταβλητές σχεδίασης ορίζονται εκείνες οι 

μεταβλητές που διαδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της 

επιτευχθείσας απόκρισης συχνότητας συντελεστή ανάκλασης της κεραίας, και 

συγκεκριμένα: (α) η θέση του αγωγού βραχυκύκλωσης, (β) το μήκος και πλάτος των 

εγκοπών επί των ταινιών (άνω και κάτω), (γ) τα πάχη των στρωμάτων διηλεκτρικού 

(υπόστρωμα και υπέρστρωμα), (δ) το είδος του διηλεκτρικού υλικού, και (δ) το 

σχήμα της μεταλλικής ταινίας. Στόχο της μελέτης αποτελεί αφενός η βαθύτερη 

κατανόηση λειτουργίας της εν λόγω κεραίας ως βάση για τη σχεδίαση νέων 

εμφυτεύσιμων κεραιών, και αφετέρου η αξιολόγηση της ευαισθησίας της ίδιας της 

κεραίας σε ενδεχόμενες σχεδιαστικές/κατασκευαστικές ανακρίβειες.  

Θέση Αγωγού Βραχυκύκλωσης 

Η βραχυκύκλωση του επιπέδου γείωσης της κεραίας μικροταινίας με τη μεταλλική 

ταινία αυξάνει το ενεργό μέγεθος της κεραίας κατά τρόπο που εξαρτάται σημαντικά 

από τη θέση του αγωγού βραχυκύκλωσης. Όσο μακρύτερα βρίσκεται 

τοποθετημένος ο αγωγός βραχυκύκλωσης επί της διαδρομής ρεύματος σχήματος 

μαιάνδρου που ξεκινά από το σημείο τροφοδοσίας, τόσο αυξάνεται το ενεργό 

μέγεθος της κεραίας, και, συνεπώς, τόσο μειώνεται η συχνότητα συντονισμού της 

(fres). Το φαινόμενο επιβεβαιώνεται μέσω του Σχ. 3.10(α), στο οποίο καταγράφεται η 

επιτευχθείσα συχνότητα συντονισμού της κεραίας θεωρώντας παραμετρική 

τοποθέτηση του αγωγού βραχυκύκλωσης στο πέρας των εγκοπών “1” έως “5” (Σχ. 

3.4(β)). Οι τιμές του συντελεστή ανάκλασης που επιτυγχάνονται στην επιθυμητή 

συχνότητα λειτουργίας των 402 MHz (|S11|@402 MHz) καταγράφονται στο Σχ. 3.10(β) 

για κάθε υπό μελέτη σενάριο. Υποθέτοντας ικανοποιητική λειτουργία της κεραίας 

όταν πληρούται η συνθήκη: 

≤ −11 @ 402MHz
S 10dB                             

(3.4) 

τότε η μόνη αποδεκτή μετακίνηση του αγωγού βραχυκύκλωσης, πέραν της αρχικής 

του θέσης (Πίνακας 3.3), είναι εκείνη στο πέρας της εγκοπής “5”. 
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Σχ. 3.10 Επίδραση της αλλαγής της θέσης του αγωγού βραχυκύκλωσης: (α) στη 
συχνότητα συντονισμού (fres), και (β) στο μέτρο του συντελεστή ανάκλασης στη 
συχνότητα 402 MHz (|S11|@402MHz) [Kiourti, 2011a] για την κεραία 32.7 mm3 

διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96% [Kiourti, 2011b]. 
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Μήκος και Πλάτος Εγκοπών 

Μεγαλύτερες σε μήκος (πλάτος) εγκοπές αυξάνουν το μήκος της διαδρομής 

ρεύματος σχήματος μαιάνδρου επί των μεταλλικών ταινιών, ή, ισοδύναμα, το 

ενεργό μέγεθος της κεραίας, μειώνοντας τη συχνότητα συντονισμού, σύμφωνα με το 

Σχ. 3.11(α) (Σχ. 3.12(α)). Όπως αναμενόταν, οι καταγραφόμενες αποκλίσεις στη 

συχνότητα συντονισμού της κεραίας είναι πολύ μεγαλύτερες όταν αυξάνεται 

ταυτόχρονα το μήκος (πλάτος) όλων των εγκοπών, σε σχέση με τις περιπτώσεις όπου 

μεταβάλλεται το μήκος (πλάτος) των εγκοπών μίας μόνο ταινίας (άνω ή κάτω). 

Ταυτόχρονη μεταβολή του μήκους (πλάτους) όλων των εγκοπών εντός εύρους 

±0.2 mm (Σχ. 3.11(β)) (±0.1 mm (Σχ. 3.12(β))) από τις αρχικές τους τιμές 

εξασφαλίζουν ικανοποιητική λειτουργία της κεραίας εντός της ζώνης MICS, 

ικανοποιώντας τη συνθήκη (3.4). Οι ανωτέρω αποκλίσεις αυξάνονται περίπου στην 

τιμή ±0.3 mm (Σχ. 3.11(β)) (±0.2 mm (Σχ. 3.12(β))) όταν μεταβάλλονται τα μήκη 

(πλάτη) των εγκοπών μίας μόνο ταινίας (άνω ή κάτω). 
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Σχ. 3.11 Επίδραση της αλλαγής του μήκους των εγκοπών: (α) στη συχνότητα 
συντονισμού (fres), και (β) στο μέτρο του συντελεστή ανάκλασης στη συχνότητα 402 
MHz (|S11|@402MHz) [Kiourti, 2011a] για την κεραία 32.7 mm3 διηλεκτρικού υλικού 

αλουμίνας 96% [Kiourti, 2011b]. 
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Σχ. 3.12 Επίδραση της αλλαγής του πλάτους των εγκοπών: (α) στη συχνότητα 
συντονισμού (fres), και (β) στο μέτρο του συντελεστή ανάκλασης στη συχνότητα 402 
MHz (|S11|@402MHz) [Kiourti, 2011a] για την κεραία 32.7 mm3 διηλεκτρικού υλικού 

αλουμίνας 96% [Kiourti, 2011b]. 

 

Πάχη Στρωμάτων Διηλεκτρικού 

Αύξηση του πάχους των διηλεκτρικών στρωμάτων (υποστρώματος και 

υπερστρώματος) ισοδυναμεί με απομόνωση της κεραίας από τον υψηλής σχετικής 

διηλεκτρικής σταθεράς βιολογικό ιστό δέρματος. Ως συνέπεια, η ενεργός 
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διηλεκτρική σταθερά και το ηλεκτρικό μέγεθος της κεραίας μειώνονται, αυξάνοντας 

την επιτευχθείσα συχνότητα συντονισμού. Το φαινόμενο επιβεβαιώνεται στο Σχ. 

3.13(α) για τις περιπτώσεις μεταβολής των παχών h2 και h3. Η μεταβολή του 

πάχους h1 επηρεάζει, επιπρόσθετα, την επίδραση του αγωγού βραχυκύκλωσης, 

οδηγώντας, συνολικά, σε μείωση της συχνότητας συντονισμού για υψηλότερες τιμές 

του h1. 

Όπως γίνεται εμφανές από το Σχ. 3.13(β), επιτρέπονται μόνο μικρές 

αποκλίσεις (μικρότερες των ±0.05 mm) από τα αρχικά πάχη των στρωμάτων 

διηλεκτρικού προκείμενου να εξασφαλισθεί ικανοποιητική λειτουργία της κεραίας 

στη ζώνη MICS, σύμφωνα με τη συνθήκη (3.4). 
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Σχ. 3.13 Επίδραση της αλλαγής του πάχους των στρωμάτων διηλεκτρικού: (α) στη 
συχνότητα συντονισμού (fres), και (β) στο μέτρο του συντελεστή ανάκλασης στη 
συχνότητα 402 MHz (|S11|@402MHz) [Kiourti, 2011a] για την κεραία 32.7 mm3 

διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96% [Kiourti, 2011b]. 

 

Διηλεκτρικό Υλικό  

Αντικατάσταση του αρχικού διηλεκτρικού υλικού (υποστρώματος και 

υπερστρώματος) της κεραίας (Πίνακας 3.3) με διηλεκτρικό υλικό διαφορετικής 

διηλεκτρικής σταθεράς έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή των επιδόσεων 

συντονισμού της. Για παράδειγμα, στο Σχ. 3.14(α) απεικονίζονται οι επιτευχθείσες 

τιμές συχνότητας συντονισμού όταν το διηλεκτρικό υλικό αντικαθίσταται από 

τεφλόν (εr = 2.1), macor (εr = 6.1), κεραμική αλουμίνα 92% (εr = 9.2) και Rogers 

3210 (εr = 10.2). Διηλεκτρικά υλικά υψηλότερης σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς 

ελαττώνουν το ενεργό μήκος κύματος της κεραίας, αυξάνουν το ηλεκτρικό της 

μέγεθος και, συνεπώς, μειώνουν τη συχνότητα συντονισμού.  

Οι επιδόσεις συντονισμού της κεραίας στη ζώνη MICS ικανοποιούν τη 

συνθήκη (3.4) μόνο στις περιπτώσεις όπου το διηλεκτρικό υλικό αντικαθίσταται 

από υλικό παρόμοιας διηλεκτρικής σταθεράς, όπως, για παράδειγμα, από 

κεραμική αλουμίνα 92% (Σχ. 3.14(β)). Συνεπώς, η επιλογή διηλεκτρικού υλικού 

χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη για τη σχεδίαση εμφυτεύσιμων κεραιών. 
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Σχ. 3.14 Επίδραση του διηλεκτρικού υλικού: (α) στη συχνότητα συντονισμού (fres), 
και (β) στο μέτρο του συντελεστή ανάκλασης στη συχνότητα 402 MHz (|S11|@402MHz) 

[Kiourti, 2011a] για την κεραία 32.7 mm3 διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96% 
[Kiourti, 2011b]. 

 
επίπεδο γείωσης κάτω ταινία άνω ταινία πλάγια όψη 

   
 

(α) 

   
 

(β) 

Σχ. 3.15 Γεωμετρία προτεινόμενων κεραιών 32.7 mm3 διηλεκτρικού υλικού 
αλουμίνας 96% με ταινίες σχήματος: (α) σπείρας [Kiourti, 2011c], και (β) μαιάνδρου 

[Kiourti, 2011b]. 

 

Ταινία Μαιάνδρου έναντι Ταινίας Σπείρας 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της επίδρασης του σχήματος της ταινίας των 

εμφυτεύσιμων κεραιών μικροταινίας, πραγματοποιείται σχεδίαση μίας πρωτότυπης 

κεραίας σπείρας στη συχνότητα 402 MHz, και ακολουθεί σύγκριση των επιδόσεών 

της με την προτεινόμενη κεραία μαιάνδρου διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96% 

και καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου 32.7 mm3 που προτάθηκε στην 

Παράγραφο 3.2.2 [Kiourti, 2011c]. Οι δύο κεραίες είναι πανομοιότυπες, και 

διαφέρουν μόνο ως προς τη γεωμετρία των ταινιών, τη θέση του ομοαξονικού 

καλωδίου τροφοδοσίας και τη θέση του αγωγού βραχυκύκλωσης. Για τη σχεδίαση 

της κεραίας σπείρας, οι ταινίες της κεραίας μαιάνδρου αντικαθίστανται από ταινίες 

αρχιμήδειας σπείρας 1.9 στροφών και εσωτερικής ακτίνας 1.1 mm, ενώ οι θέσεις 

των αγωγών τροφοδοσίας και βραχυκύκλωσης μετατίθενται στις θέσεις (0 mm, 0 

mm) και (3 mm, –1.5 mm), αντίστοιχα. Η γεωμετρία της προτεινόμενης κεραίας 

σπείρας απεικονίζεται στο Σχ. 3.15(α). Για λόγους σύγκρισης, στο Σχ. 3.15(β), 

απεικονίζεται η γεωμετρία της κεραίας μαιάνδρου της Παραγράφου 3.2.2. 
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Συγκριτικά αποτελέσματα των επιδόσεων συντονισμού, ακτινοβολίας και 

ασφάλειας των κεραιών σπείρας και μαιάνδρου εντός του κυβικού μοντέλου ιστού 

δέρματος του Σχ. 3.1 απεικονίζονται στα Σχ. 3.16–Σχ. 3.19, και καταγράφονται 

στον Πίνακα 3.7. Από τις αριθμητικές προσομοιώσεις, γίνεται εμφανές ότι, αλλαγή 

του σχήματος της ταινίας από μαίανδρο σε σπείρα, με κατάλληλη τροποποίηση των 

παραμέτρων σχεδίασης προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητές επιδόσεις 

συντονισμού, έχει αμελητέα επίδραση στις επιδόσεις ακτινοβολίας και ασφάλειας 

της κεραίας. 
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(α) (β) 

Σχ. 3.16 Απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης των προτεινόμενων κεραιών 
32.7 mm3 διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96%: (α) σπείρας [Kiourti, 2011c], και (β) 

μαιάνδρου [Kiourti, 2011b] εντός του κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 
3.1(α). 

 

 

  
(α) (β) 

Σχ. 3.17 Διάγραμμα ακτινοβολίας απολαβής μακρινού πεδίου στη συχνότητα 402 
MHz των προτεινόμενων κεραιών 32.7 mm3 διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96%: 
(α) σπείρας [Kiourti, 2011c], και (β) μαιάνδρου [Kiourti, 2011b] εντός του κυβικού 

μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 3.1(α). 

 

3.3 Πρωτότυπες Κεραίες Υψηλών Επιδόσεων 

3.3.1 Βελτίωση των Επιδόσεων με Αύξηση των Διαστάσεων  
Στην Παράγραφο αυτή, ποσοτικοποιείται η μεταβολή των επιδόσεων των 

εμφυτεύσιμων κεραιών μικροταινίας ως συνάρτηση των φυσικών τους διαστάσεων, 

μέσω σύγκρισης των επιδόσεων των κεραιών μικροταινίας που προτάθηκαν στην 

Παράγραφο 3.2.1 (PIFA I, PIFA II, PIFA III). Οι επιδόσεις ακτινοβολίας και 

ασφάλειας των τριών κεραιών στη συχνότητα 402 MHz καταγράφονται συγκριτικά 

στον Πίνακα 3.8, ως συνάρτηση του καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου (π × Rg2 × 
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2.54 mm), και της συνολικής επιφάνειας της (των) μεταλλικής(–ών) ταινίας (–ών). 

Στον Πίνακα 3.8 συμπεριλαμβάνονται τόσο τα απόλυτα μεγέθη των επιδόσεων, όσο 

και οι ποσοστιαίες μεταβολές των επιδόσεων των κεραιών PIFA II και PIFA III 

συγκριτικά με τις αντίστοιχες τιμές επιδόσεων της κεραίας PIFA I. 

 

 
επίπεδο xy επίπεδο xz επίπεδο yz 

   
(α) 

   
(β) 

Σχ. 3.18 Κατανομή SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g στη συχνότητα 402 
MHz για τις προτεινόμενες κεραίες 32.7 mm3 διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96%: 
(α) σπείρας [Kiourti, 2011c], και (β) μαιάνδρου [Kiourti, 2011b] εντός του κυβικού 

μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 3.1(α). 

 

 
επίπεδο xy επίπεδο xz επίπεδο yz 

   
(α) 

   
(β) 

Σχ. 3.19 Κατανομή SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 10 g στη συχνότητα 402 
MHz για τις προτεινόμενες κεραίες 32.7 mm3 διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96%: 
(α) σπείρας [Kiourti, 2011c], και (β) μαιάνδρου [Kiourti, 2011b] εντός του κυβικού 

μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 3.1(α). 

 

Επιδόσεις Ακτινοβολίας 

Δεδομένου ότι το ηλεκτρικό μέγεθος των κεραιών είναι μικρό και ότι η εμφύτευσή 

τους έχει πραγματοποιηθεί εντός ομογενούς μέσου συμμετρικής γεωμετρίας 
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(κυβικό μοντέλο ιστού δέρματος του Σχ. 3.1(α)), οι κεραίες ακτινοβολούν σχεδόν 

ομοιοκατευθυντικά διαγράμματα ακτινοβολίας. Τα διαγράμματα ακτινοβολίας 

απολαβής μακρινού πεδίου των κεραιών στο επίπεδο xy (αζιμουθιακό επίπεδο) 

απεικονίζονται στο Σχ. 3.20, ενώ η μέση τιμή της απολαβής στο επίπεδο αυτό 

καταγράφεται στον Πίνακα 3.8 (Gxy,avg). Ο Πίνακας 3.8 περιλαμβάνει, επίσης, τις 

μέγιστες τιμές απολαβής στο χώρο τριών διαστάσεων (G3D,max). 

 
Πίνακας 3.7 Σύγκριση επιδόσεων των προτεινόμενων κεραιών 32.7 mm3 

διηλεκτρικού υλικού αλουμίνας 96%: εύρος ζώνης 10 dB (10 dB–BW), μέγιστη 
απολαβή (Gmax), μέγιστη τιμή SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g (SARmax,1g) και 
10 g (SARmax,10g) υπό ισχύ εισόδου 1 W, και μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ισχύος εισόδου 

για συμμόρφωση με τις οδηγίες IEEE C95.1–1999 (P1999) και C95.1–2005 (P2005). 

Κεραία 
10 dB–BW 

[MHz] 
Gmax 
[dB] 

SARmax,1g 
[W/kg] 

SARmax,10g 
[W/kg] 

P1999 
[mW] 

P2005 
[mW] 

Σπείρας [Kiourti, 2011c] 37 –43 676.0 81.4 2.367 24.58 
Μαιάνδρου [Kiourti, 2011b] 40 –42 666.1 80.2 2.402 24.93 

 
Παρά το γεγονός ότι οι κεραίες PIFA II και PIFA III διαθέτουν αυξημένες 

ηλεκτρικές διαστάσεις προκειμένου να αντισταθμίσουν τη μείωση του φυσικού 

μεγέθους, η σμίκρυνση του καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου μειώνει τη φυσική 

επιφάνεια ακτινοβολίας των κεραιών, υποβαθμίζοντας τις επιτευχθείσες τιμές 

απολαβής. Σμίκρυνση του καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου της κεραίας PIFA I 

κατά 32% (PIFA II) και 65% (PIFA III) υποβαθμίζει τις τιμές απολαβής G3D,max κατά 

5% (PIFA II) και 19% (PIFA III), αντίστοιχα. Λόγω του μικρού μεγέθους των κεραιών 

και των υψηλών απωλειών των βιολογικών ιστών, οι καταγραφείσες τιμές απολαβής 

είναι, σχετικά, χαμηλές. 

Επιδόσεις Ασφάλειας 

Για την αξιολόγηση των επιδόσεων ασφάλειας, οι κεραίες τροφοδοτούνται με ισχύ 1 

W, και καταγράφεται η μέγιστη τιμή του SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g 

(SARmax,1g) και 10 g (SARmax,10g) (Πίνακας 3.8). Στη συνέχεια, υπολογίζονται και 

καταγράφονται στον Πίνακα 3.8 τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ισχύος εισόδου των 

κεραιών που εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τις διεθνείς οδηγίες IEEE C95.1–1999 

(P1999) [ΙΕΕΕ, 1999] και ΙΕΕΕ C95.1–2005 (P2005) [ΙΕΕΕ, 2005], αντίστοιχα.  

Οι κεραίες αυξημένων διαστάσεων οδηγούν σε περισσότερο ομοιόμορφες 

κατανομές ηλεκτρικού πεδίου και πυκνότητας ρεύματος επί μιας αυξημένου 

εμβαδού επιφάνειας μεταλλικής ταινίας (Σχ. 3.2, Πίνακας 3.2), μειώνοντας τις 

τιμές του SAR. Η παλαιά οδηγία IEEE C95.1–1999 αποδεικνύεται σημαντικά 

αυστηρότερη της πρόσφατης οδηγίας ΙΕΕΕ C95.1–2005. Σμίκρυνση του 

καταλαμβανόμενου όγκου της κεραίας PIFA I κατά 32% (PIFA II) και 65% (PIFA 
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III) μειώνει τα επίπεδα ισχύος P1999 κατά 21% (PIFA II) και 44% (PIFA III), 

αντίστοιχα, και τα επίπεδα ισχύος P2005 κατά 4% (PIFA II) και 10% (PIFA III), 

αντίστοιχα. 

 

   
(α) (β) (γ) 

Σχ. 3.20 Διαγράμματα ακτινοβολίας απολαβής μακρινού πεδίου των προτεινόμενων 
κεραιών του Σχ. 3.2 στο επίπεδο xy (αζιμουθιακό επίπεδο) του κυβικού μοντέλου 

ιστού δέρματος του Σχ. 3.1(α). 

 

Πίνακας 3.8 Σύγκριση επιδόσεων ακτινοβολίας και ασφάλειας των προτεινόμενων 
κεραιών του Σχ. 3.2, ως συνάρτηση των φυσικών τους διαστάσεων, εντός του 

κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 3.1(α). 

 PIFA I PIFA II PIFA III 

όγκος [mm3] 576.5 391.0 (–32%) 199.5 (–65%) 
επιφάνεια ταινίας (–ών) [mm2] 174.9 102.1 (–42%) 95.6 (–45%) 

Gxy,avg [dB] –30.9 –32.4 (–5%) –34.5 (–12%) 
G3D,max [dB] –28.8 –30.3 (–5%) –34.3 (–19%) 

SARmax,1g [W/kg] 222.7 283.1 (+27%) 400.3 (+80%) 
SARmax,10g [W/kg] 77.6 81.1 (+5%) 86.1 (+11%) 

P1999 [mW] 7.18 5.65 (–21%) 3.99 (–44%) 
P2005 [mW] 25.77 24.66 (–4%) 23.23 (–10%) 

  

3.3.2 Προτεινόμενες Κεραίες  
Βάσει της μελέτης της Παραγράφου 3.3.1 περί βελτίωσης των επιδόσεων 

εμφυτεύσιμων κεραιών με την αύξηση των φυσικών τους διαστάσεων, προτείνονται 

δύο πρωτότυπες εμφυτεύσιμες κεραίες ζώνης MICS οι οποίες καταλαμβάνουν 

σχετικά αυξημένο φυσικό όγκο (398.9 και 527.7 mm3, αντίστοιχα), προς όφελος 

των λοιπών επιδόσεων: η πρώτη εκ των κεραιών διαθέτει μεγάλο εύρος ζώνης γύρω 

από τη ζώνη MICS [Kiourti, 2013b], ενώ η δεύτερη παρουσιάζει δύο ταυτόχρονους 

συντονισμούς στις ζώνες MICS και ISM 2400.0–2483.5 MHz [Kiourti, 2013a].  

Κεραία Μεγάλου Εύρους Ζώνης 

Η γεωμετρία της προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας μεγάλου εύρους ζώνης 

απεικονίζεται στο Σχ. 3.21 [Kiourti, 2013b]. Η κεραία διαθέτει κυκλικό σχήμα 

προκειμένου να αποφευχθούν ακμές που ενδεχομένως να προκαλούσαν 
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τραυματισμούς στους περιβάλλοντες ιστούς, και χαρακτηρίζεται από επίπεδη 

γεωμετρία ανεστραμμένου–F (PIFA). Αποτελείται από επίπεδο γείωσης ακτίνας 10 

mm, και μεταλλική ταινία τυπωμένη επί υποστρώματος διηλεκτρικού υλικού 

Rogers RO 3210 (εr = 10.2), πάχους 0.635 mm. H μεταλλική ταινία διαθέτει 

σχήμα δακτυλίου (εξωτερικής ακτίνας 9.9 mm, εσωτερικής ακτίνας 4.5 mm) από 

τον οποίο έχει αφαιρεθεί τμήμα πλάτους 2 mm, συμμετρικά ως προς τον άξονα y, 

και έχει προστεθεί διαδρομή σχήματος μαιάνδρου, πάχους 0.4 mm, και συνολικού 

μήκους 19 mm (9.5 mm σε κάθε διεύθυνση του άξονα y). Η μεταλλική ταινία 

τροφοδοτείται μέσω ομοαξονικού καλωδίου χαρακτηριστικής αντίστασης 50 Ohm 

τοποθετημένου στη θέση F: (6.9 mm, –2.5 mm)), ενώ αγωγός βραχυκύκλωσης 

τοποθετημένος στη θέση S: (0 mm, 4.8 mm) συνδέει το επίπεδο γείωσης με τη 

μεταλλική ταινία. Για λόγους βιοσυμβατότητας και προστασίας από ανεπιθύμητα 

βραχυκυκλώματα, η διάταξη καλύπτεται από υπέρστρωμα διηλεκτρικού υλικού 

Rogers RO 3210, πάχους 0.635 mm. Ως αρχή των αξόνων του καρτεσιανού 

συστήματος συντεταγμένων θεωρείται το κέντρο του κυκλικού επιπέδου γείωσης, 

σύμφωνα με το Σχ. 3.21. 

 

  
 

(α) (β) (γ) 

Σχ. 3.21 Γεωμετρία πρωτότυπης εμφυτεύσιμης κεραίας μεγάλου εύρους ζώνης: (α) 
επίπεδο γείωσης, (β) μεταλλική ταινία, και (γ) πλάγια όψη [Kiourti, 2013b]. 

 
Πίνακας 3.9 Σύγκριση του καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου των προτεινόμενων 

εμφυτεύσιμων κεραιών του Κεφαλαίου 3, συναρτήσει του επιθυμητού ιστού 
εμφύτευσης και των εφαρμοζόμενων τεχνικών σμίκρυνσης. 

Κεραία Ιστός 
Εμφύτευσης 

Τεχνικές Σμίκρυνσης Όγκος  
[mm3] Διηλεκτρικό  

Υλικό 
Σχήμα 
Ταινίας 

Αγωγός 
Βραχυκύκλωσης 

Στοίβαξη 
Ταινιών 

[Kiourti, 2013a] δέρμα Rogers RO 3210 (1) μαίανδρος ναι – 527.4 
[Kiourti,2013b] δέρμα Rogers RO 3210 (1) δακτύλιος ναι – 398.9 
[Kiourti, 2012b] δέρμα Rogers RO 3210 (1) μαίανδρος ναι ναι 203.6 
[Kiourti, 2011a] δέρμα Rogers RO 3210 (1) μαίανδρος ναι ναι 121.2 
[Kiourti, 2011a] δέρμα Rogers RO 3210 (1) μαίανδρος ναι ναι 110.7 
[Kiourti, 2012c] δέρμα αλουμίνα 96% (2) μαίανδρος ναι ναι 51.1 
[Kiourti, 2011b] δέρμα αλουμίνα 96% (2) μαίανδρος ναι ναι 32.7 

(1) εr = 10.2, (2) εr = 9.4 
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Στον Πίνακα 3.9 καταγράφονται συγκριτικά αποτελέσματα του 

καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου της προτεινόμενης κεραίας μεγάλου εύρους 

ζώνης [Kiourti, 2013b] σε σχέση με τις πρωτότυπες μικροσκοπικές εμφυτεύσιμες 

κεραίες που προτάθηκαν στην Παράγραφο 3.2.2, ως συνάρτηση του επιθυμητού 

ιστού εμφύτευσης και των εφαρμοζόμενων τεχνικών σμίκρυνσης.  

Κεραία Διπλής Ζώνης Συχνοτήτων 

Η σχεδίαση της εμφυτεύσιμης κεραίας διπλής ζώνης συχνοτήτων πραγματοποιείται 

βάσει του προτεινόμενου παραμετρικού μοντέλου που απεικονίζεται στο Σχ. 3.22 

[Kiourti, 2013a]. Στόχος είναι η χρήση δύο ζωνών συχνοτήτων για την εμφυτεύσιμη 

ιατρική διάταξη επί της οποίας πρόκειται να ενσωματωθεί η κεραία, μία για 

αφύπνιση και μία για μετάδοση. Ο πομποδέκτης θα παραμένει σε κατάσταση 

αναμονής με χαμηλή κατανάλωση ισχύος έως ότου ανιχνεύσει σήμα αφύπνισης στη 

ζώνη 2400.0–2483.5 MHz ISM. Σε κανονική λειτουργία, η εμφυτεύσιμη ιατρική 

διάταξη θα τροφοδοτείται με πλήρη ισχύ και θα ανταλλάσει δεδομένα στη ζώνη 

MICS. Μετά τη μεταφορά δεδομένων, η διάταξη θα επιστρέφει στην κατάσταση 

αναμονής για εξοικονόμηση ισχύος. Το μοντέλο κεραίας διαθέτει κυκλικό σχήμα 

προκειμένου να αποφευχθούν ακμές που ενδεχομένως να προκαλούσαν 

τραυματισμούς στους περιβάλλοντες ιστούς. Από κάτω προς τα πάνω (Σχ. 3.22(α)), 

η κεραία αποτελείται από επίπεδο γείωσης, υπόστρωμα, μεταλλική ταινία σε σχήμα 

μαιάνδρου, και υπέρστρωμα. Η προσθήκη εγκοπών επί της μεταλλικής ταινίας (Σχ. 

3.22(β)) αυξάνει το μήκος της διαδρομής του ρεύματος, μειώνοντας τις φυσικές τις 

διαστάσεις, ενώ η προσθήκη υπερστρώματος διαφυλάσσει τη βιοσυμβατότητα της 

κεραίας. Ως αρχή των αξόνων του καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων 

θεωρείται το κέντρο του κυκλικού επιπέδου γείωσης, σύμφωνα με το Σχ. 3.22. 

Προκειμένου να παρέχεται ένας υψηλός αριθμός βαθμών ελευθερίας κατά τη 

σχεδίαση, το προτεινόμενο μοντέλο κεραίας διπλής ζώνης περιλαμβάνει τις εξής 24 

σχεδιαστικές παραμέτρους: 

(α) Διαστάσεις της κεραίας (3 παράμετροι), δηλαδή διάμετρος της κεραίας (D), 

πάχος υποστρώματος (h1), και πάχος υπερστρώματος (h2). Σημειώνεται ότι, 

προκειμένου να αποφευχθεί η άμεση επαφή της μεταλλικής ταινίας με τους 

περιβάλλοντες ιστούς, η ακτίνα αυτής τίθεται κατά 0.1 mm μικρότερη της 

διάστασης D/2. 

(β) Υλικό της κεραίας (2 παράμετροι), δηλαδή διηλεκτρική σταθερά (εr) και 

αγωγιμότητα (σ) του διηλεκτρικού υλικού υποστρώματος και υπερστρώματος. 

(γ) Σχήμα της μεταλλικής ταινίας (15 παράμετροι), δηλαδή θέσεις (συντεταγμένη x 

των σημείων Pi, i = 1 – 4), μήκη (li, i = 1 – 4) και πλάτη (wi, i = 1 – 4) των εγκοπών, 

και τα μήκη LA, LB, και LC. 
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(δ) Θέση του αγωγού βραχυκύκλωσης (S) και του αγωγού τροφοδοσίας (F) (4 

παράμετροι), δηλαδή S: (sx, sy) και F: (fx, fy). 

 

 

 
(α) (β) 

Σχ. 3.22 Προτεινόμενο παραμετρικό μοντέλο εμφυτεύσιμης κεραίας διπλής ζώνης 
συχνοτήτων: (α) πλάγια όψη, και (β) κάτοψη. 

 
Η γεωμετρία της προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας διπλής ζώνης 

συχνοτήτων απεικονίζεται στο Σχ. 3.23. Η διάμετρος (D) έχει τεθεί στην τιμή 23 

mm, ως μία μέση λύση που εξασφαλίζει αφενός αυξημένη επιφάνεια χαλκού, και 

αφετέρου σμίκρυνση των συνολικών διαστάσεων της κεραίας. Ως διηλεκτρικό υλικό 

της κεραίας επιλέγεται το Rogers RO 3210 (εr = 10.2, σ ≈ 0), ενώ τα πάχη 

υποστρώματος (h1) και υπερστρώματος (h2), τίθενται ίσα μεταξύ τους, και ίσα με 

0.635 mm. Οι λοιπές τιμές των παραμέτρων σχεδίασης της κεραίας καταγράφονται 

στον Πίνακα 3.10. 

 

  

 

(α) (β) (γ) 

Σχ. 3.23 Γεωμετρία πρωτότυπης εμφυτεύσιμης κεραίας διπλής ζώνης συχνοτήτων: 
(α) επίπεδο γείωσης, (β) μεταλλική ταινία, και (γ) πλάγια όψη. 

 
Στον Πίνακα 3.9 καταγράφονται συγκριτικά αποτελέσματα του 

καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου της προτεινόμενης κεραίας διπλής ζώνης 

συχνοτήτων [Kiourti, 2013a] σε σχέση με τις πρωτότυπες μικροσκοπικές 

εμφυτεύσιμες κεραίες που προτάθηκαν στην Παράγραφο 3.2.2, ως συνάρτηση του 

επιθυμητού ιστού εμφύτευσης και των εφαρμοζόμενων τεχνικών σμίκρυνσης.  
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Πίνακας 3.10 Παράμετροι σχεδίασης της πρωτότυπης εμφυτεύσιμης κεραίας 
διπλής ζώνης συχνοτήτων (σε [mm]). 

Παράμετρος Τιμή 

P1 (συντεταγ. x) –4.0 
P2 (συντεταγ. x) –1.9 
P3 (συντεταγ. x) 2.5 
P4 (συντεταγ. x) 5.5 

l1 19.1 
l2 20.3 
l3 17.8 
l4 8.8 
w1 0.70 
w2 0.7 
w3 2.0 
w4 0.6 
LA 2.9 
LB 2.5 
LC 7.6 
sx

 1.3 
sy

 
10.8 

fx
 4.4 

fy
 

0.1 
 

Επιδόσεις Συντονισμού 

Το προτεινόμενο σχήμα μεταλλικής ταινίας του Σχ. 3.21(β) δύναται να αυξήσει 

σημαντικά το εύρος ζώνης 10 dB της κεραίας μεγάλου εύρους ζώνης (91 MHz) 

χάρη στη διέγερση δύο, σχετικά κοντινών, συχνοτήτων συντονισμού γύρω από τη 

ζώνη MICS. Συγκεκριμένα, η διαδρομή ρεύματος από τον αγωγό βραχυκύκλωσης 

(S) προς το δεξί άκρο της ταινίας, και η διαδρομή ρεύματος από τον αγωγό 

τροφοδοσίας (F) προς το  αριστερό άκρο της ταινίας διεγείρουν συντονισμούς στις 

συχνότητες 423 MHz και 378 MHz, αντίστοιχα. Κατ’ αντιστοιχία, η μεταλλική 

ταινία του Σχ. 3.23(β) αυξάνει το εύρος ζώνης 10 dB της κεραίας διπλής ζώνης 

συχνοτήτων (77 MHz) χάρη στη διέγερση δύο, σχετικά κοντινών, συχνοτήτων 

συντονισμού γύρω από τη ζώνη MICS (394 MHz και 441 MHz), ενώ, επιπλέον, 

δύναται να διεγείρει συντονισμό στη ζώνη συχνοτήτων ΙSM (2450 MHz). Οι εν λόγω 

επιδόσεις συντονισμού οφείλονται στη συνολική συμπεριφορά της κεραίας, και τη 

συνδυαστική παρουσία διαδρομών ρεύματος επί της μεταλλικής ταινίας, 

καθιστώντας ιδιαίτερα πολύπλοκη την επιμέρους μελέτη μεμονωμένων διαδρομών. 

Η απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης των προτεινόμενων κεραιών 
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υψηλών επιδόσεων εντός του κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 3.1 

απεικονίζεται στο Σχ. 3.24.  
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(α) (β) 
Σχ. 3.24 Απόκριση συχνότητας του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης (|S11|) των 
προτεινόμενων εμφυτεύσιμων κεραιών υψηλών επιδόσεων: (α) κεραία μεγάλου 

εύρους ζώνης, και (β) κεραία διπλής ζώνης συχνοτήτων, εντός του κυβικού 
μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 3.1(α).  

 
Στον Πίνακα 3.11 καταγράφονται συγκριτικά αποτελέσματα του 

επιτευχθέντος εύρους ζώνης 10 dB (10 dB–BW) των προτεινόμενων κεραιών, ως 

προς τις πρωτότυπες μικροσκοπικές εμφυτεύσιμες κεραίες που προτάθηκαν στην 

Παράγραφο 3.2.2. 

 
Πίνακας 3.11 Σύγκριση επιδόσεων των προτεινόμενων εμφυτεύσιμων κεραιών του 
Κεφαλαίου 3: εύρος ζώνης 10 dB (10 dB–BW), μέγιστη απολαβή (Gmax), μέγιστη τιμή 
του SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g (SARmax,1g) και 10 g (SARmax,10g) υπό 
ισχύ εισόδου 1 W, και μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ισχύος εισόδου για συμμόρφωση 

με τις οδηγίες IEEE C95.1–1999 (P1999) και IEEE C95.1–2005 (P2005). 

Κεραία 
10 dB–BW 

[MHz] 
Gmax 
[dB] 

SARmax,1g 
[W/kg] 

SARmax,10g 
[W/kg] 

P1999 
[mW] 

P2005 
[mW] 

[Kiourti, 2013a] 77 –31 218.9 59.7 7.309 33.50 
[Kiourti, 2013b] 91 –32 222.9 60.5 7.178 33.06 
[Kiourti, 2012b] 27 –37 324.7 66.6 4.928 30.03 
[Kiourti, 2011a] 50 –38 807.9 95.5 1.980 20.94 
[Kiourti, 2011a] 50 –46 828.3 96.6 1.932 20.70 
[Kiourti, 2012c] 37 –39 718.4 95.3 2.227 20.99 
[Kiourti, 2011b] 40 –42 666.1 80.2 2.402 24.93 
 

Επιδόσεις Ακτινοβολίας 

Τα διαγράμματα ακτινοβολίας απολαβής μακρινού πεδίου των προτεινόμενων 

κεραιών υψηλών επιδόσεων απεικονίζονται στο Σχ. 3.25. Οι αριθμητικές 
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προσομοιώσεις έχουν λάβει χώρα εντός του κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος του 

Σχ. 3.1(α), στη συχνότητα 402 MHz. Tα διαγράμματα ακτινοβολίας είναι σχετικά 

ομοιοκατευθυντικά λόγω του μικρού ηλεκτρικού μεγέθους των κεραιών, και της 

εμφύτευσης και λειτουργίας αυτών εντός συμμετρικού μοντέλου ιστού.  

Στον Πίνακα 3.11 καταγράφονται συγκριτικά αποτελέσματα της μέγιστης 

επιτευχθείσας τιμής απολαβής των προτεινόμενων κεραιών στο χώρο τριών 

διαστάσεων (Gmax), ως προς τις πρωτότυπες μικροσκοπικές εμφυτεύσιμες κεραίες 

που προτάθηκαν στην Παράγραφο 3.2.2. Λόγω αυξημένων φυσικών διαστάσεων, οι 

προτεινόμενες κεραίες μεγάλου εύρους ζώνης και διπλής ζώνης συχνοτήτων 

εμφανίζουν υψηλότερες τιμές μέγιστης απολαβής Gmax (–32 dB και –31 dB, 

αντίστοιχα) συγκριτικά με τις λοιπές κεραίες μικροσκοπικών διαστάσεων. 

 

 

  
(α) (β) 

Σχ. 3.25 Διάγραμμα ακτινοβολίας απολαβής μακρινού πεδίου στη συχνότητα 402 
MHz των προτεινόμενων εμφυτεύσιμων κεραιών υψηλών επιδόσεων: (α) κεραία 

μεγάλου εύρους ζώνης, και (β) κεραία διπλής ζώνης συχνοτήτων, εντός του 
κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 3.1(α).  

 

Επιδόσεις Ασφάλειας 

Οι επιδόσεις ασφάλειας των προτεινόμενων κεραιών υψηλών επιδόσεων 

υπολογίζονται αριθμητικά εντός του μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 3.1(α), στη 

συχνότητα 402 MHz. Στα Σχ. 3.26 και Σχ. 3.27 απεικονίζονται οι κατανομές του 

SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g και 10 g στα επίπεδα xy, xz και yz του 

μοντέλου. Λόγω αυξημένων διαστάσεων, οι προτεινόμενες κεραίες οδηγούν σε 

περισσότερο ομοιόμορφες κατανομές ηλεκτρικού πεδίου και πυκνότητας ρεύματος 

επί μιας αυξημένου εμβαδού επιφάνειας μεταλλικής ταινίας συγκριτικά με τις 

κεραίες μικροσκοπικών διαστάσεων που προτάθηκαν στην Παράγραφο 3.2.2. Ως 

αποτέλεσμα, προκύπτουν περισσότερο εκτεταμένες κατανομές SAR, και 

χαμηλότερες μέγιστες τιμές του κανονικοποιημένου SAR.  

Στον Πίνακα 3.11 καταγράφονται συγκριτικά αποτελέσματα των επιδόσεων 

ασφάλειας των προτεινόμενων κεραιών, ως προς τις πρωτότυπες μικροσκοπικές 

εμφυτεύσιμες κεραίες που προτάθηκαν στην Παράγραφο 3.2.2 (μέγιστη τιμή του 

SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g (SARmax,1g) και 10 g (SARmax,10g) υπό 
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ισχύ εισόδου 1 W, και μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ισχύος εισόδου στην κεραία για 

συμμόρφωση με τις διεθνείς οδηγίες IEEE C95.1–1999 (P1999) [IEEE, 1999] και 

IEEE C95.1–2005 (P2005) [IEEE, 2005]). 

 

 
επίπεδο xy επίπεδο xz επίπεδο yz 

   
 (α)  

   
 (β)  

 Σχ. 3.26 Κατανομή SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g στη συχνότητα 402 
MHz για τις προτεινόμενες εμφυτεύσιμες κεραίες: (α) κεραία μεγάλου εύρους 

ζώνης, και (β) κεραία διπλής ζώνης συχνοτήτων, εντός του κυβικού μοντέλου ιστού 
δέρματος του Σχ. 3.1.  

 
 

 
επίπεδο xy επίπεδο xz επίπεδο yz 

   
(α) 

   
(β) 

Σχ. 3.27 Κατανομή SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 10 g στη συχνότητα 402 
MHz για τις προτεινόμενες εμφυτεύσιμες κεραίες: (α) κεραία μεγάλου εύρους 

ζώνης, και (β) κεραία διπλής ζώνης συχνοτήτων, εντός του κυβικού μοντέλου ιστού 
δέρματος του Σχ. 3.1(α). 
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3.4 Συζήτηση και Συμπεράσματα 

Στο Κεφάλαιο 3, πραγματοποιήθηκε υπολογιστική σχεδίαση και μελέτη των 

επιδόσεων πρωτότυπων κεραιών για εμφύτευση εντός ιστού δέρματος και 

εφαρμογές ασύρματης ιατρικής τηλεμετρίας στη ζώνη MICS. Αύξηση της ενεργού 

διαδρομής του ηλεκτρικού ρεύματος επί των εμφυτεύσιμων κεραιών μικροταινίας, 

μέσω βραχυκύκλωσης του επιπέδου γείωσης με τη μεταλλική ταινία και τεχνικών 

προσθήκης εγκοπών και κατακόρυφης στοίβαξης ταινιών, αποδείχθηκε να 

συνεισφέρει σημαντικά στη σμίκρυνση των φυσικών τους διαστάσεων.  

Συνδυαστική εφαρμογή των ανωτέρω τεχνικών σμίκρυνσης οδήγησε στη 

σχεδίαση ενός πρωτότυπου παραμετρικού μοντέλου κεραίας μικροταινίας για 

ιατρική τηλεμετρία στη ζώνη MICS. Βάσει του εν λόγω μοντέλου προτάθηκαν πέντε 

πρωτότυπες μικροσκοπικές κεραίες για εμφύτευση εντός ιστού δέρματος, 

καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου 203.6, 121.2, 110.7, 51.1, και 32.7 mm3, 

αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η κεραία φυσικού όγκου 32.7 mm3 αποτελεί τη 

μικρότερη εμφυτεύσιμη κεραία που έχει προταθεί στη βιβλιογραφία. Οι κεραίες 

συντονίζονται στη συχνότητα 402 MHz με σχετικά υψηλό εύρος ζώνης (μεταξύ 27 

MHz και 50 MHz) που καλύπτει τη ζώνη MICS. Παρουσιάζουν χαμηλές τιμές 

απολαβής (μεταξύ –46 dB και –37 dB) λόγω των μικρών φυσικών τους διαστάσεων, 

ενώ εκπέμπουν ομοιοκατευθυντικά διαγράμματα ακτινοβολίας, ως αποτέλεσμα του 

μικρού ηλεκτρικού τους μεγέθους και της λειτουργίας τους εντός συμμετρικού 

μοντέλου ιστού δέρματος. Η ανάγκη συμμόρφωσης με τις διεθνείς οδηγίες 

ασφάλειας IEEE C95.1–1999 [IEEE, 1999] και IEEE C95.1–2005 [IEEE, 2005] 

βρέθηκε να περιορίζει τη μέγιστη ισχύ εισόδου στις κεραίες μεταξύ 1.932 mW και 

4.928 mW, και μεταξύ 20.70 mW και 30.03 mW, αντίστοιχα.  

Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα των υπολογιστικών μελετών έδειξαν 

σημαντική υποβάθμιση των επιδόσεων ακτινοβολίας και ασφάλειας των 

εμφυτεύσιμων κεραιών με τη σμίκρυνση των φυσικών τους διαστάσεων, εξ’ αιτίας 

της μείωσης της επιφάνειας ακτινοβολίας της ενεργού μεταλλικής ταινίας. Συνεπώς, 

η σχεδίαση εμφυτεύσιμων κεραιών δεν πρέπει να θέτει ως αυτοσκοπό τη σμίκρυνση 

των διαστάσεων, αλλά την παράλληλη ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων στο 

πλαίσιο της εκάστοτε εφαρμογής ιατρικής τηλεμετρίας. Βάσει του συμπεράσματος 

αυτού, πραγματοποιήθηκε σχεδίαση δύο εμφυτεύσιμων κεραιών οι οποίες 

καταλαμβάνουν σχετικά αυξημένο φυσικό όγκο προς όφελος των λοιπών επιδόσεων 

(κεραία μεγάλου εύρους ζώνης καταλαμβανόμενου όγκου 398.9 mm3, και κεραία 

διπλής ζώνης συχνοτήτων καταλαμβανόμενου όγκου 527.7 mm3). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Ανάπτυξη Πρωτότυπων Μεθοδολογιών 

Σχεδίασης Εμφυτεύσιμων Κεραιών 
 
 
Περιεχόμενα 
4.1 Μοντέλα και Αριθμητικές Μέθοδοι 
4.2 Προτεινόμενες Μεθοδολογίες 

4.2.1  Μεθοδολογία Ι: Κεραία με Προβλήματα Αποσυντονισμού 
 4.2.2   Μεθοδολογία ΙΙ: Διόρθωση Συντονισμού μέσω Δοκιμής–και–Σφάλματος 
 4.2.3   Μεθοδολογία ΙΙΙ: Αλγοριθμική Βελτιστοποίηση Συντονισμού 
 4.2.4   Μεθοδολογία ΙV: Ταχεία Αλγοριθμική Βελτιστοποίηση Συντονισμού 
4.3 Συζήτηση και Συμπεράσματα 
Βιβλιογραφία 
 

Περίληψη 
Στο Κεφάλαιο 4 αναπτύσσονται και επαληθεύονται αριθμητικά πρωτότυπες 

μεθοδολογίες σχεδίασης εμφυτεύσιμων κεραιών για λειτουργία εντός 

συγκεκριμένων σεναρίων εμφύτευσης (θέσεων εμφύτευσης εντός του σώματος του 

ασθενούς). Στόχο αποτελεί η επιτάχυνση της διαδικασίας σχεδίασης και η 

βελτιστοποίηση των επιδόσεων συντονισμού της σχεδιασθείσας κεραίας. Μελετώνται 

τέσσερις μεθοδολογίες σχεδίασης: (α) Μεθοδολογία Ι: Κεραία με Προβλήματα 

Αποσυντονισμού, (β) Μεθοδολογία ΙΙ: Διόρθωση Συντονισμού μέσω Δοκιμής–και–

Σφάλματος, (γ) Μεθοδολογία ΙΙΙ: Αλγοριθμική Βελτιστοποίηση Συντονισμού, και (δ) 

Μεθοδολογία IV: Ταχεία Αλγοριθμική Βελτιστοποίηση Συντονισμού. Επαλήθευση 

και σύγκριση των προτεινόμενων μεθοδολογιών πραγματοποιείται αριθμητικά στο 

πλαίσιο σχεδίασης πρωτότυπων κεραιών μικροταινίας για εμφύτευση εντός του 

ιστού δέρματος του ανθρώπινου κεφαλιού, και ιατρική τηλεμετρία στη ζώνη 

Υπηρεσιών Επικοινωνίας Ιατρικών Εμφυτευμάτων (Medical Implant 

Communications Service, MICS) (402–405 MHz) (π.χ. μέτρηση ενδοκράνιας 

πίεσης, αποκατάσταση από εγκεφαλικό επεισόδιο, ασύρματο εγκεφαλογράφημα, 

παρακολούθηση εξέλιξης εγκεφαλικού οιδήματος κ.α.). 
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4.1 Μοντέλα και Αριθμητικές Μέθοδοι 

Μοντέλα Ιστών  

Η επαλήθευση και σύγκριση των προτεινόμενων μεθοδολογιών του Κεφαλαίου 4 

πραγματοποιείται αριθμητικά στο πλαίσιο σχεδίασης κεραιών μικροταινίας για 

εμφύτευση εντός του ιστού δέρματος του ανθρώπινου κεφαλιού (π.χ. μέτρηση 

ενδοκράνιας πίεσης, αποκατάσταση από εγκεφαλικό επεισόδιο, ασύρματο 

εγκεφαλογράφημα, παρακολούθηση εξέλιξης εγκεφαλικού οιδήματος κ.α. [Warty, 

2008], [Chen, 2009] [Roopnariane, 2010]), και ιατρική τηλεμετρία στη ζώνη 

Υπηρεσιών Επικοινωνίας Ιατρικών Εμφυτευμάτων (Medical Implant 

Communications Service, MICS) (402–405 MHz) [ERC, 1997], [FCC, 1999]. 

Τα χρησιμοποιούμενα αριθμητικά μοντέλα βιολογικών ιστών περιλαμβάνουν: 

(α)  Κυβικό μοντέλο ενός (1) ιστού (Σχ. 4.1(α)) [Kiourti, 2010]. Το μοντέλο 

παρουσιάζει ακμή 100 mm, και πληρούται από διηλεκτρικό υλικό που 

προσομοιώνει τις ηλεκτρικές ιδιότητες (σχετική διηλεκτρική σταθερά, εr, και 

αγωγιμότητα, σ) του επιθυμητού ιστού εμφύτευσης (δέρμα για την περίπτωση 

εμφύτευσης εντός του ιστού δέρματος του ανθρώπινου κεφαλιού). Οι 

προσομοιώσεις πραγματοποιούνται με την εκάστοτε εμφυτεύσιμη κεραία 

τοποθετημένη στο κέντρο του κυβικού μοντέλου ιστού, ή, ισοδύναμα, σε απόσταση 

50 mm κάτω από την εξωτερική του επιφάνεια (αρχή αξόνων του καρτεσιανού 

συστήματος συντεταγμένων). 

(β)  Σφαιρικό μοντέλο κεφαλιού τριών (3) ιστών (Σχ. 4.1(β)) [Koulouridis, 

2004]. Το μοντέλο παρουσιάζει ακτίνα 100 mm, και αποτελείται από στρώματα 

διηλεκτρικού υλικού που προσομοιώνουν τις ηλεκτρικές ιδιότητες ιστών δέρματος 

(πάχος 5 mm), οστού (πάχος 5 mm) και φαιάς ουσίας. Οι προσομοιώσεις 

πραγματοποιούνται με την εκάστοτε εμφυτεύσιμη κεραία τοποθετημένη σε 

απόσταση 2.5 mm εντός του εξωτερικού στρώματος ιστού δέρματος (αρχή αξόνων 

του καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων). 

(γ)  Ανατομικό μοντέλο κεφαλιού δεκατριών (13) ιστών (Σχ. 4.1(γ)) [Olley, 

1995]. Το μοντέλο έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο του Bradford, και είναι 

αποτέλεσμα τρισδιάστατης απεικόνισης τομών από δεδομένα μαγνητικής 

τομογραφίας. Διακρίνονται 13 ιστοί, σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1, οι οποίοι 

διακρίνονται χάρη στη χρήση διαφορετικού χρώματος. Οι προσομοιώσεις 

πραγματοποιούνται με την εκάστοτε εμφυτεύσιμη κεραία τοποθετημένη σε 

απόσταση 2.5 mm εντός του εξωτερικού στρώματος ιστού δέρματος (αρχή αξόνων 

του καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων). 
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(α) (β) (γ) 

  

(δ) (ε) 

Σχ. 4.1 Τομές yz των αριθμητικών μοντέλων βιολογικών ιστών που 
χρησιμοποιούνται στις υπολογιστικές μελέτες του Κεφαλαίου 4: (α) κυβικό μοντέλο 

ιστού δέρματος [Kiourti, 2010], (β) σφαιρικό μοντέλο κεφαλιού τριών (3) ιστών 
[Koulouridis, 2004], (γ) ανατομικό μοντέλο κεφαλιού δεκατριών (13) ιστών [Olley, 
1995], (δ) ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο μοντέλο ενός (1) ιστού, και (ε) ορθογώνιο 

παραλληλεπίπεδο μοντέλο τριών (3) ιστών. 

 
(δ)  Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο μοντέλο ενός (1) ιστού (Σχ. 4.1(δ)) [Kiourti, 

2013a]. Το μοντέλο πληρούται από διηλεκτρικό υλικό που προσομοιώνει τις 

ηλεκτρικές ιδιότητες του επιθυμητού ιστού εμφύτευσης (δέρμα για την περίπτωση 

εμφύτευσης εντός του ιστού δέρματος του ανθρώπινου κεφαλιού). Εκτείνεται κατά 

(R + 4 mm) επί των αξόνων ±X, ±Y, και -Ζ γύρω από την αρχή αξόνων του 

καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων, όπου R η μέγιστη διάσταση της κεραίας 

επί του άξονα +Υ (σε [mm]). Οι προσομοιώσεις πραγματοποιούνται με την κεραία 

τοποθετημένη σε απόσταση d κάτω από την εξωτερική επιφάνεια του μοντέλου (+Ζ), 

όπου d η πραγματική (κατά μέσο όρο) απόσταση κεραίας–αέρα εντός του 

επιθυμητού σεναρίου εμφύτευσης (σε [mm]). 

(ε)  Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο μοντέλο τριών (3) ιστών (Σχ. 4.1(ε)) 

[Kiourti, 2013a]. Το μοντέλο αποτελείται από τρία στρώματα διηλεκτρικού υλικού 

που προσομοιώνουν τις ηλεκτρικές ιδιότητες και πάχη (h1, h2, και h3) των ιστών του 

επιθυμητού σεναρίου εμφύτευσης. Ειδικά για την περίπτωση εμφύτευσης εντός του 

δέρματος του ανθρώπινου κεφαλιού, οι ιστοί αντιστοιχούν σε δέρμα (h1 = 5 mm), 

οστό (h2 = 5 mm), και φαιά ουσία, αντίστοιχα. Το μοντέλο εκτείνεται κατά (R + 4 

mm) επί των αξόνων ±X, ±Y, και -Ζ γύρω από την αρχή αξόνων του καρτεσιανού 

συστήματος συντεταγμένων, όπου R η μέγιστη διάσταση της κεραίας επί του άξονα 

+Υ (σε [mm]). Οι προσομοιώσεις πραγματοποιούνται με την κεραία τοποθετημένη 
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σε απόσταση d κάτω από την εξωτερική επιφάνεια του μοντέλου (+Ζ), όπου d η 

πραγματική (κατά μέσο όρο) απόσταση κεραίας–αέρα εντός του επιθυμητού 

σεναρίου εμφύτευσης (σε [mm]). 

Οι τιμές της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς (εr) και αγωγιμότητας (σ) των 

υπό μελέτη βιολογικών ιστών στη συχνότητα 402 MHz [Gabriel 1996a, 1996b, 

1996c], καθώς και οι πυκνότητες μάζας αυτών, καταγράφονται στον Πίνακα 4.1. Οι 

ηλεκτρικές ιδιότητες των βιολογικών ιστών προσεγγίζονται ως ανεξάρτητες της 

συχνότητας εντός εύρους ±100 MHz γύρω από τη συχνότητα 402 MHz (300–500 

MHz), και ίσες με την τιμή τους στη συχνότητα 402 MHz. Τα σφάλματα των 

προσεγγίσεων αυτών στον υπολογισμό της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς (Δεr) και 

αγωγιμότητας (Δσ) καταγράφονται, επίσης, στον Πίνακα 4.1 [Kiourti, 2011].  

 

Πίνακας 4.1 Ηλεκτρικές ιδιότητες (σχετική διηλεκτρική σταθερά, εr, και 
αγωγιμότητα, σ) των υπό μελέτη βιολογικών ιστών στη συχνότητα 402 MHz 

[Gabriel, 1996a, 1996b, 1996c], μέγιστο σφάλμα προσέγγισης των ηλεκτρικών 
ιδιοτήτων στη ζώνη 300–500 MHz με τις τιμές τους στη συχνότητα 402 MHz (Δεr, 

Δσ) [Kiourti, 2011], και αντίστοιχες τιμές πυκνότητας μάζας (ρ). 

Βιολογικός Ιστός εr σ [S/m] Δεr [%] Δσ [%] ρ (kg/m3) 

δέρμα 46.74 0.689 6.59 7.25 1100 
οστό 13.10 0.090 2.28 11.11 2200 

σκληρή μήνιγγα 46.65 0.827 7.87 3.61 1100 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό 70.97 2.252 2.48 1.33 1020 
φαιά ουσία εγκεφάλου 57.39 0.738 4.56 6.76 1030 
λευκή ουσία εγκεφάλου 42.05 0.445 4.11 8.89 1030 

μυς 57.11 0.797 1.91 3.75 1040 
χόνδρος 45.45 0.587 2.90 6.78 1100 

υαλοειδές υγρό 69.00 1.529 0.03 0.65 1000 
προσοφθάλμιος φακός 48.14 0.669 1.68 2.99 1100 

σκληρός χιτώνας οφθαλμού 57.66 1.005 2.15 2.00 1100 
νωτιαίος μυελός 35.39 0.447 4.29 6.67 1040 
παρεγκεφαλίδα 55.94 1.031 6.74 5.83 1030 

 

Μοντέλο Κεραίας  

Για την επαλήθευση των προτεινόμενων μεθοδολογιών, θεωρείται το παραμετρικό 

μοντέλο εμφυτεύσιμης κεραίας που προτάθηκε στην Παράγραφο 3.2.2 του 

Κεφαλαίου 3, και το οποίο, για λόγους πληρότητας, απεικονίζεται στο Σχ. 4.2. Το 

μοντέλο χαρακτηρίζεται από επίπεδη γεωμετρία ανεστραμμένου–F (Planar 

Inverted–F Antenna, PIFA), και αποτελείται από επίπεδο γείωσης ακτίνας Rg, και 

δύο κατακόρυφα στοιβαγμένες μεταλλικές ταινίες με εγκοπές, ακτίνας Rp. Η κάτω 

και άνω μεταλλική ταινία είναι τυπωμένες επί στρωμάτων διηλεκτρικού υλικού 

πάχους h1 και h2, αντίστοιχα, με την όλη διάταξη να καλύπτεται από διηλεκτρικό 
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υπέρστρωμα, πάχους h3. Οι εγκοπές είναι ισαπέχουσες (κατά απόσταση d), και 

διαθέτουν ίδιο πλάτος (w), αλλά μεταβλητά μήκη (li, όπου i είναι ο αύξων αριθμός 

της εγκοπής). Οι ταινίες τροφοδοτούνται μέσω ομοαξονικού καλωδίου 

χαρακτηριστικής αντίστασης 50 Ohm τοποθετημένου στη θέση F: (fx, fy), ενώ 

αγωγός βραχυκύκλωσης  τοποθετημένος στη θέση S: (sx, sy) συνδέει την κάτω 

μεταλλική ταινία με το επίπεδο γείωσης της κεραίας. Ως αρχή των αξόνων του 

καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων θεωρείται το επίπεδο γείωσης της εκάστοτε 

εμφυτεύσιμης κεραίας, σύμφωνα με το Σχ. 4.2. Οι κεραίες τοποθετούνται εντός των 

μοντέλων ιστών του Σχ. 4.1 κατά τρόπο ώστε τα επιμέρους συστήματα 

συντεταγμένων να συμπίπτουν. 

  

   
(α) (β) (γ) 

 
(δ) 

Σχ. 4.2 Παραμετρικό μοντέλο εμφυτεύσιμης κεραίας μικροταινίας για επαλήθευση 
των προτεινόμενων μεθοδολογιών: (α) επίπεδο γείωσης, (β) κάτω ταινία, (γ) άνω 

ταινία, και (δ) πλάγια όψη. 

 

Αριθμητικές Μέθοδοι 

Οι υπολογιστικές μελέτες εντός των κανονικών μοντέλων βιολογικών ιστών (κυβικό 

μοντέλο ενός (1) ιστού (Σχ. 4.1(α)), σφαιρικό μοντέλο κεφαλιού τριών (3) ιστών (Σχ. 

4.1(β)), ορθογώνιο παραλληλόγραμμο μοντέλο ενός (1) ιστού (Σχ. 4.1(δ)), και 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο μοντέλο τριών (3) ιστών (Σχ. 4.1(ε))) 

πραγματοποιούνται στο λογισμικό Ansoft HFSS [HFSS, 2008], με τη βοήθεια της 

μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element method, FE) [Silvester, 

1996]. Το δομικό πλεγματικό στοιχείο του λογισμικού HFSS έχει σχήμα 

τετραέδρου, το οποίο επιτρέπει την ακριβή μοντελοποίηση και ταχεία επίλυση 

καμπύλων γεωμετριών, όπως οι προτεινόμενες κεραίες κυκλικής γεωμετρίας και το 

σφαιρικό μοντέλο κεφαλιού. Το πλέγμα διακριτοποίησης του υπό προσομοίωση 

ηλεκτρομαγνητικού (ΗΜ) μοντέλου βελτιστοποιείται αυτόματα από το λογισμικό με 
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επαναληπτικό τρόπο. Το πλέγμα μεταβάλλεται κατά, το πολύ, 30% σε κάθε 

επανάληψη. Οι επαναλήψεις σταματούν όταν η μέγιστη διαφορά στον υπολογισμό 

του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης της κεραίας (|S11|) μεταξύ δύο 

επαναλήψεων είναι μικρότερη του 0.02 (κατ’ απόλυτη τιμή), ή όταν ο αριθμός των 

επαναλήψεων είναι μεγαλύτερος του 10. Για λόγους ευστάθειας της αριθμητικής 

επίλυσης, τα μοντέλα βιολογικών ιστών κανονικής γεωμετρίας περιβάλλονται κατά 

200 mm από αέρα (λ0/4 = 186.5 mm, όπου λ0 είναι το μήκος κύματος στον 

ελεύθερο χώρο στη συχνότητα 402 MHz). Στα όρια της περιοχής επίλυσης 

θεωρούνται οριακές συνθήκες απορρόφησης οι οποίες προσομοιώνουν την 

ακτινοβόληση στον ελεύθερο χώρο απείρων διαστάσεων. 

Οι υπολογιστικές μελέτες εντός του ανατομικού μοντέλου κεφαλιού δεκατριών 

(13) ιστών (Σχ. 4.1(γ)) πραγματοποιούνται στο λογισμικό Remcom XFDTD [XFDTD, 

2005], με τη βοήθεια της μεθόδου των Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίο του 

Χρόνου (Finite Difference Time Domain, FDTD) [Yee, 1966]. Το πλέγμα της FDTD 

διακριτοποιείται σε voxels διαστάσεων 0.1 mm × 0.1 mm ×  h3/3 (h3 είναι το 

πάχος του διηλεκτρικού υλικού υπερστρώματος της εκάστοτε κεραίας), 1.25 mm ×  

1.25 mm ×  1.25 mm, και 5 mm ×  5 mm ×  5 mm για την εμφυτεύσιμη κεραία, 

το ανατομικό μοντέλο κεφαλιού και τον περιβάλλοντα αέρα, αντίστοιχα. Η 

διακριτοποίηση πραγματοποιείται προσαρμοστικά προκειμένου να αποφευχθούν 

απότομες μεταβολές του μεγέθους των voxels. Για λόγους ευστάθειας της 

αριθμητικής επίλυσης, το ανατομικό μοντέλο κεφαλιού περιβάλλεται κατά 200 mm 

από αέρα (λ0/4 = 186.5 mm, όπου λ0 είναι το μήκος κύματος στον ελεύθερο χώρο 

στη συχνότητα 402 MHz). Στα όρια της περιοχής επίλυσης θεωρούνται οριακές 

συνθήκες απορρόφησης Liao [Liao, 1984] οι οποίες προσομοιώνουν την 

ακτινοβόληση στον ελεύθερο χώρο απείρων διαστάσεων. 

4.2 Προτεινόμενες Μεθοδολογίες 

Στην Παράγραφο αυτή παρουσιάζονται και επαληθεύονται τέσσερις πρωτότυπες 

μεθοδολογίες σχεδίασης εμφυτεύσιμων κεραιών, κατά αύξουσα σειρά 

επιτευχθεισών επιδόσεων. Στόχοι των μεθοδολογιών αποτελούν η επιτάχυνση της 

διαδικασίας σχεδίασης και η βελτιστοποίηση των επιδόσεων συντονισμού της 

σχεδιασθείσας κεραίας εντός του επιθυμητού σεναρίου εμφύτευσης (θέση 

εμφύτευσης εντός του σώματος του ασθενούς). Οι προτεινόμενες μεθοδολογίες 

μπορούν να θεωρηθούν ως εξειδικευμένες υπο–περιπτώσεις της γενικευμένης 

μεθοδολογίας σχεδίασης που απεικονίζεται στο Σχ. 4.3. 

 Σύμφωνα με το σχηματικό διάγραμμα, η γενικευμένη μεθοδολογία 

περιλαμβάνει δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα (Βήμα Α), η υπό σχεδίαση κεραία 
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τοποθετείται εντός του μοντέλου ιστών Α, και η σχεδίασή της πραγματοποιείται 

επαναληπτικά, μέσω δοκιμής–και–σφάλματος, έως ότου η τιμή του μέτρου του 

συντελεστή ανάκλασης (|S11|) στην επιθυμητή συχνότητα λειτουργίας (f0) 

ικανοποιήσει τη συνθήκη: 

0
11 @ f

S 1≤ Σ                                              
(4.1) 

Στο δεύτερο βήμα, η υπό σχεδίαση κεραία τοποθετείται εντός του μοντέλου ιστών 

Β, και πραγματοποιείται τροποποίηση των παραμέτρων σχεδίασής της, είτε μέσω 

δοκιμής–και–σφάλματος, είτε αυτόματα μέσω εφαρμογής κάποιου αλγορίθμου 

βελτιστοποίησης. Η τελική κεραία αποκτάται όταν: 

0
11 @ f

S  Σ2 ≤                              
(4.2) 

Όπως γίνεται εμφανές από την ανωτέρω περιγραφή, τα μοντέλα ιστών Α και Β, οι 

στόχοι των εξισώσεων (4.1) και (4.2) (Σ1 και Σ2, αντίστοιχα), και η επιλογή 

αυτόματης ή μη τροποποίησης των παραμέτρων στο δεύτερο βήμα σχεδίασης 

καθορίζονται κατά περίπτωση, όπως ορίζει η εκάστοτε μεθοδολογία. 

 

 

Σχ. 4.3 Σχηματικό διάγραμμα γενικευμένης μεθοδολογίας σχεδίασης εμφυτεύσιμων 
κεραιών. 

 
Τα κίνητρα που οδήγησαν στην ανάπτυξη των επιμέρους προτεινόμενων 

μεθοδολογιών μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
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• Η σχεδίαση των εμφυτεύσιμων κεραιών συνίσταται να πραγματοποιείται εντός 

περιβάλλοντος βιολογικών ιστών έναντι εντός περιβάλλοντος ελεύθερου χώρου 

(αέρα). Η λογική αυτή είναι πλεονεκτική διότι, στην τελευταία περίπτωση, θα 

απαιτούταν επιπλέον υπολογιστικός χρόνος για την τροποποίηση σχεδίασης των 

κεραιών όταν αυτές τοποθετούνταν, εν τέλει, στο επιθυμητό περιβάλλον 

λειτουργίας. Σημειώνεται ότι ο αέρας διαθέτει σχετική διηλεκτρική σταθερά ίση 

προς 1, και μηδενική αγωγιμότητα, ενώ οι βιολογικοί ιστοί διαθέτουν υψηλές τιμές 

σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς και μη–μηδενικές τιμές αγωγιμότητας, που 

εξαρτώνται από τη συχνότητα. 

• Καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία της εκάστοτε εμφυτεύσιμης κεραίας 

είναι ο διηλεκτρικός φόρτος που αυτή υφίσταται από τους βιολογικούς ιστούς και 

τον περιβάλλοντα αέρα. Εμφύτευση της ίδιας κεραίας σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 

βάθος εντός των βιολογικών ιστών ως προς την εξωτερική επιφάνεια αέρα 

αναμένεται να επηρεάσει διαφορετικά την απόκριση συχνότητας συντελεστή 

ανάκλασης. 
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Σχ. 4.4 Σενάρια έκθεσης και απόκριση συχνότητας του μέτρου του συντελεστή 
ανάκλασης (|S11|) εμφυτεύσιμης κεραίας ζώνης MICS: (α) περιβάλλον αέρα, (β) 
κέντρο κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος, και (γ) άκρη κυβικού μοντέλου ιστού 

δέρματος. 
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Ενδεικτικά, στο Σχ. 4.4 απεικονίζεται η απόκριση συχνότητας συντελεστή 

ανάκλασης μίας εμφυτεύσιμης κεραίας ζώνης MICS (402–405 MHz) κατά τη 

λειτουργία της: (α) εντός περιβάλλοντος αέρα (Σχ. 4.4(α)), (β) στο κέντρο κυβικού 

μοντέλου ιστού δέρματος ακμής 100 mm (Σχ. 4.4(β)), και (γ) στην άκρη κυβικού 

μοντέλου ιστού δέρματος ακμής 100 mm (Σχ. 4.4(γ)). Πειραματικά αποτελέσματα 

υπερτίθενται επί των αριθμητικών, με τα αντίστοιχα πειραματικά σενάρια έκθεσης 

να απεικονίζονται στις σχετικές εικόνες. Ο διηλεκτρικός φόρτος που υφίσταται η 

κεραία από τους βιολογικούς ιστούς και τον περιβάλλοντα αέρα αποδεικνύεται να 

επηρεάζει σημαντικά τις επιδόσεις συντονισμού της. Όταν η κεραία περιβάλλεται 

από ιστό δέρματος (σενάριο (β)), τότε επιτυγχάνεται ο επιθυμητός συντονισμός στη 

ζώνη MICS. Ωστόσο, λειτουργία της κεραίας σε περιβάλλον αέρα (σενάριο (α)) ή στο 

άκρο του κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος (σενάριο (γ)) μειώνει τον ενεργό 

διηλεκτρικό φόρτο επί της κεραίας (η σχετική διηλεκτρική σταθερά του αέρα είναι 

πολύ χαμηλότερη εκείνης του ιστού δέρματος) και αυξάνει την επιτευχθείσα 

συχνότητα συντονισμού. Συνεπώς, εάν κατά τη σχεδίαση μίας εμφυτεύσιμης 

κεραίας ληφθεί υπόψη η συνδυαστική επίδραση του διηλεκτρικού φόρτου των 

βιολογικών ιστών και του περιβάλλοντος αέρα, τότε η σχεδίαση είναι δυνατόν να 

επιταχυνθεί και να βελτιστοποιηθεί σημαντικά.  

4.2.1 Μεθοδολογία Ι: Κεραία με Προβλήματα 
Αποσυντονισμού 

Προτεινόμενη Μεθοδολογία 

Η Μεθοδολογία Ι θέτει ως στόχο τη σχεδίαση μίας γενικευμένης εμφυτεύσιμης 

κεραίας, η οποία προορίζεται για εμφύτευση εντός ενός ορισμένου τύπου 

βιολογικού ιστού (π.χ. δέρμα), ανεξαρτήτως σεναρίου εμφύτευσης (π.χ. εμφύτευση 

εντός του δέρματος του ανθρώπινου κεφαλιού, βραχίονα, κορμού κτλ). Συνεπώς, η 

μεθοδολογία δε λαμβάνει μέριμνα για θέματα αποσυντονισμού που αναμένεται να 

προκύψουν κατά την περαιτέρω εμφύτευση και λειτουργία της σχεδιασθείσας 

κεραίας εντός ορισμένου σεναρίου εμφύτευσης (μέρους του σώματος του ασθενούς) 

[Kiourti, 2010, 2011]. Το σχηματικό διάγραμμα της μεθοδολογίας απεικονίζεται 

στο Σχ. 4.5. 

Η Μεθοδολογία Ι συνίσταται σε σχεδίαση της εμφυτεύσιμης κεραίας εντός 

κυβικού μοντέλου ακμής 100 mm, το οποίο πληρούται με διηλεκτρικό υλικό που 

αντιστοιχεί στον επιθυμητό ιστό εμφύτευσης (Σχ. 4.1(α)). Η κεραία τοποθετείται στο 

κέντρο του κυβικού μοντέλου, ή, ισοδύναμα, 50 mm κάτω από την εξωτερική του 

επιφάνεια, και η σχεδίασή της πραγματοποιείται επαναληπτικά, μέσω δοκιμής–
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και–σφάλματος, έως ότου η τιμή του συντελεστή ανάκλασης (|S11|) στην επιθυμητή 

συχνότητα λειτουργίας (f0) ικανοποιήσει τη συνθήκη:  

0
11 @ f

S 25 dB≤ −                             
(4.3) 

Ωστόσο, κατά την εμφύτευση και λειτουργία της σχεδιασθείσας κεραίας εντός 

ορισμένου σεναρίου εμφύτευσης, οι επιδόσεις συντονισμού της αναμένεται να 

υποβαθμισθούν, ως αποτέλεσμα της διαφοροποίησης του διηλεκτρικού φόρτου των 

βιολογικών ιστών και του περιβάλλοντος αέρα επί αυτής. Για τον περιορισμό των 

προβλημάτων αποσυντονισμού, επιδιώκεται ιδιαίτερα μικρή τιμή του 
0

11 @ f
S

 
εντός 

του κυβικού μοντέλου ιστού, σύμφωνα με τη συνθήκη (4.3). 

 

 

Σχ. 4.5 Σχηματικό διάγραμμα Μεθοδολογίας Ι. 

 
Η Μεθοδολογία Ι είναι ιδιαίτερα ταχεία διότι το προτεινόμενο κυβικό μοντέλο 

ιστών καταλαμβάνει μικρές διαστάσεις, και δεν απαιτεί λεπτομερή διακριτοποίηση 

για την αριθμητική του επίλυση. Παρ’ όλα αυτά, η σχεδιασθείσα κεραία πάσχει 

από προβλήματα αποσυντονισμού κατά τη λειτουργία της εντός του εκάστοτε 

επιθυμητού σεναρίου εμφύτευσης.  

Επαλήθευση 

Για την επαλήθευση της Μεθοδολογίας Ι, θεωρείται το παραμετρικό μοντέλο 

εμφυτεύσιμης κεραίας του Σχ. 4.2. Οι παράμετροι της κεραίας, πλην των μηκών 

των εγκοπών, προεπιλέγονται στις τιμές του Πίνακα 4.2 («Μεθοδολογία Ι»), ενώ τα 

μήκη των εγκοπών θεωρούνται ως μεταβλητές της σχεδίασης. Δεδομένου ότι η 

κεραία προορίζεται για εμφύτευση εντός του ιστού δέρματος του ανθρώπινου 

κεφαλιού και τηλεμετρία στη ζώνη MICS (f0 = 402 MHz), η σχεδίαση 

πραγματοποιείται εντός κυβικού μοντέλου ακμής 100 mm που προσομοιώνει της 

ηλεκτρικές ιδιότητες ιστού δέρματος στη συχνότητα 402 MHz (Σχ. 4.1 (α)). Κατόπιν 

εφαρμογής της Μεθοδολογίας Ι, προκύπτει ότι οι μεταβλητές παράμετροι 

σχεδίασης της κεραίας πρέπει να τεθούν της τιμές που καταγράφονται στον Πίνακα 

4.3 («Μεθοδολογία Ι»).  
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Πίνακας 4.2 Προεπιλεγμένες τιμές παραμέτρων της εμφυτεύσιμης κεραίας του Σχ. 
4.2 για επαλήθευση των προτεινόμενων μεθοδολογιών (σε [mm]). 

 Υλικό 
Yποστρώματος Rg Rp (fx, fy) (sx, sy) h1 h2 h3 w d 

Μεθοδολογία Ι αλουμίνα 96% (1) 4 3.9 (0, 3) (3, –1) 0.25 0.25 0.15 0.5 1 

Μεθοδολογία ΙΙ αλουμίνα 96% (1) 4 3.9 (0, 3) (3, –1) 0.25 0.25 0.15 0.5 1 

Μεθοδολογία ΙΙΙ Rogers RO 3210 (2) 6 5 (0, 4) (1, –4) 0.6 0.6 0.6 0.4 1 

Μεθοδολογία IV 
(SLTM) 

Rogers RO 3210 (2) 6 5 (0, 4) (1, –4) 0.6 0.6 0.6 0.4 1 

Μεθοδολογία IV 
(MLTM) 

Rogers RO 3210 (2) 6 5 (0, 4) (1, –4) 0.6 0.6 0.6 0.4 1 

(1) εr = 10.2, (2) εr = 9.4 

 

Πίνακας 4.3 Τιμές μεταβλητών παραμέτρων της εμφυτεύσιμης κεραίας του Σχ. 4.2 
που προέκυψαν κατά τη σχεδίαση βάσει των προτεινόμενων μεθοδολογιών (σε 

[mm]). 

 L1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l1’ l2’ l3’ l4’ l5’ l6’ l7’ 

Μεθοδολογία Ι 7.392 5.827 5.827 4.485 4.485 – – 7.392 5.827 5.827 4.485 4.485 – – 

Μεθοδολογία ΙΙ 
(1ο βήμα) 

7.392 5.827 5.827 4.485 4.485 – – 7.392 5.827 5.827 4.485 4.485 – – 

Μεθοδολογία ΙΙ 
(2ο βήμα) 

7.392 5.827 5.827 4.985 4.985 – – 7.392 5.827 5.827 4.985 4.985 – – 

Μεθοδολογία ΙΙΙ 
(1ο  βήμα) 

6.296 8.736 8.736 2.165 2.165 – – 9.096 8.736 8.736 7.165 7.165 6.542 – 

Μεθοδολογία ΙΙΙ 
(2ο βήμα) 

6.296 8.736 8.736 2.165 2.165 – – 9.096 8.736 8.736 8.065 8.065 6.542 – 

Μεθοδολογία IV 
(SLTM) (1ο βήμα) 

6.496 8.936 8.936 2.665 1.765 – – 9.496 8.936 8.936 7.365 7.365 7.442 – 

Μεθοδολογία IV 
(SLTM) (2ο βήμα) 

6.496 8.936 7.936 3.165 2.365 – – 9.496 8.936 8.036 8.265 7.365 7.442 – 

Μεθοδολογία IV 
(ΜLTM) (1ο βήμα) 

6.296 8.936 8.936 2.665 1.765 – – 9.496 8.936 8.936 7.365 7.365 7.442 – 

Μεθοδολογία IV 
(ΜLTM) (2ο βήμα) 

6.296 9.036 8.936 1.265 1.665 – – 9.596 9.036 9.036 8.365 7.565 7.442 – 

 

Η απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης της σχεδιασθείσας κεραίας 

εντός του κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος απεικονίζεται στο Σχ. 4.6(α). Η κεραία 

παρουσιάζει συντονισμό στη συχνότητα 402 MHz με συντελεστή ανάκλασης ίσο της 

–41.2 dB, που ικανοποιεί τη συνθήκη (4.3), ενώ διαθέτει εύρος ζώνης 40 ΜΗz, που 

καλύπτει τη ζώνη MICS. Η απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης της 

κεραίας εντός του ιστού δέρματος του ανατομικού μοντέλου κεφαλιού (Σχ. 4.1(γ)) 

απεικονίζεται στο Σχ. 4.6(β). Σε σύγκριση με το σενάριο εμφύτευσης εντός του 

κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος, η συχνότητα συντονισμού της κεραίας αυξάνεται 

κατά 11 MHz, και το εύρος ζώνης μειώνεται κατά 2 MHz, ως αποτέλεσμα της 
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μεταβολής του διηλεκτρικού φόρτου των βιολογικών ιστών και του περιβάλλοντος 

αέρα επί της. Παρ’ όλα αυτά, η τιμή του συντελεστή ανάκλασης της κεραίας στη 

συχνότητα 402 MHz εντός του ανατομικού μοντέλου κεφαλιού ισούται με –14.9 

dB, η οποία θεωρείται, σχετικά, ικανοποιητική. Η γεωμετρία των ταινιών της 

προτεινόμενης κεραίας απεικονίζεται στο Σχ. 4.7. 
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Σχ. 4.6 Απόκριση συχνότητας του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης (|S11|) 
εμφυτεύσιμης κεραίας που προέκυψε κατά τη σχεδίαση βάσει της Μεθοδολογίας Ι, 

εντός: (α) κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος (Σχ. 4.1(α)), και (β) ανατομικού 
μοντέλου κεφαλιού (Σχ. 4.1(γ)). 

 
κάτω ταινία άνω ταινία 

  
Σχ. 4.7 Γεωμετρία ταινιών της εμφυτεύσιμης κεραίας που προέκυψε κατά τη 

σχεδίαση βάσει της Μεθοδολογίας Ι. 

 

4.2.2 Μεθοδολογία ΙΙ: Διόρθωση Συντονισμού μέσω 
Δοκιμής–και–Σφάλματος   

Προτεινόμενη Μεθοδολογία 

Η Μεθοδολογία ΙΙ θέτει ως στόχο τη σχεδίαση εμφυτεύσιμης κεραίας η οποία 

παρουσιάζει ικανοποιητικές επιδόσεις συντονισμού εντός του επιθυμητού σεναρίου 

εμφύτευσης (μέρους του σώματος του ασθενούς) [Kiourti, 2011]. Σημειώνεται ότι ο 

όρος «ικανοποιητικές» είναι σχετικός, και δύναται να προκαθορισθεί από τον 

εκάστοτε σχεδιαστή. Το σχηματικό διάγραμμα της μεθοδολογίας απεικονίζεται στο 

Σχ. 4.8. 

Η Μεθοδολογία ΙΙ συνίσταται από δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα, 

πραγματοποιείται σχεδίαση της εμφυτεύσιμης κεραίας εντός κυβικού μοντέλου 

ακμής 100 mm, το οποίο πληρούται με διηλεκτρικό υλικό που αντιστοιχεί στον 
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επιθυμητό ιστό εμφύτευσης (Σχ. 4.1(α)). Η κεραία τοποθετείται στο κέντρο του 

κυβικού μοντέλου, ή, ισοδύναμα, 50 mm κάτω από την εξωτερική του επιφάνεια, 

και η σχεδίασή της πραγματοποιείται επαναληπτικά, μέσω δοκιμής–και–

σφάλματος, έως ότου η τιμή του μέτρου συντελεστή ανάκλασης (|S11|) στην 

επιθυμητή συχνότητα λειτουργίας (f0) ικανοποιήσει τη συνθήκη: 

0
11 @ f

S 15dB≤ −                             
(4.4) 

Συνεπώς, το πρώτο βήμα της Μεθοδολογίας ΙΙ αφορά στη σχεδίαση της 

εμφυτεύσιμης κεραίας σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Ι, με μόνη διαφορά την πιο 

χαλαρή, σχετικά, συνθήκη για την επιδιωκόμενη τιμή του 
0

11 @ f
S  (συνθήκη (4.4) 

έναντι συνθήκης (4.3)). 

 

 
Σχ. 4.8 Σχηματικό διάγραμμα Μεθοδολογίας ΙΙ. 

 
 Στο δεύτερο βήμα, η κεραία τοποθετείται εντός ανατομικού μοντέλου 

βιολογικών ιστών που προσομοιώνει το επιθυμητό σενάριο εμφύτευσης, και 

πραγματοποιούνται μικρο–διορθώσεις των παραμέτρων σχεδίασής της, μέσω 

δοκιμής–και–σφάλματος, έως ότου ικανοποιηθεί η συνθήκη: 

≤ −
0

11 @ f
S 15 dB                               

(4.5) 

Συγκριτικά με τη Μεθοδολογία Ι, η εμφυτεύσιμη κεραία που σχεδιάζεται 

βάσει της Μεθοδολογίας ΙΙ, δεν πάσχει από προβλήματα αποσυντονισμού κατά τη 

λειτουργία της εντός του επιθυμητού σεναρίου εμφύτευσης. Από την άλλη πλευρά, 

η Μεθοδολογία ΙΙ απαιτεί πέραν του υπολογιστικού χρόνου της Μεθοδολογίας Ι, 
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έναν επιπρόσθετο υπολογιστικό χρόνο για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών 

συντονισμού της κεραίας εντός του εκάστοτε ρεαλιστικού σεναρίου εμφύτευσης. 

Ωστόσο, η βελτίωση αφορά σε μικρο–διορθώσεις των παραμέτρων σχεδίασης, ώστε ο 

συνολικός υπολογιστικός χρόνος να παραμένει ικανοποιητικά μικρός. Επιπλέον, η 

ανάγκη για χειροκίνητη διόρθωση σχεδίασης της κεραίας εντός ανατομικού 

μοντέλου βιολογικών ιστών αποτελεί σημαντική αδυναμία της μεθοδολογίας, διότι: 

(α) προϋποθέτει εις βάθος κατανόηση της αρχής λειτουργίας της κεραίας από τον 

εκάστοτε σχεδιαστή, και (β) συνεπάγεται μεν ικανοποιητικά χαρακτηριστικά 

συντονισμού, σύμφωνα με τη συνθήκη (4.5), όχι, όμως, και τα βέλτιστα δυνατά 

δοθέντων των προεπιλεγμένων παραμέτρων της εκάστοτε υπό μελέτη κεραίας.  

Επαλήθευση 

Για την επαλήθευση της Μεθοδολογίας ΙΙ, θεωρείται το παραμετρικό μοντέλο 

εμφυτεύσιμης κεραίας του Σχ. 4.2. Οι παράμετροι της κεραίας, πλην των μηκών 

των εγκοπών, προεπιλέγονται στις τιμές του Πίνακα 4.2 («Μεθοδολογία ΙΙ»), ενώ τα 

μήκη των εγκοπών θεωρούνται ως μεταβλητές της σχεδίασης. Δεδομένου ότι η 

κεραία προορίζεται για εμφύτευση εντός του ιστού δέρματος του ανθρώπινου 

κεφαλιού και τηλεμετρία στη ζώνη MICS (f0 = 402 MHz), το πρώτο βήμα σχεδίασης 

πραγματοποιείται εντός κυβικού μοντέλου ακμής 100 mm που προσομοιώνει της 

ηλεκτρικές ιδιότητες ιστού δέρματος στη συχνότητα 402 MHz (Σχ. 4.1 (α)). Κατόπιν 

εφαρμογής του πρώτου βήματος της Μεθοδολογίας ΙΙ, προκύπτει ότι οι μεταβλητές 

παράμετροι σχεδίασης της κεραίας πρέπει να τεθούν στις τιμές που καταγράφονται 

στον Πίνακα 4.3 («Μεθοδολογία ΙΙ / 1ο βήμα»). Η απόκριση συχνότητας συντελεστή 

ανάκλασης της κεραίας του πρώτου βήματος εντός του κυβικού μοντέλου ιστού 

δέρματος απεικονίζεται στο Σχ. 4.9(α). Η κεραία παρουσιάζει συντονισμό στη 

συχνότητα 402 MHz με συντελεστή ανάκλασης ίσο προς –41.2 dB, που ικανοποιεί 

τη συνθήκη (4.4), ενώ διαθέτει εύρος ζώνης 40 ΜΗz, που καλύπτει τη ζώνη MICS. 

Σύμφωνα με την υπολογιστική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην 

Παράγραφο 4.2.1, η εμφύτευση της ανωτέρω κεραίας εντός του ανατομικού 

μοντέλου κεφαλιού (Σχ. 4.1 (γ)) αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

συχνότητας συντονισμού κατά 11 MHz (Σχ. 4.6(β)). Μείωση της συχνότητας 

συντονισμού από 413 σε 402 MHz απαιτεί αύξηση του ηλεκτρικού μεγέθους της 

κεραίας, η οποία δύναται να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, 

αύξηση του μήκους των εγκοπών «4», «5», «4’» και «5’» (Σχ. 4.2 (β),(γ)) κατά 0.5 mm 

(Πίνακας 4.3, «Μεθοδολογία ΙΙ / 2ο βήμα») ισοδυναμεί με αύξηση της διαδρομής 

ηλεκτρικού ρεύματος επί των κατακόρυφα στοιβαγμένων ταινιών, και επιτυγχάνει 

την επιθυμητή απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης της κεραίας εντός του 

ανατομικού μοντέλου κεφαλιού, σύμφωνα με το Σχ. 4.9(β). Η κεραία παρουσιάζει 
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συντονισμό στη συχνότητα 402 MHz με συντελεστή ανάκλασης –23.3 dB, που 

ικανοποιεί τη συνθήκη (4.5), και διαθέτει εύρος ζώνης 37 ΜHz, που καλύπτει τη 

ζώνη MICS. Η γεωμετρία των ταινιών της προτεινόμενης κεραίας απεικονίζεται στο 

Σχ. 4.10. 
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Σχ. 4.9 Απόκριση συχνότητας του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης (|S11|) 
εμφυτεύσιμης κεραίας σχεδιασμένης βάσει της Μεθοδολογίας ΙΙ: (α) κεραία πρώτου 

βήματος εντός κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος (Σχ. 4.1(α)), και (β) κεραία 
δεύτερου βήματος εντός ανατομικού μοντέλου κεφαλιού (Σχ. 4.1(γ)). 

 
κάτω ταινία άνω ταινία 

  
Σχ. 4.10 Γεωμετρία ταινιών της εμφυτεύσιμης κεραίας που προέκυψε κατά τη 

σχεδίαση βάσει της Μεθοδολογίας IΙ. 

 

4.2.3 Μεθοδολογία ΙΙΙ: Αλγοριθμική Βελτιστοποίηση 
Συντονισμού  

Προτεινόμενη Μεθοδολογία 

Η Μεθοδολογία ΙΙΙ θέτει ως στόχο τη σχεδίαση εμφυτεύσιμης κεραίας η οποία 

παρουσιάζει βελτιστοποιημένες επιδόσεις συντονισμού εντός του επιθυμητού 

σεναρίου εμφύτευσης (μέρους του σώματος του ασθενούς) [Kiourti, 2012]. Το 

σχηματικό διάγραμμα της μεθοδολογίας απεικονίζεται στο Σχ. 4.11. 

Η Μεθοδολογία ΙΙΙ συνίσταται από δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα, 

πραγματοποιείται σχεδίαση της εμφυτεύσιμης κεραίας εντός κυβικού μοντέλου 

ακμής 100 mm, το οποίο πληρούται με διηλεκτρικό υλικό που αντιστοιχεί στον 

επιθυμητό ιστό εμφύτευσης (Σχ. 4.1(α)). Η κεραία τοποθετείται στο κέντρο του 

κυβικού μοντέλου, ή, ισοδύναμα, 50 mm κάτω από την εξωτερική του επιφάνεια, 

και η σχεδίασή της πραγματοποιείται επαναληπτικά, μέσω δοκιμής–και–
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σφάλματος, έως ότου η τιμή του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης (|S11|) στην 

επιθυμητή συχνότητα λειτουργίας (f0) ικανοποιήσει τη συνθήκη: 

0
11 @ f

S 15 dB≤ −                                       
(4.6) 

Συνεπώς, το πρώτο βήμα της Μεθοδολογίας ΙΙΙ είναι όμοιο με το πρώτο βήμα της 

Μεθοδολογίας ΙΙ.  

 

 
Σχ. 4.11 Σχηματικό διάγραμμα Μεθοδολογίας ΙΙΙ. 

 
 Στο δεύτερο βήμα, η κεραία τοποθετείται εντός κανονικού μοντέλου 

βιολογικών ιστών που προσομοιώνει το επιθυμητό σενάριο εμφύτευσης, και 

πραγματοποιείται βελτιστοποίηση των παραμέτρων σχεδίασής της, με 

επαναληπτικό τρόπο, έως ότου ικανοποιηθεί η συνθήκη: 

0
11 @ f

S min=                              
(4.7) 

ή το πλήθος των επαναλήψεων υπερβεί έναν προκαθορισμένο αριθμό (Ν). 

Η βελτιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω αλγορίθμου Quasi–Newton [Sun, 2006], 

ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος στο λογισμικό Ansoft HFSS [HFSS, 2008], και 

υλοποιείται ταχύτατα και με υψηλή ακρίβεια, υπό την προϋπόθεση ότι το σφάλμα 

της υπολογιστικής μοντελοποίησης (αριθμητικός θόρυβος) είναι αρκούντως μικρό. 

Οι προς βελτιστοποίηση παράμετροι σχεδίασης της κεραίας αρχικοποιούνται στις 

τιμές που υπολογίσθηκαν κατά το πρώτο βήμα εφαρμογής της Μεθοδολογίας ΙΙΙ. 

Εμφύτευση της σχεδιασθείσας κεραίας εντός ανατομικού μοντέλου βιολογικών 

ιστών αναμένεται να επιφέρει αμυδρές αλλαγές στις επιδόσεις συντονισμού της, ως 
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αποτέλεσμα του παρεμφερούς υφιστάμενου διηλεκτρικού φόρτου επί της κεραίας 

από τους βιολογικούς ιστούς και τον περιβάλλοντα αέρα. 

Συγκριτικά με τη Μεθοδολογία Ι, η εμφυτεύσιμη κεραία που σχεδιάζεται 

βάσει της Μεθοδολογίας ΙΙΙ δεν πάσχει από προβλήματα αποσυντονισμού, ενώ, 

συγκριτικά με τη Μεθοδολογία ΙΙ, παρουσιάζει βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά 

συντονισμού δοθέντος του επιθυμητού σεναρίου εμφύτευσης. Πέραν του 

υπολογιστικού χρόνου της Μεθοδολογίας Ι, η Μεθοδολογία ΙΙΙ απαιτεί έναν 

επιπρόσθετο υπολογιστικό χρόνο για την αλγοριθμική βελτιστοποίηση της 

σχεδίασης. Ωστόσο, ο συνολικός υπολογιστικός χρόνος είναι μικρότερος, εκείνου 

της Μεθοδολογίας ΙΙ, διότι η βελτιστοποίηση των παραμέτρων σχεδίασης της 

κεραίας πραγματοποιείται: (α) εντός κανονικού μοντέλου βιολογικών ιστών που δεν 

απαιτεί λεπτομερή διακριτοποίηση για την επίλυσή του, και (β) αυτοματοποιημένα, 

δίχως να απαιτείται μεταβολή των παραμέτρων μέσω δοκιμής–και–σφάλματος. 

Σημειώνεται ότι, για την επιτάχυνση της σχεδίασης, απαιτείται εις βάθος 

κατανόηση της αρχής λειτουργίας της υπό μελέτη κεραίας από τον εκάστοτε 

σχεδιαστή προκειμένου να πραγματοποιηθεί κατάλληλη επιλογή των προς 

βελτιστοποίηση μεταβλητών, καθώς επίσης του εύρους και βήματος μεταβολής 

τους.  

Επαλήθευση  

Για την επαλήθευση της Μεθοδολογίας ΙΙΙ, θεωρείται το παραμετρικό μοντέλο 

εμφυτεύσιμης κεραίας του Σχ. 4.2. Οι παράμετροι της κεραίας, πλην των μηκών 

των εγκοπών, προεπιλέγονται στις τιμές του Πίνακα 4.2 («Μεθοδολογία ΙΙΙ»), ενώ τα 

μήκη των εγκοπών θεωρούνται ως μεταβλητές της σχεδίασης. Δεδομένου ότι η 

κεραία προορίζεται για εμφύτευση εντός του ιστού δέρματος του ανθρώπινου 

κεφαλιού και τηλεμετρία στη ζώνη MICS (f0 = 402 MHz), το πρώτο βήμα σχεδίασης 

πραγματοποιείται εντός κυβικού μοντέλου ακμής 100 mm που προσομοιώνει τις 

ηλεκτρικές ιδιότητες ιστού δέρματος στη συχνότητα 402 MHz (Σχ. 4.1 (α)). Κατόπιν 

εφαρμογής του πρώτου βήματος της Μεθοδολογίας ΙΙΙ, προκύπτει ότι οι μεταβλητές 

παράμετροι σχεδίασης της κεραίας πρέπει να τεθούν στις τιμές που καταγράφονται 

στον Πίνακα 4.3 («Μεθοδολογία ΙΙΙ / 1ο βήμα») [Kiourti, 2012]. Η απόκριση 

συχνότητας συντελεστή ανάκλασης της κεραίας του πρώτου βήματος εντός του 

κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος απεικονίζεται στο Σχ. 4.12(α). Η κεραία 

παρουσιάζει συντονισμό στη συχνότητα 402 MHz με συντελεστή ανάκλασης ίσο 

προς –24.4 dB, που ικανοποιεί τη συνθήκη (4.6), ενώ διαθέτει εύρος ζώνης 29 

ΜΗz, που καλύπτει τη ζώνη MICS. 

Η βελτιστοποίηση της σχεδίασης του δεύτερου βήματος της μεθοδολογίας 

πραγματοποιείται εντός του σφαιρικού μοντέλου κεφαλιού τριών (3) ιστών που 



Κεφάλαιο 4. Ανάπτυξη Πρωτότυπων Μεθοδολογιών Σχεδίασης Εμφυτεύσιμων Κεραιών 
 
 

 
Ασημίνα Δ. Κιούρτη – Διδακτορική Διατριβή 138 
 

προσομοιώνει τις ηλεκτρικές ιδιότητες ιστών δέρματος, οστού και φαιάς ουσίας στη 

συχνότητα 402 MHz (Σχ. 4.1(β)). Οι μεταβλητές παράμετροι της σχεδίασης (μήκη 

των εγκοπών) αρχικοποιούνται στις τιμές του πρώτου βήματος σχεδίασης (Πίνακας 

4.3, «Μεθοδολογία ΙΙΙ / 1ο βήμα»), και μεταβάλλονται εντός του εύρους [0 mm, 9.5 

mm], με βήμα από 0.1 mm έως 0.4 mm. Η βελτιστοποίηση σταματά όταν 

ικανοποιηθεί η συνθήκη (4.7), ή όταν το πλήθος των επαναλήψεων υπερβεί τον 

αριθμό 300 (Ν = 300). Το σφάλμα της υπολογιστικής μοντελοποίησης (αριθμητικός 

θόρυβος) ισούται με 0.02 ή, ισοδύναμα, η αβεβαιότητα υπολογισμού της 

ποσότητας 11 @ 402MHz
S  ισούται με 0.02. Οι βελτιστοποιημένες τιμές των μεταβλητών 

παραμέτρων σχεδίασης που προκύπτουν από την εφαρμογή του αλγορίθμου 

Quasi–Newton καταγράφονται στον Πίνακα 4.3 («Μεθοδολογία ΙΙΙ / 2ο βήμα»). Οι 

βελτιστοποιημένες τιμές των μεταβλητών διαφέρουν έως και κατά 12.6% από τις 

αντίστοιχες τιμές του πρώτου βήματος σχεδίασης. Η απόκριση συχνότητας του 

συντελεστή ανάκλασης της βελτιστοποιημένης κεραίας εντός του σφαιρικού 

μοντέλου κεφαλιού απεικονίζεται στο Σχ. 4.12(β) (συνεχής γραμμή). Η κεραία 

παρουσιάζει συντονισμό στην επιθυμητή συχνότητα 402 MHz με συντελεστή 

ανάκλασης ίσο προς –27.9  dB, και διαθέτει εύρος ζώνης 38 ΜΗz, που καλύπτει τη 

ζώνη MICS. Η γεωμετρία των ταινιών της προτεινόμενης κεραίας απεικονίζεται στο 

Σχ. 4.13. 
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Σχ. 4.12 Απόκριση συχνότητας του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης (|S11|) 
εμφυτεύσιμης κεραίας σχεδιασμένης βάσει της Μεθοδολογίας ΙΙΙ: (α) κεραία 

πρώτου βήματος εντός κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος (Σχ. 4.1(α)), και (β) κεραία 
δεύτερου βήματος εντός κανονικού (Σχ. 4.1(β)) και ανατομικού (Σχ. 4.1(γ)) μοντέλου 

κεφαλιού. 

 
κάτω ταινία άνω ταινία 

  
Σχ. 4.13 Γεωμετρία ταινιών της εμφυτεύσιμης κεραίας που προέκυψε κατά τη 

σχεδίαση βάσει της Μεθοδολογίας IΙΙ. 
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Η απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης της σχεδιασθείσας 

βελτιστοποιημένης κεραίας εντός του ανατομικού μοντέλου κεφαλιού (Σχ. 4.1(γ)) 

υπερτίθεται στο Σχ. 4.12(β) (διακεκομμένη γραμμή). Όπως αναμενόταν, οι 

επιδόσεις συντονισμού της βελτιστοποιημένης κεραίας εντός του σφαιρικού και 

ανατομικού μοντέλου κεφαλιού είναι, σχεδόν, ταυτόσημες.  

4.2.4 Μεθοδολογία ΙV: Ταχεία Αλγοριθμική Βελτιστοποίηση 
Συντονισμού  

Προτεινόμενη Μεθοδολογία 

Η Μεθοδολογία ΙV θέτει ως στόχο τη σχεδίαση εμφυτεύσιμης κεραίας η οποία 

παρουσιάζει βελτιστοποιημένες επιδόσεις συντονισμού εντός του επιθυμητού 

σεναρίου εμφύτευσης (μέρους του σώματος του ασθενούς), δίνοντας έμφαση στην 

επιτάχυνση της διαδικασίας σχεδίασης [Kiourti, 2013a]. Το σχηματικό διάγραμμα 

της μεθοδολογίας απεικονίζεται στο Σχ. 4.14. 

 

 
Σχ. 4.14 Σχηματικό διάγραμμα Μεθοδολογίας ΙV. 

 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Μεθοδολογίας IV είναι ότι η σχεδίαση της 

εμφυτεύσιμης κεραίας πραγματοποιείται εντός ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου 

μοντέλου ιστών μικροσκοπικών διαστάσεων, κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη το 

διηλεκτρικό φόρτο των βιολογικών ιστών και του περιβάλλοντος αέρα επί της 

κεραίας. Διακρίνονται δύο εκδοχές της μεθοδολογίας, ανάλογα με το επιλεγέν 

ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο μοντέλο ιστών. Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, 

γνωστή ως εκδοχή Μοντέλου Ιστών Ενός Στρώματος (Single–Layer Tissue Model, 

SLTM), ή εκδοχή SLTM, πραγματοποιείται σχεδίαση της κεραίας εντός του 
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προτεινόμενου μοντέλου ιστών του Σχ. 4.1(δ). Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, 

γνωστή ως εκδοχή Μοντέλου Ιστών Πολλαπλών Στρωμάτων (Multi–Layer Tissue 

Model, MLTM), ή εκδοχή MLTM, πραγματοποιείται σχεδίαση της κεραίας εντός 

του προτεινόμενου μοντέλου ιστών του Σχ. 4.1(ε). 

Η Μεθοδολογία IV συνίσταται από δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα, η κεραία 

τοποθετείται σε απόσταση d κάτω από την εξωτερική επιφάνεια του εκάστοτε 

μοντέλου ιστών, όπου d η πραγματική (κατά μέσο όρο) απόσταση κεραίας–αέρα 

εντός του επιθυμητού σεναρίου εμφύτευσης (σε [mm]). Η σχεδίαση 

πραγματοποιείται επαναληπτικά, μέσω δοκιμής–και–σφάλματος έως ότου η τιμή 

του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης (|S11|) στην επιθυμητή συχνότητα 

λειτουργίας (f0) ικανοποιήσει τη συνθήκη: 

0
11 @ f

S 15 dB≤ −                               
(4.8) 

  
 Στο δεύτερο βήμα, η κεραία παραμένει εντός του ίδιου μοντέλου βιολογικών 

ιστών, και πραγματοποιείται βελτιστοποίηση των παραμέτρων σχεδίασής της, με 

επαναληπτικό τρόπο, έως ότου ικανοποιηθεί η συνθήκη: 

0
11 @ f

S min=                              
(4.9) 

ή το πλήθος των επαναλήψεων υπερβεί έναν προκαθορισμένο αριθμό (Ν). 

Η βελτιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω αλγορίθμου Quasi–Newton [Sun, 2006], 

ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος στο λογισμικό Ansoft HFSS [HFSS, 2008], και 

υλοποιείται ταχύτατα και με υψηλή ακρίβεια, υπό την προϋπόθεση ότι το σφάλμα 

της υπολογιστικής μοντελοποίησης (αριθμητικός θόρυβος) είναι αρκούντως μικρό. 

Οι προς βελτιστοποίηση παράμετροι σχεδίασης της κεραίας αρχικοποιούνται στις 

τιμές που υπολογίσθηκαν κατά το πρώτο βήμα εφαρμογής της Μεθοδολογίας ΙV. 

Εμφύτευση της σχεδιασθείσας κεραίας εντός κανονικού ή ανατομικού μοντέλου 

βιολογικών ιστών που προσομοιώνει το επιθυμητό σενάριο εμφύτευσης αναμένεται 

να επιφέρει αμυδρές αλλαγές στις επιδόσεις συντονισμού της, ως αποτέλεσμα του 

παρεμφερούς υφιστάμενου διηλεκτρικού φόρτου επί της κεραίας από τους 

βιολογικούς ιστούς και τον περιβάλλοντα αέρα. 

Συγκριτικά με τη Μεθοδολογία Ι, η εμφυτεύσιμη κεραία που σχεδιάζεται 

βάσει της Μεθοδολογίας ΙV δεν πάσχει από προβλήματα αποσυντονισμού, ενώ, 

συγκριτικά με τη Μεθοδολογία ΙΙ, παρουσιάζει βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά 

συντονισμού δοθέντος του επιθυμητού σεναρίου εμφύτευσης. Οι επιδόσεις 

συντονισμού της σχεδιασθείσας κεραίας μπορούν να χαρακτηρισθούν αντίστοιχες 

εκείνων της Μεθοδολογίας ΙΙΙ, με τη διαφορά ότι η σχεδίαση βάσει της 

Μεθοδολογίας IV πραγματοποιείται εντός σημαντικά μικρότερου χρονικού 

διαστήματος. Το πλεονέκτημα ταχύτητας της Μεθοδολογίας IV έναντι των λοιπών 
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μεθοδολογιών οφείλεται στο επιλεγέν μοντέλο βιολογικών ιστών το οποίο 

παρουσιάζει: (α) μικροσκοπικές διαστάσεις, και (β) απλοποιημένη γεωμετρία, που 

το καθιστούν εύκολα μοντελοποιήσιμο / διακριτοποιήσιμο, και ταχέως επιλύσιμο. 

Σημειώνεται ότι η εκδοχή MLTM αναμένεται να είναι ελαφρώς ακριβέστερη, αν και 

σχετικά βραδύτερη της εκδοχής SLTM, ως αποτέλεσμα του μοντέλου ιστών 

πολλαπλών στρωμάτων, που, αν και ακριβέστερο του μοντέλου ιστών ενός 

στρώματος, είναι σχετικά πολυπλοκότερο στη μοντελοποίηση, διακριτοποίηση, και 

επίλυση. Σημειώνεται ότι, για την περαιτέρω επιτάχυνση της σχεδίασης, απαιτείται 

εις βάθος κατανόηση της αρχής λειτουργίας της υπό μελέτη κεραίας από τον 

εκάστοτε σχεδιαστή προκειμένου να πραγματοποιηθεί κατάλληλη επιλογή των προς 

βελτιστοποίηση μεταβλητών, καθώς επίσης του εύρους και βήματος μεταβολής 

τους.  

Επαλήθευση  

Για την επαλήθευση της Μεθοδολογίας ΙV, θεωρείται το παραμετρικό μοντέλο 

εμφυτεύσιμης κεραίας του Σχ. 4.2. Οι παράμετροι της κεραίας, πλην των μηκών 

των εγκοπών, προεπιλέγονται στις τιμές του Πίνακα 4.2 («Μεθοδολογία IV»), ενώ τα 

μήκη των εγκοπών θεωρούνται ως μεταβλητές της σχεδίασης. Δεδομένου ότι η 

κεραία προορίζεται για εμφύτευση εντός του ιστού δέρματος του ανθρώπινου 

κεφαλιού και τηλεμετρία στη ζώνη MICS (f0 = 402 MHz), το πρώτο βήμα σχεδίασης 

πραγματοποιείται εντός:  

(α) Εκδοχή SLTM: ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου μοντέλου ενός (1) ιστού που 

προσομοιώνει τις ηλεκτρικές ιδιότητες ιστού δέρματος στη συχνότητα 402 MHz (Σχ. 

4.1 (δ)). 

(β) Εκδοχή MLTM: ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου μοντέλου τριών (3) ιστών που 

προσομοιώνει τις ηλεκτρικές ιδιότητες ιστών δέρματος (h1 = 5 mm), οστού (h2 = 5 

mm) και φαιάς ουσίας στη συχνότητα 402 MHz (Σχ. 4.1 (ε)). 

Η μέγιστη διάσταση της κεραίας επί των αξόνων +Χ και +Υ ισούται με την ακτίνα 

της υπό μελέτη κυκλικής εμφυτεύσιμης κεραίας (R), ως R = 6 mm. Οι 

προσομοιώσεις πραγματοποιούνται με την κεραία τοποθετημένη σε απόσταση d = 3 

mm κάτω από την εξωτερική επιφάνεια των μοντέλων ιστών (+Ζ), η οποία 

αντιστοιχεί στην πραγματική (κατά μέσο όρο) απόσταση κεραίας–αέρα για 

ρεαλιστικά σενάρια εμφύτευσης κεραιών εντός του δέρματος του ανθρώπινου 

κεφαλιού. 

Κατόπιν εφαρμογής του πρώτου βήματος της Μεθοδολογίας ΙV για τις 

εκδοχές SLTM και MLTM, προκύπτει ότι οι μεταβλητές παράμετροι σχεδίασης της 

κεραίας πρέπει να τεθούν στις τιμές που καταγράφονται στον Πίνακα 4.3 

(«Μεθοδολογία ΙV / SLTM ή MLTM /1ο βήμα») [Kiourti, 2013a]. Οι αποκρίσεις 
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συχνότητας συντελεστή ανάκλασης των εν λόγω κεραιών εντός των ορθογωνίων 

παραλληλόγραμμων μοντέλων ιστών απεικονίζονται στα Σχ. 4.15(α) και Σχ. 4.15(β) 

για τις εκδοχές SLTM και MLTM, αντίστοιχα. Οι κεραίες παρουσιάζουν συντονισμό 

στη συχνότητα 402 MHz με συντελεστές ανάκλασης ίσους προς –24.1 dB (εκδοχή 

SLTM) και –24.0 dB (εκδοχή MLTM), που ικανοποιούν τη συνθήκη (4.8), ενώ 

διαθέτουν εύρη ζώνης 28.9 ΜΗz (εκδοχή SLTM) και 28.6 ΜΗz (εκδοχή ΜLTM), 

που καλύπτουν τη ζώνη MICS. 
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Σχ. 4.15 Απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης (|S11|) εμφυτεύσιμων 
κεραιών σχεδιασμένων βάσει του πρώτου βήματος της Μεθοδολογίας ΙV: (α) εκδοχή 

SLTM (Σχ. 4.1(δ)), και (β) εκδοχή MLTM (Σχ. 4.1(ε)). 

 
Η βελτιστοποίηση της σχεδίασης του δεύτερου βήματος της μεθοδολογίας 

πραγματοποιείται εντός των ίδιων μοντέλων βιολογικών ιστών για τις εκδοχές SLTM 

και MLTM, αντίστοιχα. Οι μεταβλητές παράμετροι της σχεδίασης (μήκη των 

εγκοπών) αρχικοποιούνται στις τιμές του πρώτου βήματος σχεδίασης (Πίνακας 4.3, 

«Μεθοδολογία ΙV / SLTM ή MLTM / 1ο βήμα»), και μεταβάλλονται εντός του 

εύρους [0 mm, 9.5 mm], με βήμα από 0.1 mm έως 0.5 mm. Η βελτιστοποίηση 

σταματά όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη (4.9), ή όταν το πλήθος των επαναλήψεων 

υπερβεί τον αριθμό 200 (Ν = 200). Το σφάλμα της υπολογιστικής μοντελοποίησης 

(αριθμητικός θόρυβος) ισούται με 0.02 ή, ισοδύναμα, η αβεβαιότητα υπολογισμού 

της ποσότητας 11 @ 402MHz
S  ισούται με 0.02. Οι βελτιστοποιημένες τιμές των 

μεταβλητών παραμέτρων σχεδίασης που προκύπτουν από την εφαρμογή του 

αλγορίθμου Quasi–Newton καταγράφονται στον Πίνακα 4.3 («Μεθοδολογία ΙΙΙ / 

SLTM ή MLTM / 2ο βήμα»). Οι αποκρίσεις συχνότητας του συντελεστή ανάκλασης 

των βελτιστοποιημένων κεραιών εντός των ορθογωνίων παραλληλεπίπεδων μοντέλων 

ιστών απεικονίζονται στα Σχ. 4.16(α) και Σχ. 4.16(β) για τις εκδοχές SLTM και 

MLTM, αντίστοιχα  (συνεχής γραμμή). Οι κεραίες παρουσιάζουν συντονισμό στη 

συχνότητα 402 MHz με συντελεστές ανάκλασης ίσους προς –31.7 dB (εκδοχή 

SLTM) και –45.9 dB (εκδοχή MLTM), που ικανοποιούν τη συνθήκη (4.9), ενώ 

διαθέτουν εύρη ζώνης 26.6 ΜΗz (εκδοχή SLTM) και 26.1 ΜΗz (εκδοχή ΜLTM), 

που καλύπτουν τη ζώνη MICS. Η γεωμετρία των ταινιών των προτεινόμενων κεραιών 
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απεικονίζεται στα Σχ. 4.17(α) και Σχ. 4.17(β) για τις εκδοχές SLTM και MLTM, 

αντίστοιχα. 
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Σχ. 4.16 Απόκριση συχνότητας του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης (|S11|) 
εμφυτεύσιμων κεραιών σχεδιασμένων βάσει της Μεθοδολογίας ΙV: (α) εκδοχή SLTM 

(Σχ. 4.1(δ)), και (β) εκδοχή MLTM (Σχ. 4.1(ε)). 

 
κάτω ταινία άνω ταινία 

  
(α) 

κάτω ταινία άνω ταινία 

  
(β) 

Σχ. 4.17 Γεωμετρία ταινιών της εμφυτεύσιμης κεραίας που προέκυψε κατά τη 
σχεδίαση βάσει της Μεθοδολογίας IV: (α) SLTM, και (β) MLTM. 

 
Οι αποκρίσεις συχνότητας του συντελεστή ανάκλασης των βελτιστοποιημένων 

κεραιών εντός του σφαιρικού μοντέλου κεφαλιού του Σχ. 4.1(β) υπερτίθενται στο 

Σχ. 4.16 (διακεκομμένη γραμμή). Όπως αναμενόταν, οι επιδόσεις συντονισμού των 

βελτιστοποιημένων κεραιών εντός των ορθογωνίων παραλληλεπίπεδων μοντέλων 

ιστών των δύο εκδοχών και του σφαιρικού μοντέλου κεφαλιού είναι, σχεδόν, 

ταυτόσημες. Ο συχνοτικός αποσυντονισμός που προκύπτει κατά την εφαρμογή των 

εκδοχών SLTM και MLTM προκύπτει ίσος με 2 MHz και 0 MHz, αντίστοιχα. 

Σημειώνεται ότι οι επιδόσεις συντονισμού των βελτιστοποιημένων κεραιών 

αναμένεται να είναι όμοιες ακόμα και κατά την εμφύτευσή τους εντός του 

ανατομικού μοντέλου κεφαλιού του Σχ. 4.1(γ), ως αποτέλεσμα του παρεμφερούς 
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υφιστάμενου διηλεκτρικού φόρτου από τους βιολογικούς ιστούς και τον 

περιβάλλοντα αέρα. 

4.3 Συζήτηση και Συμπεράσματα 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάσθηκαν τέσσερις πρωτότυπες μεθοδολογίες σχεδίασης 

εμφυτεύσιμων κεραιών για εμφύτευση και λειτουργία εντός συγκεκριμένων 

σεναρίων εμφύτευσης (μερών του σώματος του ασθενούς), οι οποίες προέκυψαν ως 

υπο–περιπτώσεις μίας γενικευμένης μεθοδολογίας σχεδίασης. Oι προτεινόμενες 

μεθοδολογίες θέτουν ως στόχο την επιτάχυνση σχεδίασης της εμφυτεύσιμης 

κεραίας, τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων συντονισμού της σχεδιασθείσας κεραίας 

εντός του επιθυμητού σεναρίου εμφύτευσης, και τη συστηματοποίηση και, κατά το 

δυνατόν, αυτοματοποίηση της όλης διαδικασίας. Βασικές καινοτομίες αποτελούν: 

(α) η σχεδίαση της εμφυτεύσιμης κεραίας απευθείας εντός περιβάλλοντος 

βιολογικών ιστών, αντί αέρα, (β) η χρήση κανονικών έναντι ανατομικών μοντέλων 

ιστών, (γ) η μέγιστη δυνατή σμίκρυνση και απλοποίηση του μοντέλου ιστών κατά 

τρόπο που να επιταχύνει την αριθμητική σχεδίαση χωρίς να υποβαθμίζει τις 

επιδόσεις συντονισμού της υπό σχεδίαση κεραίας, και (δ) η βέλτιστη τοποθέτηση 

της εμφυτεύσιμης κεραίας εντός του μικροσκοπικού και απλοποιημένου μοντέλου 

ιστών κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τον υφιστάμενο επί αυτής διηλεκτρικό 

φόρτο από τους βιολογικούς ιστούς και τον περιβάλλοντα αέρα. 

 

Πίνακας 4.4 Συγκριτικές επιδόσεις προτεινόμενων μεθοδολογιών σχεδίασης 
εμφυτεύσιμων κεραιών. 

 Μεθοδολογία Ι Μεθοδολογία 
ΙΙ Μεθοδολογία ΙΙΙ Μεθοδολογία IV 

SLTM MLTM 
Αριθμός Βημάτων 1 2 2 2 

Ποιοτική Εκτίμηση 
Υπολογιστικού Χρόνου τΙ τI < τII τI < τIII ≤ τII τI < τIV < τIII ≤ τII 

Ποσοτική Εκτίμηση 
Υπολογιστικού Χρόνου 

(ενδεικτική) 
60 min 500 min 460 min 110 

min 
130 
min 

Επιδόσεις Συντονισμού 
εντός Επιθυμητού 

Σεναρίου Εμφύτευσης 

προβλήματα 
αποσυντονισμού ικανοποιητικές βελτιστοποιημένες βελτιστοποιημένες 

 

Οι επιδόσεις των προτεινόμενων μεθοδολογιών καταγράφονται συγκριτικά 

στον Πίνακα 4.4, ως συνάρτηση: του απαιτούμενου αριθμού βημάτων, του 

απαιτούμενου υπολογιστικού χρόνου για τη σχεδίαση της τελικής εμφυτεύσιμης 

κεραίας (ποιοτική και ενδεικτική ποσοτική εκτίμηση), και των επιδόσεων 

συντονισμού της σχεδιασθείσας κεραίας εντός του επιθυμητού σεναρίου 

εμφύτευσης [Kiourti, 2013a, 2013b]. Σημειώνεται ότι η ποσοτική εκτίμηση αφορά 
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στη σχεδίαση εμφυτεύσιμων κεραιών για λειτουργία εντός του ιστού δέρματος του 

ανθρώπινου κεφαλιού που έχει πραγματοποιηθεί σε υπολογιστή με επεξεργαστή 

2.83 GHz και μνήμη RAM 3.25 GB. 

• Η  Μεθοδολογία Ι αποτελείται από ένα βήμα σχεδίασης της κεραίας εντός 

κυβικού μοντέλου που προσομοιώνει τις ιδιότητες του επιθυμητού ιστού 

εμφύτευσης, επιταχύνοντας σημαντικά τη σχεδίαση. Πάσχει, ωστόσο, από 

προβλήματα αποσυντονισμού της σχεδιασθείσας κεραίας εντός ρεαλιστικών 

σεναρίων εμφύτευσης.  

• Η Μεθοδολογία ΙΙ περιλαμβάνει ένα επιπλέον βήμα διόρθωσης των 

προβλημάτων αποσυντονισμού μέσω δοκιμής–και–σφάλματος. Αν και βραδύτερη 

της Μεθοδολογίας Ι, παρέχει ικανοποιητικές επιδόσεις συντονισμού εντός του υπό 

μελέτη σεναρίου εμφύτευσης.  

• Η Μεθοδολογία ΙΙΙ είναι παρεμφερής της Μεθοδολογίας ΙΙ με τη διαφορά ότι 

η διόρθωση των προβλημάτων αποσυντονισμού δεν πραγματοποιείται μέσω 

δοκιμής–και–σφάλματος, αλλά αυτοματοποιημένα από το λογισμικό σχεδίασης, 

μέσω αλγοριθμικής βελτιστοποίησης Quasi–Newton. Ο απαιτούμενος 

υπολογιστικός χρόνος προκύπτει μικρότερος εκείνου της Μεθοδολογίας ΙΙ, ενώ οι 

επιδόσεις συντονισμού της κεραίας είναι βελτιστοποιημένες.  

• Τέλος, η Μεθοδολογία IV πραγματοποιεί αρχική προσεγγιστική σχεδίαση 

της κεραίας μέσω δοκιμής–και–σφάλματος, και μετέπειτα αυτοματοποιημένη 

αλγοριθμική βελτιστοποίηση αυτής μέσω αλγορίθμμου Quasi–Newton. Η σχεδίαση 

και βελτιστοποίηση πραγματοποιούνται εντός ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου 

μοντέλου ιστών μικροσκοπικών διαστάσεων, το οποίο λαμβάνει υπόψη το 

διηλεκτρικό φόρτο των βιολογικών ιστών και του περιβάλλοντος αέρα επί της 

κεραίας. Ως αποτέλεσμα, η σχεδιασθείσα κεραία παρουσιάζει βελτιστοποιημένες 

επιδόσεις συντονισμού εντός του επιθυμητού σεναρίου εμφύτευσης, ενώ, λόγω 

μικροσκοπικών διαστάσεων του χρησιμοποιούμενου μοντέλου βιολογικών ιστών, ο 

συνολικός απαιτούμενος χρόνος σχεδίασης είναι μικρότερος εκείνου των 

Μεθοδολογιών ΙΙ και ΙΙΙ. Διακρίνονται δύο εκδοχές, SLTM και MLTM, με την 

εκδοχή MLTM να είναι ελαφρώς ακριβέστερη, αν και σχετικά βραδύτερη της 

εκδοχής SLTM. 

 Οι προτεινόμενες μεθοδολογίες επαληθεύθηκαν αριθμητικά μέσω σχεδίασης 

πρωτότυπων κεραιών μικροταινίας για εμφύτευση εντός του ιστού δέρματος του 

ανθρώπινου κεφαλιού, και ιατρική τηλεμετρία στη ζώνη MICS (402–405 MHz) (π.χ. 

μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης, αποκατάσταση από εγκεφαλικό επεισόδιο, ασύρματο 

εγκεφαλογράφημα, παρακολούθηση εξέλιξης εγκεφαλικού οιδήματος κ.α.). Παρ’ 

όλα αυτά, οι μεθοδολογίες δύνανται να εφαρμοσθούν για οποιονδήποτε τύπο 
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κεραιών, σενάριο εμφύτευσης και συχνότητα λειτουργίας της ασύρματης ζεύξης 

ιατρικής τηλεμετρίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Παραμετρική Μελέτη Επιδόσεων  

Πρωτότυπων Εμφυτεύσιμων Κεραιών 
 
Περιεχόμενα 
5.1 Μελέτη Ανοχής εντός Διαφόρων Σεναρίων Ιατρικών Εφαρμογών 

5.1.1 Μοντέλα και Μέθοδοι 
5.1.2 Αριθμητικά Αποτελέσματα 

5.2 Μελέτη Ανοχής στις Ιδιαιτερότητες του Εκάστοτε Υποκειμένου 
5.2.1 Μοντέλα και Μέθοδοι 
5.2.2 Αριθμητικά Αποτελέσματα 

5.3 Μελέτη Μεταβολής της Συχνότητας Λειτουργίας της Ζεύξης Ιατρικής 
Τηλεμετρίας 
5.3.1 Μοντέλα και Μέθοδοι 
5.3.2 Αριθμητικά Αποτελέσματα 

5.4 Συζήτηση και Συμπεράσματα 
Βιβλιογραφία 
 

Περίληψη 
Στο Κεφάλαιο 5 μελετώνται οι επιδόσεις συντονισμού, ακτινοβολίας, και ασφάλειας 

εμφυτεύσιμων κεραιών για ιατρική τηλεμετρία, ως συνάρτηση: (α) του υπό μελέτη 

σεναρίου ιατρικής εφαρμογής (θέση εμφύτευσης της κεραίας), (β) των 

ιδιαιτεροτήτων του εκάστοτε υποκειμένου (ανατομική δομή και ηλεκτρικές 

ιδιότητες βιολογικών ιστών), και (γ) της συχνότητας στην οποία λαμβάνει χώρα η 

ιατρική τηλεμετρία. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται αριθμητική μελέτη των 

επιδόσεων: (α) κεραίας 402 ΜΗz κατά την εμφύτευσή της εντός κανονικών 

μοντέλων προσομοίωσης του ανθρώπινου κεφαλιού, βραχίονα, και κορμού, (β) 

κεραίας 403.5 ΜΗz κατά την εμφύτευσή της εντός δύο σφαιρικών και τριών 

ανατομικών μοντέλων προσομοίωσης του ανθρώπινου κεφαλιού, θεωρώντας 

μεταβολές των τιμών σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς και αγωγιμότητας των 

βιολογικών ιστών κατά ±20% από τις τιμές αναφοράς τους, και (γ) κεραιών 402 

MHz, 433 MHz, 868 MHz, και 915 MHz κατά την εμφύτευσή τους εντός 

ανατομικού μοντέλου προσομοίωσης του ανθρώπινου κεφαλιού.  
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5.1 Μελέτη Ανοχής για Διάφορα Σενάρια Ιατρικών 
Εφαρμογών  

Στόχος της Παραγράφου 5.1 είναι η αξιολόγηση της επίδρασης του υπό μελέτη 

σεναρίου ιατρικής εφαρμογής, ή, ισοδύναμα, της θέσης εμφύτευσης της κεραίας 

εντός του σώματος του ασθενούς, στις επιτευχθείσες επιδόσεις συντονισμού, 

ακτινοβολίας και ασφάλειας. Για το σκοπό αυτό, σχεδιάζονται και μελετώνται οι 

επιδόσεις τριών πρωτότυπων εμφυτεύσιμων κεραιών μικροταινίας για ιατρική 

τηλεμετρία στη ζώνη Υπηρεσιών Επικοινωνίας Ιατρικών Εμφυτευμάτων (Medical 

Implant Communications Service, MICS, 402.0–405.0 MHz) και λειτουργία εντός 

του ιστού δέρματος του ανθρώπινου κεφαλιού, βραχίονα, και κορμού, αντίστοιχα 

(π.χ. μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης, αρτηριακής πίεσης και γλυκόζης, αντίστοιχα). 

Τα χρησιμοποιούμενα μοντέλα και μέθοδοι, καθώς και τα εξαχθέντα αριθμητικά 

αποτελέσματα καταγράφονται στις Παραγράφους 5.1.1 και 5.1.2, αντίστοιχα. 

5.1.1 Μοντέλα και Μέθοδοι 

Μοντέλα Ιστών  

Οι υπολογιστικές μελέτες πραγματοποιούνται εντός του ιστού δέρματος των κάτωθι 

αριθμητικών μοντέλων βιολογικών ιστών κανονικής γεωμετρίας: 

(α) Σφαιρικό μοντέλο κεφαλιού τριών (3) ιστών, αποτελούμενο από ιστούς 

δέρματος (πάχους 5 mm), οστού (πάχους 5 mm), και φαιάς ουσίας (Σχ. 5.1(α)) 

[Kiourti, 2010], 

(β) Κυλινδρικό μοντέλο βραχίονα τριών (3) ιστών, αποτελούμενο από ιστούς 

δέρματος (πάχους 2.5 mm), μυός (πάχους 2.5 mm), και οστού (Σχ. 5.1(β)) 

[Wegmueller, 2006], και 

(γ) Ελλειψοειδές μοντέλο κορμού τριών (3) ιστών, αποτελούμενο από ιστούς 

δέρματος (πάχους 5 mm), λίπους (πάχους 10 mm), και μυός (Σχ. 5.1(γ)) [Shiba, 

2008]. 

Οι τιμές της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς (εr) και αγωγιμότητας (σ) των 

υπό μελέτη βιολογικών ιστών στη συχνότητα 402 MHz [Gabriel 1996a, 1996b, 

1996c], καθώς και οι πυκνότητες μάζας αυτών, καταγράφονται στον Πίνακα 5.1. Οι 

ηλεκτρικές ιδιότητες των βιολογικών ιστών προσεγγίζονται ως ανεξάρτητες της 

συχνότητας εντός εύρους ±100 MHz γύρω από τη συχνότητα 402 MHz (300–500 

MHz), και ίσες με την τιμή τους στη συχνότητα 402 MHz. Τα σφάλματα των 

προσεγγίσεων αυτών στον υπολογισμό της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς (Δεr) και 

αγωγιμότητας (Δσ) καταγράφονται, επίσης, στον Πίνακα 5.1 [Kiourti, 2012a]. 
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(α) (β) (γ) 

Σχ. 5.1 Κανονικά μοντέλα ιστών που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη ανοχής των 
εμφυτεύσιμων κεραιών εντός διαφόρων σεναρίων ιατρικών εφαρμογών: (α) κεφάλι, 

(β) βραχίονας, και (γ) κορμός. 

 

Πίνακας 5.1 Ηλεκτρικές ιδιότητες (σχετική διηλεκτρική σταθερά, εr, και 
αγωγιμότητα, σ) των υπό μελέτη βιολογικών ιστών στη συχνότητα 402 MHz 

[Gabriel, 1996a, 1996b, 1996c], μέγιστο σφάλμα προσέγγισης των ηλεκτρικών 
ιδιοτήτων στη ζώνη 300–500 MHz με τις τιμές τους στη συχνότητα 402 MHz (Δεr, 

Δσ) [Kiourti, 2012a], και αντίστοιχες τιμές πυκνότητας μάζας (ρ). 

Βιολογικός 
Ιστός εr σ [S/m] Δεr [%] Δσ [%] ρ (kg/m3) 

δέρμα 46.74 0.689 6.59 7.25 1100 
οστό 13.10 0.090 2.28 11.11 2200 

φαιά ουσία 57.39 0.738 4.56 6.76 1030 
μυς 57.11 0.797 1.91 3.75 1040 

λίπος 5.58 0.04 0.90 7.5 920 
 

Μοντέλο Κεραίας 

Ως μοντέλο κεραίας, χρησιμοποιείται η εμφυτεύσιμη κεραία με καταλαμβανόμενο 

φυσικό όγκο 51.5 mm3, και διηλεκτρικό υλικό κεραμικής αλουμίνας 96% (εr = 

9.4) που προτάθηκε στην Παράγραφο 3.2.2 του Κεφαλαίου 3. Για λόγους 

πληρότητας, η γεωμετρία της προτεινόμενης κεραίας απεικονίζεται στο Σχ. 5.2 

[Kiourti, 2012a]. Η κεραία έχει σχεδιασθεί ώστε να επιτυγχάνει τις επιθυμητές 

επιδόσεις συντονισμού στη ζώνη MICS (402–405 MHz), ή, ισοδύναμα, αρκούντως 

μικρή τιμή του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης (|S11|) στη συχνότητα 402 MHz 

εντός κυβικού μοντέλου ακμής 100 mm που προσομοιώνει τις ηλεκτρικές ιδιότητες 

ιστού δέρματος. Παρουσιάζει ακτίνα ίση προς 5 mm, ενώ οι λοιπές διαστάσεις της 

παρέχονται στους Πίνακες 3.3 και 3.4 του Κεφαλαίου 3. Ως αρχή των αξόνων του 

καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων θεωρείται το κέντρο του κυκλικού 

επιπέδου γείωσης της κεραίας, σύμφωνα με το Σχ. 5.2.  
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επίπεδο γείωσης κάτω ταινία άνω ταινία 

   
Σχ. 5.2 Γεωμετρία εμφυτεύσιμης κεραίας που χρησιμοποιείται για τη μελέτη 

ανοχής των εμφυτεύσιμων κεραιών εντός διαφόρων σεναρίων ιατρικών 
εφαρμογών: κεραία με φυσικό καταλαμβανόμενο όγκο 51.1 mm3, και διηλεκτρικό 

υλικό κεραμικής αλουμίνας 96% (Παράγραφος 3.2.2, Κεφάλαιο 3). 

 

Αριθμητική Μέθοδος 

Οι υπολογιστικές μελέτες πραγματοποιούνται στο λογισμικό Ansoft HFSS [HFSS, 

2008], με τη βοήθεια της μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element 

Method, FEM) [Silvester, 1996]. Το δομικό πλεγματικό στοιχείο του λογισμικού 

HFSS έχει σχήμα τετραέδρου, το οποίο επιτρέπει την ακριβή μοντελοποίηση και 

ταχεία επίλυση καμπύλων γεωμετριών, όπως τα υπό μελέτη αριθμητικά μοντέλα 

βιολογικών ιστών (Σχ. 5.1) και εμφυτεύσιμης κεραίας (Σχ. 5.2). Το πλέγμα 

διακριτοποίησης του υπό προσομοίωση ηλεκτρομαγνητικού (ΗΜ) μοντέλου 

βελτιστοποιείται αυτόματα από το λογισμικό με επαναληπτικό τρόπο. Το πλέγμα 

μεταβάλλεται κατά, το πολύ, 30% σε κάθε επανάληψη. Οι επαναλήψεις σταματούν 

όταν η μέγιστη διαφορά στον υπολογισμό του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης 

της κεραίας (|S11|) μεταξύ δύο επαναλήψεων είναι μικρότερη του 0.02 (κατ’ 

απόλυτη τιμή), ή όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι μεγαλύτερος του 10. Για 

λόγους ευστάθειας της αριθμητικής επίλυσης, τα μοντέλα βιολογικών ιστών (Σχ. 

5.1) περιβάλλονται κατά 200 mm από αέρα (λ0/4 = 186.5 mm, όπου λ0 είναι το 

μήκος κύματος στον ελεύθερο χώρο στη συχνότητα 402 MHz). Στα όρια της 

περιοχής επίλυσης θεωρούνται οριακές συνθήκες απορρόφησης οι οποίες 

προσομοιώνουν την ακτινοβόληση στον ελεύθερο χώρο απείρων διαστάσεων. 

5.1.2 Αριθμητικά Αποτελέσματα 

Επιδόσεις Συντονισμού 

Η εμφύτευση της κεραίας του Σχ. 5.2 (αρχική κεραία) εντός του ιστού δέρματος 

των κανονικών μοντέλων κεφαλιού, βραχίονα, και κορμού (Σχ. 5.1) οδηγεί σε 

μερικό αποσυντονισμό της συχνότητας λειτουργίας της. Η απόκριση συχνότητας 

συντελεστή ανάκλασης της κεραίας για καθένα εκ των υπό μελέτη σεναρίων 

εμφύτευσης απεικονίζεται στο Σχ. 5.3 (διακεκομμένη γραμμή). Για λόγους 
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σύγκρισης, στο Σχ. 5.3 υπερτίθεται η απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης 

της κεραίας εντός του κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος ακμής 100 mm όπου έχει 

πραγματοποιηθεί η αρχική της σχεδίαση (συνεχής γραμμή). Η μετατόπιση της 

συχνότητας συντονισμού από την τιμή των 402 MHz προκύπτει ίση προς 11.6 

MHz, 12.6 MHz, και 10.6 MHz εντός των μοντέλων κεφαλιού, βραχίονα, και 

κορμού, αντίστοιχα, και οφείλεται στη διαφοροποίηση του διηλεκτρικού φόρτου 

των βιολογικών ιστών και του περιβάλλοντος αέρα επί της κεραίας για καθένα εκ 

των υπό μελέτη σεναρίων. 
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Σχ. 5.3 Απόκριση συχνότητας του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης (|S11|) της 
αρχικής κεραίας εντός των κανονικών μοντέλων: (α) κεφαλιού, (β) βραχίονα, και (γ) 

κορμού του Σχ. 5.1. 

 

Πίνακας 5.2 Μήκη εγκοπών της αρχικής κεραίας σχεδιασμένης εντός κυβικού 
μοντέλου ιστού δέρματος ακμής 100 mm, και των τροποποιημένων εμφυτεύσιμων 
κεραιών για λειτουργία εντός των κανονικών μοντέλων κεφαλιού, βραχίονα, και 

κορμού του Σχ. 5.1 (σε [mm]). 

Κεραία l1 l2 l3 l4 l5 l1’ l2’ l3’ l4’ l5’ 

Αρχική  7.696 6.833 6.733 2.949 3.349 6.796 6.733 6.433 1.050 1.050 
Τροποποιημένη  

(κεφάλι) 
8.096 6.833 6.733 2.949 3.349 7.196 6.733 6.433 1.050 1.050 

Τροποποιημένη 
(βραχίονας) 

8.096 6.833 6.733 2.949 3.349 6.796 7.133 6.433 1.050 1.749 

Τροποποιημένη 
(κορμός) 

8.096 6.833 6.733 2.949 3.349 6.796 7.133 6.433 1.050 1.050 

 
 Για τη διόρθωση του φαινομένου αποσυντονισμού της κεραίας κρίνεται 

απαραίτητη η τροποποίηση της σχεδίασής της στο πλαίσιο καθενός εκ των σεναρίων 

εμφύτευσης (τροποποιημένη κεραία). Συγκεκριμένα, η μείωση της επιτευχθείσας 

συχνότητας συντονισμού εντός των μοντέλων κεφαλιού, βραχίονα και κορμού στη 

συχνότητα 402 MHz απαιτεί αύξηση της ενεργού διαδρομής ηλεκτρικού ρεύματος 

επί της κεραίας. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται κατάλληλη αύξηση του 

μήκους των εγκοπών της κάτω και άνω ταινίας, σύμφωνα με τον Πίνακα 5.2 (li, 

όπου i = 1–5, 1’–5’ ο αύξων αριθμός της εγκοπής). Οι τιμές των λοιπών παραμέτρων 

σχεδίασης διατηρούνται σταθερές και ίσες με τις τιμές σχεδίασης της αρχικής 

κεραίας. Για λόγους σύγκρισης, στον Πίνακα 5.2, καταγράφονται, επιπλέον, τα 
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μήκη των εγκοπών της αρχικής κεραίας. Οι τροποποιημένες κεραίες παρουσιάζουν 

συντονισμό στη συχνότητα 402 MHz εντός των μοντέλων κεφαλιού, βραχίονα και 

κορμού, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 5.4. Οι ακριβείς τιμές του μέτρου του 

συντελεστή ανάκλασης στη συχνότητα 402 MHz (|S11|@402MHz) και του εύρους 

ζώνης 10 dB (10–dB BW) των κεραιών για κάθε σενάριο εμφύτευσης 

καταγράφονται στον Πίνακα 5.3. 
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Σχ. 5.4 Απόκριση συχνότητας του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης (|S11|) των 
τροποποιημένων εμφυτεύσιμων κεραιών εντός των κανονικών μοντέλων: (α) 

κεφαλιού, (β) βραχίονα, και (γ) κορμού του Σχ. 5.1. 

 

Πίνακας 5.3 Επιδόσεις συντονισμού των τροποποιημένων εμφυτεύσιμων κεραιών 
εντός των κανονικών μοντέλων κεφαλιού, βραχίονα, και κορμού του Σχ. 5.1: μέτρο 
του συντελεστή ανάκλασης στη συχνότητα 402 MHz (|S11|@402MHz) και εύρος ζώνης 

10 dB (10 dB–BW). 

Κεραία |S11|@402MHz 
[dB] 

10–dB BW 
[MHz] 

Τροποποιημένη  
(κεφάλι) 

–20.3 33.2 

Τροποποιημένη 
(βραχίονας) 

–20.4 33.2 

Τροποποιημένη 
(κορμός) 

–20.0 33.2 

 

Επιδόσεις Ακτινοβολίας 

Τα διαγράμματα ακτινοβολίας απολαβής μακρινού πεδίου των τροποποιημένων 

κεραιών στη συχνότητα 402 MHz απεικονίζονται στο Σχ. 5.5, για καθένα εκ των 

σεναρίων εμφύτευσης. Δεδομένου του μικρού ηλεκτρικού μεγέθους των κεραιών, τα 

ακτινοβολούμενα διαγράμματα ακτινοβολίας είναι, σχετικά, ομοιοκατευθυντικά, αν 

και επηρεάζονται, κατά περίπτωση, από τους περιβάλλοντες ετερογενείς 

βιολογικούς ιστούς ασύμμετρης γεωμετρίας. Τα διαγράμματα ακτινοβολίας 

απολαβής μακρινού πεδίου στο επίπεδο xy (αζιμουθιακό επίπεδο) των κεραιών 

απεικονίζονται στο Σχ. 5.6. Η μέγιστη τιμή απολαβής στο χώρο τριών διαστάσεων 

(G3D,max), καθώς, επίσης, η μέγιστη (G2D,max), ελάχιστη (G2D,min), και μέση (G2D,avg) 

τιμή απολαβής στο αζιμουθιακό επίπεδο καταγράφονται στον Πίνακα 5.4. Λόγω του 
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μικρού μεγέθους των κεραιών και των υψηλών απωλειών των βιολογικών ιστών, οι 

επιτευχθείσες τιμές απολαβής είναι, σχετικά, χαμηλές.  

 

 

   
(α) (β) (γ) 

Σχ. 5.5 Διαγράμματα ακτινοβολίας απολαβής μακρινού πεδίου στη συχνότητα 402 
MHz των τροποποιημένων εμφυτεύσιμων κεραιών εντός των κανονικών μοντέλων: 

(α) κεφαλιού, (β) βραχίονα, και (γ) κορμού του Σχ. 5.1. 

 

   
(α) (β) (γ) 

Σχ. 5.6 Διαγράμματα ακτινοβολίας απολαβής μακρινού πεδίου στο επίπεδο xy 
(αζιμουθιακό επίπεδο) και σε συχνότητα 402 MHz των τροποποιημένων 

εμφυτεύσιμων κεραιών εντός των κανονικών μοντέλων: (α) κεφαλιού, (β) βραχίονα, 
και (γ) κορμού του Σχ. 5.1. 

 

Πίνακας 5.4 Επιδόσεις ακτινοβολίας στη συχνότητα 402 MHz των τροποποιημένων 
εμφυτεύσιμων κεραιών εντός των κανονικών μοντέλων κεφαλιού, βραχίονα, και 
κορμού του Σχ. 5.1: μέγιστη τιμή απολαβής στο χώρο τριών διαστάσεων (G3D,max), 

και μέγιστη (G2D,max), ελάχιστη (G2D,min), και μέση (G2D,avg) τιμή απολαβής στο επίπεδο 
xy (αζιμουθιακό επίπεδο). 

Κεραία G3D,max [dB] G2D,max [dB] G2D,min [dB] G2D,avg [dB] 

Τροποποιημένη  
(κεφάλι) 

–48.25 –48.33 –54.63 –51.19 

Τροποποιημένη 
(βραχίονας) 

–51.53 –51.61 –56.68 –54.41 

Τροποποιημένη 
(κορμός) 

–52.73 –53.29 –63.31 –55.81 

 

Επιδόσεις Aσφάλειας 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί συμμόρφωση των τροποποιημένων κεραιών με τα 

όρια των διεθνών οδηγιών ασφάλειας ΙΕΕΕ C95.1–1999 [IEEE, 1999] και IEEE 

C95.1–2005 [IEEE, 2005], πραγματοποιείται υπολογιστική μελέτη του Ρυθμού 
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Ειδικής Απορρόφησης (Specific Absorption Rate, SAR) για καθένα εκ των σεναρίων 

εμφύτευσης του Σχ. 5.1, στη συχνότητα 402 MHz. Αρχικά, η ισχύς εισόδου των 

κεραιών τίθεται στην τιμή 1 W και υπολογίζονται οι μέγιστες τιμές του SAR 

κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g (SAR1g,max) και 10 g (SAR10g,max). Βάσει των 

τιμών αυτών, είναι δυνατόν να υπολογισθούν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ισχύος 

εισόδου των κεραιών που εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τις οδηγίες ΙΕΕΕ C95.1–

1999 (P1999) [IEEE, 1999] και IEEE C95.1–2005 (P2005) [IEEE, 2005], αντίστοιχα. 

Τα αριθμητικά αποτελέσματα καταγράφονται στον Πίνακα 5.5. Η παλαιά οδηγία 

ΙΕΕΕ C95.1–1999 [IEEE, 1999] αποδεικνύεται αυστηρότερη (έως και κατά 12 

φορές) της σύγχρονης οδηγίας IEEE C95.1–2005 [IEEE, 2005]. 

 
Πίνακας 5.5 Επιδόσεις ασφάλειας στη συχνότητα 402 MHz των τροποποιημένων 
εμφυτεύσιμων κεραιών εντός των κανονικών μοντέλων κεφαλιού, βραχίονα, και 

κορμού του Σχ. 5.1: μέγιστη τιμή SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g 
(SAR1g,max) και 10 g (SAR10g,max), και μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ισχύος εισόδου των 

κεραιών που εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τις οδηγίες ΙΕΕΕ C95.1–1999 (P1999) 
[IEEE, 1999] και IEEE C95.1–2005 (P2005) [IEEE, 2005]. 

Κεραία SAR1g,max [W/kg] SAR10g,max [W/kg] P1999 [mW] P2005 [mW] 

Τροποποιημένη  
(κεφάλι) 

936.57 93.83 1.708 21.32 

Τροποποιημένη 
(βραχίονας) 

935.15 94.33 1.711 21.20 

Τροποποιημένη 
(κορμός) 

938.41 94.07 1.705 21.26 

 

5.2 Μελέτη Ανοχής στις Ιδιαιτερότητες του Εκάστοτε 
Υποκειμένου 

Στόχος της Παραγράφου 5.2 είναι η αξιολόγηση της επίδρασης των ιδιαιτεροτήτων 

του εκάστοτε υποκειμένου, ή, ισοδύναμα, της ανατομικής δομής και των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων ιστών του εκάστοτε υποκειμένου, στις επιδόσεις συντονισμού, 

ακτινοβολίας και ασφάλειας των εμφυτεύσιμων κεραιών. Για το σκοπό αυτό, 

σχεδιάζονται και μελετώνται οι επιδόσεις μίας πρωτότυπης εμφυτεύσιμης κεραίας 

μικροταινίας για ιατρική τηλεμετρία στη ζώνη MICS εντός πέντε (5) μοντέλων του 

ανθρώπινου κεφαλιού, θεωρώντας επτά (7) σενάρια ηλεκτρικών ιδιοτήτων (π.χ. 

μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης, αποκατάσταση από εγκεφαλικό επεισόδιο, ασύρματο 

εγκεφαλογράφημα, παρακολούθηση εξέλιξης εγκεφαλικού οιδήματος κ.α.). Τα 

χρησιμοποιούμενα μοντέλα και μέθοδοι, καθώς και τα εξαχθέντα αριθμητικά 

αποτελέσματα καταγράφονται στις Παραγράφους 5.2.1 και 5.2.2, αντίστοιχα. 
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5.2.1 Μοντέλα και Μέθοδοι 

Μοντέλα Ιστών  

Οι υπολογιστικές μελέτες πραγματοποιούνται εντός του ιστού δέρματος των κάτωθι 

αριθμητικών μοντέλων κεφαλιού: 

(α) Σφαιρικό μοντέλο κεφαλιού τριών (3) ιστών, αποτελούμενο από ιστούς 

δέρματος (πάχους 5 mm), οστού (πάχους 5 mm) και φαιάς ουσίας (Σχ. 5.7(α)) 

[Kiourti, 2012a], 

(β) Σφαιρικό μοντέλο κεφαλιού πέντε (5) ιστών, αποτελούμενο από ιστούς 

δέρματος (πάχους 5 mm), οστού (πάχους 4 mm), εγκεφαλoνωτιαίου υγρού (πάχους 

2 mm), φαιάς ουσίας (πάχους 14 mm) και λευκής ουσίας (Σχ. 5.7(β)), 

 

  
(α) (β) 

   
(γ) (δ) (ε) 

Σχ. 5.7 Αριθμητικά μοντέλα κεφαλιού που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη ανοχής 
στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε υποκειμένου: (α) σφαιρικό τριών (3) ιστών, (β) 

σφαιρικό πέντε (5) ιστών, (γ) ανατομικό έξι (6) ιστών, (δ) ανατομικό δέκα (10) ιστών, 
και (ε) ανατομικό δεκατριών (13) ιστών. 

 
(γ) Ανατομικό μοντέλο κεφαλιού έξι (6) ιστών, αποτελούμενο από ιστούς 

δέρματος, οστού, φαιάς ουσίας, υαλοειδούς υγρού, χόνδρου και μυός (Σχ. 5.7(γ)), 

(δ)  Ανατομικό μοντέλο κεφαλιού δέκα (10) ιστών, αποτελούμενο από ιστούς 

δέρματος, οστού, εγκεφαλονωτιαίου υγρού, φαιάς ουσίας, λευκής ουσίας, σκληρού 

χιτώνα οφθαλμού, μυός, μυελού οστών, αίματος και λίπους (Σχ. 5.7(δ)) [Wiart, 

2008], και 

(ε) Ανατομικό μοντέλο κεφαλιού δεκατριών (13) ιστών, αποτελούμενο από ιστούς 

δέρματος, οστού, εγκεφαλονωτιαίου υγρού, φαιάς ουσίας, λευκής ουσίας, σκληρού 

χιτώνα οφθαλμού, προσοφθάλμιου φακού, υαλοειδούς υγρού, χόνδρου, μυός, 
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παρεγκεφαλίδας, σκληρής μήνιγγας, και παρεγγεφαλίδας (Σχ. 5.7(ε)) [Kiourti, 

2011]. 

Η αρχή των αξόνων του καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων τοποθετείται 3 mm 

κάτω από την εξωτερική επιφάνεια δέρματος των υπό μελέτη μοντέλων κεφαλιού, 

σύμφωνα με το Σχ. 5.7. Στον Πίνακα 5.6 καταγράφεται το πάχος των ιστών 

δέρματος και οστού επί του άξονα Ζ για καθένα εκ των αριθμητικών μοντέλων 

κεφαλιού του Σχ. 5.7. 

 

Πίνακας 5.6 Πάχος (σε [mm]) των ιστών δέρματος και οστού επί του άξονα Ζ των 
αριθμητικών μοντέλων κεφαλιού του Σχ. 5.7. 

 
Σφαιρικό 
3 ιστών 

Σφαιρικό 
5 ιστών 

Ανατομικό 
6 ιστών 

Ανατομικό 
10 ιστών 

Ανατομικό 
13 ιστών 

Δέρμα 5.0 5.0 9.0 4.7 5.2 
Οστό 5.0 4.0 9.0 8.4 7.7 

 

Πίνακας 5.7 Ηλεκτρικές ιδιότητες (σχετική διηλεκτρική σταθερά, εr, και 
αγωγιμότητα, σ) των υπό μελέτη βιολογικών ιστών στη συχνότητα 403.5 MHz 
[Gabriel, 1996a, 1996b, 1996c], και αντίστοιχες τιμές πυκνότητας μάζας (ρ). 

Βιολογικός Ιστός εr σ [S/m] ρ (kg/m3) 

δέρμα 46.71 0.689 1100 
οστό 13.14 0.092 2200 

σκληρή μήνιγγα 46.63 0.828 1100 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό 70.96 2.252 1020 
φαιά ουσία εγκεφάλου 57.37 0.739 1030 
λευκή ουσία εγκεφάλου 42.03 0.446 1030 

μυς 57.10 0.797 1040 
χόνδρος 45.43 0.588 1100 

υαλοειδές υγρό 69.00 1.530 1000 
προσοφθάλμιος φακός 48.13 0.669 1100 

σκληρός χιτώνας οφθαλμού 57.64 1.005 1100 
νωτιαίος μυελός 35.37 0.448 1040 
παρεγκεφαλίδα 55.90 1.032 1030 

μυελός των οστών 5.67 0.029 1027 
αίμα 64.14 1.351 1060 
λίπος 5.58 0.041 916 

 

Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των βιολογικών ιστών προσεγγίζονται ως ανεξάρτητες 

της συχνότητας εντός εύρους ±100 MHz γύρω από τη συχνότητα 403.5 MHz (300 – 

500 MHz), και ίσες με την τιμή τους στη συχνότητα 403.5 MHz. Οι τιμές της 

σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς (εr) και αγωγιμότητας (σ) των υπό μελέτη 

βιολογικών ιστών στη συχνότητα 403.5 MHz [Gabriel 1996a, 1996b, 1996c], 

καθώς και οι πυκνότητες μάζας αυτών, καταγράφονται στον Πίνακα 5.7. 
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Πραγματοποιούνται αριθμητικές προσομοιώσεις για επτά (7) σενάρια ηλεκτρικών 

ιδιοτήτων των βιολογικών ιστών: ηλεκτρικές ιδιότητες αναφοράς στη συχνότητα 

403.5 MHz, μεταβολή της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς κατά ±20%, μεταβολή 

της αγωγιμότητας κατά ±20%, και ταυτόχρονη μεταβολή της σχετικής διηλεκτρικής 

σταθεράς και αγωγιμότητας κατά ±20%. Στον Πίνακα 5.7 καταγράφονται, επίσης, 

οι τιμές της πυκνότητας μάζας των υπό μελέτη ιστών. 

Μοντέλο Κεραίας 

Ως μοντέλο κεραίας, χρησιμοποιείται μία τροποποιημένη εκδοχή της 

εμφυτεύσιμης κεραίας με καταλαμβανόμενο φυσικό όγκο 203.6 mm3, και 

διηλεκτρικό υλικό Rogers RO 3210 (εr = 10.2) που προτάθηκε στην Παράγραφο 

3.2.2 του Κεφαλαίου 3. Η τροποποίηση αφορά στην αύξηση της ακτίνας των 

μεταλλικών ταινιών από 5 σε 5.9 mm (για λόγους αύξησης της ακτινοβολούσας 

επιφάνειας χαλκού και άρα βελτίωσης των επιδόσεων ακτινοβολίας της κεραίας), 

και την παραμετροποίηση του μήκους των εγκοπών. Η γεωμετρία της υπό μελέτη 

εμφυτεύσιμης κεραίας απεικονίζεται στο Σχ. 5.8 [Kiourti, 2012b]. Ως αρχή των 

αξόνων του καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων θεωρείται το κέντρο του 

κυκλικού επιπέδου γείωσης της κεραίας, σύμφωνα με το Σχ. 5.8. Η κεραία 

τοποθετείται εντός των μοντέλων κεφαλιού του Σχ. 5.7 κατά τρόπο ώστε τα 

επιμέρους συστήματα συντεταγμένων να συμπίπτουν. 

 

   
(α) (β) (γ) 

 
(δ) 

Σχ. 5.8 Γεωμετρία εμφυτεύσιμης κεραίας που χρησιμοποιείται για τη μελέτη 
ανοχής στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε υποκειμένου: (α) επίπεδο γείωσης, (β) 

κάτω ταινία, (γ) άνω ταινία, και (δ) πλάγια όψη. 

 

Αριθμητική Μέθοδος 

Οι υπολογιστικές μελέτες πραγματοποιούνται στο λογισμικό Remcom XFDTD 

[XFDTD, 2005], με τη βοήθεια της μεθόδου των Πεπερασμένων Διαφορών στο 

Πεδίο του Χρόνου (Finite Difference Time Domain, FDTD) [Yee, 1966]. Το πλέγμα 
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της FDTD διακριτοποιείται σε κυβικά voxels ακμής 3.5 mm, 3 mm, 1.3 mm και 

1.25 mm για τα σφαιρικά μοντέλα κεφαλιού, και τα ανατομικά μοντέλα κεφαλιού 

6, 10 και 13 ιστών, αντίστοιχα, και σε ανισομεγέθη voxels διαστάσεων 0.1 mm × 

0.1 mm × 0.2 mm για την εμφυτεύσιμη κεραία. Για λόγους ευστάθειας της 

αριθμητικής επίλυσης, τα μοντέλα βιολογικών ιστών περιβάλλονται κατά 200 mm 

από αέρα (λ0/4 = 186.5 mm, όπου λ0 είναι το μήκος κύματος στον ελεύθερο χώρο 

στη συχνότητα 402 MHz). Ο περιβάλλων αέρας διακρiτοποιείται με κυβικά voxels 

ακμής 6 mm προκειμένου να ικανοποιείται η συνθήκη χωρικού βήματος της 

FDTD, ενώ η διακριτοποίηση πραγματοποιείται προσαρμοστικά ώστε να 

αποφευχθούν απότομες μεταβολές του μεγέθους των voxels. Στα όρια της περιοχής 

επίλυσης θεωρούνται οριακές συνθήκες απορρόφησης Liao [Liao, 1984] οι οποίες 

προσομοιώνουν την ακτινοβόληση στον ελεύθερο χώρο απείρων διαστάσεων. 

 Στο πλαίσιο σχεδίασης της κεραίας εντός του ανθρώπινου κεφαλιού, η 

ομοαξονική τροφοδοσία προσομοιώνεται μέσω Γκαουσιανής πηγής πλάτους 32 

χρονικών βημάτων, και εξετάζεται η απόκριση συχνότητας του συντελεστή 

ανάκλασης σε εύρος συχνοτήτων ±100 MHz γύρω από τη συχνότητα 403.5 MHz. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται προσομοιώσεις στη συχνότητα 403.5 MHz για 

τον υπολογισμό των επιδόσεων ακτινοβολίας και ασφάλειας της κεραίας, με χρήση 

ημιτονοειδούς διέγερσης 403.5 MHz. Οι προσομοιώσεις τερματίζουν όταν 

επιτευχθεί σύγκλιση κατά 30 dB. 

5.2.2 Αριθμητικά Αποτελέσματα 

Σχεδίαση Κεραίας  

Έχοντας ως στόχο τη σχεδίαση της εμφυτεύσιμης κεραίας για λειτουργία εντός του 

ανθρώπινου κρανίου, το παραμετρικό μοντέλο κεραίας του Σχ. 5.8 τοποθετείται 

εντός του ιστού δέρματος του σφαιρικού μοντέλου κεφαλιού 3 ιστών (Σχ. 5.7(α)). 

Ακολουθεί προσαρμογή του μήκους των εγκοπών της κάτω και άνω ταινίας 

προκειμένου να επιτευχθεί συντονισμός της κεραίας στη συχνότητα 402 MHz. Τα 

μήκη των εγκοπών (li  όπου i = 1–5, 1’–6’ ο αύξων αριθμός της εγκοπής) 

μεταβάλλονται έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή απόκριση συχνότητας συντελεστή 

ανάκλασης, σύμφωνα με τον Πίνακα 5.8.  Η σχεδιασθείσα κεραία συντονίζεται στη 

συχνότητα 403.5 MHz εντός του σφαιρικού μοντέλου κεφαλιού 3 ιστών (Σχ. 5.7(α)), 

με τιμή συντελεστή ανάκλασης ίση προς –21.2 dB.  
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Πίνακας 5.8 Μήκη εγκοπών του παραμετρικού μοντέλου κεραίας του Σχ. 5.8 για 
λειτουργία στη ζώνη MICS εντός του σφαιρικού μοντέλου κεφαλιού 3 ιστών (Σχ. 

5.7(α)) (σε [mm]). 

l1 l2 l3 l4 l5 l1’ l2’ l3’ l4’ l5’ l6’ 

8.5 8.7 8.7 2.6 3.4 7.7 8.8 8.9 6.1 4.3 5.9 

 

Επιδόσεις Συντονισμού 

Οι επιδόσεις συντονισμού της σχεδιασθείσας κεραίας υπολογίζονται ως συνάρτηση 

των απωλειών επιστροφής (Return Loss, RL) στη συχνότητα 403.5 MHz, σύμφωνα 

με το Σχ. 5.9. Η κεραία παρουσιάζει αποδεκτές επιδόσεις συντονισμού για όλα τα 

υπό μελέτη σενάρια, με τιμές απωλειών επιστροφής που κυμαίνονται μεταξύ 9.51 

dB και 25.05 dB. 

 Στις περιπτώσεις των σφαιρικών μοντέλων 3 και 5 ιστών, και των ανατομικών 

μοντέλων 10 και 13 ιστών, η ανατομία του αριθμητικού μοντέλου δεν επηρεάζει την 

προσαρμογή αντιστάσεων μεταξύ της κεραίας και του ομοαξονικού καλωδίου 

τροφοδοσίας. Οι επιδόσεις συντονισμού υποβαθμίζονται σημαντικά μόνο στο 

σενάριο όπου οι τιμές της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς και αγωγιμότητας των 

ιστών μειώνονται ταυτόχρονα κατά 20% από τις τιμές αναφοράς. Στο συγκεκριμένο 

σενάριο, οι τιμές των απωλειών επιστροφής υποβαθμίζονται κατά 45.9%, 45.4% και 

38.7% εντός του σφαιρικού μοντέλου 5 ιστών και των ανατομικών μοντέλων 10 και 

13 ιστών, αντίστοιχα, συγκριτικά με την περίπτωση του σφαιρικού μοντέλου 3 

ιστών. Αντιθέτως, οι επιδόσεις συντονισμού της κεραίας εντός του ανατομικού 

μοντέλου 6 ιστών διαφέρουν σημαντικά, λόγω διαφοροποίησης της ανατομίας του 

μοντέλου στην περιοχή που περιβάλει άμεσα την κεραία. Σύμφωνα με το Σχ. 5.7(γ) 

και τον Πίνακα 5.6, το μοντέλο 6 ιστών παρουσιάζει ένα «εξόγκωμα» ιστού δέρματος 

στο άνω μέρος του κεφαλιού (θέση εμφύτευσης), υποβαθμίζοντας την ομαλότητα 

της καμπύλης του κεφαλιού συγκριτικά με τα λοιπά υπό μελέτη αριθμητικά 

μοντέλα ιστών. Ως αποτέλεσμα, ο διηλεκτρικός φόρτος της κεραίας από τους 

βιολογικούς ιστούς και τον περιβάλλοντα αέρα μεταβάλλεται, επηρεάζοντας, εν 

σειρά, τις επιδόσεις της. Για πέντε εκ των επτά υπό μελέτη σεναρίων ηλεκτρικών 

ιδιοτήτων, οι απώλειες επιστροφής υποβαθμίζονται, κατά μέσο όρο, κατά 31.8%. 

Βελτίωση της τιμής των απωλειών επιστροφής (κατά 9.0%) συγκριτικά με το 

σφαιρικό μοντέλο 3 ιστών καταγράφεται μόνο στα σενάρια όπου οι τιμές της 

σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς των ιστών μειώνονται κατά 20%.  

 Η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής των απωλειών επιστροφής για μεταβλητές 

τιμές ηλεκτρικών ιδιοτήτων των βιολογικών ιστών ως προς τα αντίστοιχα σενάρια 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων αναφοράς απεικονίζεται στο Σχ. 5.10. Μεταβολές των 
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ηλεκτρικών ιδιοτήτων κατά ±20% προκαλούν μέγιστες μεταβολές στις τιμές 

αναφοράς των απωλειών επιστροφής κατά –37.6%, –39.9%, +35.2%, –38.9%, και –

37.0% εντός των σφαιρικών μοντέλων 3 και 5 ιστών και των ανατομικών μοντέλων 

6, 10, και 13 ιστών, αντίστοιχα. Οι επιδόσεις συντονισμού υποβαθμίζονται στα 

σενάρια αύξησης της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς των ιστών, καθώς και στα 

σενάρια αποκλειστικής αύξησης της αγωγιμότητας των ιστών. Αντιθέτως, οι 

επιδόσεις συντονισμού βελτιώνονται στα σενάρια αποκλειστικής μείωσης της 

αγωγιμότητας των ιστών. Όλα τα αριθμητικά μοντέλα κεφαλιού επιβεβαιώνουν τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα.  

 

 

 
(α) 

  
(β) (γ) 

  
(δ) (ε) 

  
(στ) (ζ) 

Σχ. 5.9 Απώλειες επιστροφής (RL [dB]) και μέγιστη τιμή απολαβής μακρινού πεδίου 
(Gmax [dB]) της εμφυτεύσιμης κεραίας στη συχνότητα 403.5 MHz για 7 σενάρια 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων: (α) εr, σ (αναφορά),  (β) εr + 20%, σ, (γ) εr – 20%, σ, (δ) εr, σ + 
20%, (ε) εr, σ – 20%, (στ) εr + 20%, σ + 20%, και (ζ) εr – 20%, σ – 20%, θεωρώντας τα 

αριθμητικά μοντέλα κεφαλιού του Σχ. 5.7. 
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(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

 

 

(ε)  

Σχ. 5.10 Ποσοστιαίες μεταβολές των απωλειών επιστροφής (RL [dB]) και της 
μέγιστης τιμής απολαβής μακρινού πεδίου (Gmax [dB]) της εμφυτεύσιμης κεραίας 

στη συχνότητα 403.5 MHz για μεταβαλλόμενες ηλεκτρικές ιδιότητες των 
βιολογικών ιστών ως προς τα σενάρια αναφοράς ηλεκτρικών ιδιοτήτων, εντός των 
αριθμητικών μοντέλων κεφαλιού του Σχ. 5.7: (α) σφαιρικό 3 ιστών, (β) σφαιρικό 5 
ιστών, (γ) ανατομικό 6 ιστών, (δ) ανατομικό 10 ιστών, και (ε) ανατομικό 13 ιστών. 

 

Επιδόσεις Ακτινοβολίας 

Οι επιδόσεις ακτινοβολίας της εμφυτεύσιμης κεραίας υπολογίζονται ως συνάρτηση 

της μέγιστης τιμής απολαβής (Gmax) και του διαγράμματος ακτινοβολίας απολαβής 

μακρινού πεδίου στη συχνότητα 403.5 MHz. Σύμφωνα με το Σχ. 5.9, η υψηλότερη 

και χαμηλότερη τιμή μέγιστης απολαβής υπολογίζονται ως –34.2 dB και –49.9 dB, 

αντίστοιχα. Λόγω του μικρού μεγέθους της κεραίας και των υψηλών απωλειών των 

βιολογικών ιστών, οι καταγραφείσες τιμές απολαβής είναι, σχετικά, χαμηλές.  

 Στις περιπτώσεις των σφαιρικών μοντέλων 3 και 5 ιστών, και των ανατομικών 

μοντέλων 10 και 13 ιστών, η ανατομία του αριθμητικού μοντέλου δεν επηρεάζει 

σημαντικά τη μέγιστη τιμή απολαβής της κεραίας. Οι υπολογισθείσες μεταβολές 

είναι μικρότερες από 6.4%. Αντιθέτως, οι επιδόσεις ακτινοβολίας της κεραίας 

υποβαθμίζονται σημαντικά εντός του ανατομικού μοντέλου 6 ιστών. Για τα υπό 

μελέτη σενάρια ηλεκτρικών ιδιοτήτων, η μέγιστη τιμή απολαβής μειώνεται, κατά 

μέσο όρο, κατά 34.6%, συγκριτικά με το σφαιρικό μοντέλο 3 ιστών. Οι αποκλίσεις 

οφείλονται στη διαφοροποίηση της ανατομίας του εν λόγω μοντέλου ιστών στην 

περιοχή εμφύτευσης της κεραίας. 
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 Η ποσοστιαία μεταβολή της μέγιστης τιμής απολαβής για μεταβλητές τιμές 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων των βιολογικών ιστών ως προς τα αντίστοιχα σενάρια 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων αναφοράς απεικονίζεται στο Σχ. 5.10. Μεταβολές των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων κατά ±20% προκαλούν μικρές μεταβολές στις μέγιστες τιμές 

απολαβής αναφοράς κατά +4.7%, +1.6%, +4.6%, +4.0%, και +3.5% εντός των 

σφαιρικών μοντέλων 3 και 5 ιστών, και των ανατομικών μοντέλων 6, 10, και 13 

ιστών, αντίστοιχα. Οι επιδόσεις ακτινοβολίας υποβαθμίζονται στα σενάρια αύξησης 

της αγωγιμότητας των ιστών. Αντιθέτως, οι επιδόσεις ακτινοβολίας βελτιώνονται στα 

σενάρια αποκλειστικής αύξησης της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς των ιστών, 

καθώς και στα σενάρια αποκλειστικής μείωσης της αγωγιμότητας των ιστών. Όλα τα 

αριθμητικά μοντέλα κεφαλιού επιβεβαιώνουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η 

κατεύθυνση μέγιστης ακτινοβολίας παραμένει σταθερή και ανεξάρτητη του 

σεναρίου ηλεκτρικών ιδιοτήτων. 

 

 

 
(α) 

  
(β) (γ) 

  
(δ) (ε) 

  
(στ) (ζ) 

Σχ. 5.11 Διαγράμματα ακτινοβολίας απολαβής μακρινού πεδίου της εμφυτεύσιμης 
κεραίας στη συχνότητα 403.5 MHz για 7 σενάρια ηλεκτρικών ιδιοτήτων: (α) εr, σ 
(αναφορά),  (β) εr + 20%, σ, (γ) εr – 20%, σ, (δ) εr, σ + 20%, (ε) εr, σ – 20%, (στ) εr + 

20%, σ + 20%, και (ζ) εr – 20%, σ – 20%, θεωρώντας τα αριθμητικά μοντέλα 
κεφαλιού του Σχ. 5.7. 

 
 Τα διαγράμματα ακτινοβολίας απολαβής μακρινού πεδίου των κεραιών στη 

συχνότητα 403.5 MHz απεικονίζονται στο Σχ. 5.11 για όλα τα υπό μελέτη 

αριθμητικά μοντέλα κεφαλιού και σενάρια ηλεκτρικών ιδιοτήτων. Για λόγους 
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σύγκρισης, τα διαγράμματα ακτινοβολίας έχουν κανονικοποιηθεί στην τιμή –35 

dB. Η ασυμμετρία της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας οφείλεται στην ασυμμετρία των 

ετερογενών αριθμητικών μοντέλων κεφαλιού. Η ακτινοβολία της τροποποιημένης 

κεραίας εντός του ανατομικού μοντέλου 6 ιστών διαφέρει σημαντικά. Το μοντέλο 

παρουσιάζει την υψηλότερη ανατομική ασυμμετρία στην περιοχή που περιβάλει 

την κεραία, υποβαθμίζοντας, εν σειρά, τη συμμετρία του εκπεμπόμενου 

διαγράμματος ακτινοβολίας. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα διαγράμματα 

ακτινοβολίας απολαβής παραμένουν σχετικά όμοια εντός του ίδιου αριθμητικού 

μοντέλου κεφαλιού, ανεξαρτήτως σεναρίου ηλεκτρικών ιδιοτήτων. 

Επιδόσεις Ασφάλειας 

Οι επιδόσεις ασφάλειας της σχεδιασθείσας κεραίας υπολογίζονται ως συνάρτηση: 

(α) των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ισχύος εισόδου στην κεραία που 

εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τις οδηγίες IEEE C95.1–1999 (P1999) [IEEE, 1999] 

και IEEE C95.1–2005 (P2005) [IEEE, 2005], και (β) των κατανομών του SAR 

κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g και 10 g, στη συχνότητα 403.5 MHz.  

Αρχικά, η ισχύς εισόδου της κεραίας τίθεται στην τιμή 1 W. Καταγράφονται οι 

μέγιστες τιμές του SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g και 10 g, και 

υπολογίζονται τα επίπεδα ισχύος P1999 και P2005, σύμφωνα με το Σχ. 5.12. Οι τιμές 

των επιπέδων ισχύος P1999 και P2005 μεταβάλλονται από 5.503 έως 6.946 mW, και 

από 26.01 έως 27.89 mW, αντίστοιχα.  

 Στις περιπτώσεις των σφαιρικών μοντέλων 3 και 5 ιστών, και των ανατομικών 

μοντέλων 10 και 13 ιστών, η ανατομία του αριθμητικού μοντέλου δεν επηρεάζει τα 

επίπεδα ισχύος P1999 της κεραίας. Οι υπολογισθείσες μεταβολές είναι μικρότερες 

από 2.5%. Αντιθέτως, τα επίπεδα ισχύος P1999 της κεραίας μεταβάλλονται 

σημαντικά εντός του ανατομικού μοντέλου 6 ιστών. Συγκριτικά με το σφαιρικό 

μοντέλο 3 ιστών, τα επίπεδα ισχύος P1999 για το ανατομικό μοντέλο 6 ιστών πρέπει 

να μειωθούν κατά 19.5%, κατά μέσο όρο. Ωστόσο, οι τιμές των επιπέδων ισχύος 

P2005 είναι σχεδόν ανεξάρτητες του αριθμητικού μοντέλου κεφαλιού. Για όλα τα υπό 

μελέτη μοντέλα κεφαλιού, καταγράφονται μεταβολές μικρότερες από 3.7%. 

Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι οι μεταβολές των τιμών του SAR 

κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g δεν είναι όμοιες των μεταβολών του SAR 

κανονικοποιημένου ως προς μάζα 10 g. Για παράδειγμα, εμφύτευση της κεραίας 

εντός του σφαιρικού μοντέλου 5 ιστών και του ανατομικού μοντέλου 10 ιστών 

επιτρέπει υψηλά επίπεδα ισχύος Ρ2005, ενώ απαιτεί χαμηλά επίπεδα ισχύος Ρ1999. 

Αντιθέτως, εμφύτευση της κεραίας εντός του ανατομικού μοντέλου 13 ιστών 

επιτρέπει υψηλά επίπεδα ισχύος Ρ1999, ενώ απαιτεί χαμηλά επίπεδα ισχύος Ρ2005. 
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Όλα τα σενάρια ηλεκτρικών ιδιοτήτων επιβεβαιώνουν τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα. 

 

 

 
(α) 

  
(β) (γ) 

  
(δ) (ε) 

  
(στ) (ζ) 

Σχ. 5.12 Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ισχύος εισόδου που εξασφαλίζουν 
συμμόρφωση της εμφυτεύσιμης κεραίας με τις οδηγίες IEEE C95.1–1999 (P1999) και 

IEEE C95.1–2005 (P2005) στη συχνότητα 403.5 MHz για 7 σενάρια ηλεκτρικών 
ιδιοτήτων: (α) εr, σ (αναφορά),  (β) εr + 20%, σ, (γ) εr – 20%, σ, (δ) εr, σ + 20%, (ε) εr, σ 
– 20%, (στ) εr + 20%, σ + 20%, και (ζ) εr – 20%, σ – 20%, θεωρώντας τα αριθμητικά 

μοντέλα κεφαλιού του Σχ. 5.7. 

 
 Η ποσοστιαία μεταβολή των επιπέδων ισχύος Ρ1999 και Ρ2005 για μεταβλητές 

τιμές ηλεκτρικών ιδιοτήτων των βιολογικών ιστών ως προς τα αντίστοιχα σενάρια 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων αναφοράς απεικονίζεται στο Σχ. 5.13. Μεταβολές των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων κατά ±20% προκαλούν μικρές μεταβολές στις τιμές των 

επιπέδων ισχύος Ρ1999 κατά –0.32%, +0.38%, –0.57%, –0.70%, και –0.53% εντός 
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των σφαιρικών μοντέλων 3 και 5 ιστών, και των ανατομικών μοντέλων 6, 10, και 13 

ιστών, αντίστοιχα. Οι μέγιστες μεταβολές των επιπέδων ισχύος Ρ2005 ισούνται με 

+0.74%, –0.81%, –0.75, +1.47%, και –0.71%, αντίστοιχα. Ανεξαρτήτως 

αριθμητικού μοντέλου κεφαλιού, γίνεται εμφανές ότι, στα σενάρια μείωσης της 

αγωγιμότητας των ιστών, απαιτούνται μειωμένες τιμές των επιπέδων ισχύος Ρ1999 

και Ρ2005. Η θέση της μέγιστης τιμής του SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 

g και 10 g αποδεικνύεται ανεξάρτητη του σεναρίου ηλεκτρικών ιδιοτήτων. 

 

 

  
(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

 

 

(ε)  

Σχ. 5.13 Ποσοστιαίες μεταβολές των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ισχύος 
εισόδου της εμφυτεύσιμης κεραίας που εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τις οδηγίες 
IEEE C95.1–1999 (P1999) και IEEE C95.1–2005 (P2005)  στη συχνότητα 403.5 MHz για 
μεταβαλλόμενες ηλεκτρικές ιδιότητες των βιολογικών ιστών ως προς τα σενάρια 
αναφοράς ηλεκτρικών ιδιοτήτων, εντός των αριθμητικών μοντέλων κεφαλιού του 

Σχ. 5.7: (α) σφαιρικό 3 ιστών, (β) σφαιρικό 5 ιστών, (γ) ανατομικό 6 ιστών, (δ) 
ανατομικό 10 ιστών, και (ε) ανατομικό 13 ιστών. 

 
 Οι κατανομές του SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g και 10 g στη 

συχνότητα 403.5 MHz απεικονίζονται στα Σχ. 5.14 και Σχ. 5.15, αντίστοιχα, για τις 

τομές του επιπέδου yz όπου έχουν υπολογισθεί οι μέγιστες τιμές SAR. Η ισχύς 

εισόδου της κεραίας έχει τεθεί στην τιμή 1 W. Οι κατανομές του SAR προκύπτουν 

συγκρίσιμες εντός των σφαιρικών μοντέλων 3 και 5 ιστών και των ανατομικών 

μοντέλων 10 και 13 ιστών. Αντιθέτως, στην περίπτωση του ανατομικού μοντέλου 6 

ιστών, οι κατανομές του SAR προκύπτουν περισσότερο συγκεντρωμένες, λόγω των 
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διαφοροποιημένων ανατομικών χαρακτηριστικών στην περιοχή που περιβάλλει 

άμεσα την κεραία. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι οι κατανομές του SAR παραμένουν, 

σχετικά, όμοιες εντός ενός ορισμένου μοντέλου ιστών, ανεξαρτήτως σεναρίου 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων.  

 

  

 
(α) 

  
(β) (γ) 

  
(δ) (ε) 

  
(στ) (ζ) 

Σχ. 5.14 Κατανομή του SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g της 
εμφυτεύσιμης κεραίας στη συχνότητα 403.5 MHz για 7 σενάρια ηλεκτρικών 

παραμέτρων: (α) εr, σ (αναφορά),  (β) εr + 20%, σ, (γ) εr – 20%, σ, (δ) εr, σ + 20%, (ε) 
εr, σ – 20%, (στ) εr + 20%, σ + 20%, και (ζ) εr – 20%, σ – 20%, θεωρώντας τα 

αριθμητικά μοντέλα κεφαλιού του Σχ. 5.7. 

 

5.3 Μελέτη Μεταβολής της Συχνότητας Λειτουργίας της 
Ζεύξης Ιατρικής Τηλεμετρίας 

Στόχος της Παραγράφου 5.3 είναι η αξιολόγηση της επίδρασης της συχνότητας 

στην οποία λαμβάνει χώρα η ιατρική τηλεμετρία, ή, ισοδύναμα, της συχνότητας 

λειτουργίας της εμφυτεύσιμης κεραίας, στις επιτευχθείσες επιδόσεις συντονισμού, 

ακτινοβολίας και ασφάλειας. Για το σκοπό αυτό, σχεδιάζονται πρωτότυπες 

μικροσκοπικές κεραίες μικροταινίας για εμφύτευση εντός του ιστού δέρματος του 

ανθρώπινου κεφαλιού και λειτουργία σε τέσσερις (4) συχνότητες (π.χ. μέτρηση 

ενδοκράνιας πίεσης, αποκατάσταση από εγκεφαλικό επεισόδιο, ασύρματο 

εγκεφαλογράφημα, παρακολούθηση εξέλιξης εγκεφαλικού οιδήματος κ.α.). 
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Μελετώνται οι συχνότητες λειτουργίας 402 MHz, 433 MHz, 868 MHz και 915 MHz, 

που αντιπροσωπεύουν τις ζώνες ιατρικής τηλεμετρίας 402.0–405.0 MHz (MICS), 

433.1–434.8 ΜΗz (Βιομηχανικών Επιστημονικών και Ιατρικών Εφαρμογών, 

Industrial Scientific and Medical, ISM), 868.0–868.6 MHz (ISM) και 902.8–928.0 

MHz (ISM), αντίστοιχα. Τα χρησιμοποιούμενα μοντέλα και μέθοδοι, καθώς και τα 

εξαχθέντα αριθμητικά αποτελέσματα καταγράφονται στις Παραγράφους 5.3.1 και 

5.3.2, αντίστοιχα. 

 

 

 
(α) 

  
(β) (γ) 

  

(δ) (ε) 

  
(στ) (ζ) 

Σχ. 5.15 Κατανομή του SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 10 g της 
εμφυτεύσιμης κεραίας στη συχνότητα 403.5 MHz για 7 σενάρια ηλεκτρικών 

παραμέτρων: (α) εr, σ (αναφορά),  (β) εr + 20%, σ, (γ) εr – 20%, σ, (δ) εr, σ + 20%, (ε) 
εr, σ – 20%, (στ) εr + 20%, σ + 20%, και (ζ) εr – 20%, σ – 20%, θεωρώντας τα 

αριθμητικά μοντέλα κεφαλιού του Σχ. 5.7. 

 

5.3.1 Μοντέλα και Μέθοδοι 

Μοντέλα Ιστών  

Οι υπολογιστικές μελέτες πραγματοποιούνται εντός του ιστού δέρματος των κάτωθι 

αριθμητικών μοντέλων: 

(α)  Κυβικό μοντέλο ιστού δέρματος, ακμής 100 mm (Σχ. 5.16(α)) [Kiourti, 

2010], 
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(β) Σφαιρικό μοντέλο κεφαλιού τριών (3) ιστών, αποτελούμενο από ιστούς 

δέρματος (πάχους 5 mm), οστού (πάχους 5 mm) και φαιάς ουσίας (Σχ. 5.16(β)) 

[Koulouridis, 2004], [Kiourti, 2012a], και 

(γ) Ανατομικό μοντέλο κεφαλιού δεκατριών (13) ιστών, αποτελούμενο από ιστούς 

δέρματος, οστού, εγκεφαλονωτιαίου υγρού, φαιάς ουσίας, λευκής ουσίας, σκληρού 

χιτώνα οφθαλμού, προσοφθάλμιου φακού, υαλοειδούς υγρού, χόνδρου, μυός, 

παρεγκεφαλίδας, σκληρής μήνιγγας, και παρεγγεφαλίδας (Σχ. 5.16(γ)) [Olley, 

1995], [Kiourti, 2011]. 

 

 

  
(α) (β) (γ) 

Σχ. 5.16 Τομές yz των μοντέλων βιολογικών ιστών που χρησιμοποιούνται για τη 
μελέτη μεταβολής της συχνότητας λειτουργίας της ζεύξης ιατρικής τηλεμετρίας: (α) 

κυβικό μοντέλο ιστού δέρματος [Kiourti, 2010], (β) σφαιρικό μοντέλο κεφαλιού 
τριών (3) ιστών [Koulouridis, 2004], [Kiourti, 2012a], και (γ) ανατομικό μοντέλο 

κεφαλιού δεκατριών (13) ιστών [Olley, 1995], [Kiourti, 2011]. 

 
Οι τιμές της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς (εr) και αγωγιμότητας (σ) των 

υπό μελέτη βιολογικών ιστών στις συχνότητες 402 ΜΗz, 433 ΜΗz, 868 ΜΗz, και 

915 ΜΗz [Gabriel 1996a, 1996b, 1996c], καθώς και οι πυκνότητες μάζας αυτών, 

καταγράφονται στον Πίνακα 5.9. Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των βιολογικών ιστών 

προσεγγίζονται ως ανεξάρτητες της συχνότητας εντός εύρους ±100 MHz γύρω από 

την εκάστοτε κεντρική συχνότητα. Τα σφάλματα των προσεγγίσεων αυτών στον 

υπολογισμό της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς και αγωγιμότητας στη συχνότητα 

402 MHz υπολογίζονται ως 6.59% και 8.89%, αντίστοιχα [Kiourti, 2011]. Οι τιμές 

των σφαλμάτων σε υψηλότερες συχνότητες λειτουργίας προκύπτουν ακόμα 

μικρότερες. Η αρχή των αξόνων του καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων 

τοποθετείται στο κέντρο του κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος, και 3 mm κάτω από 

την εξωτερική επιφάνεια δέρματος των μοντέλων κεφαλιού, σύμφωνα με το Σχ. 

5.16. 

Μοντέλο Κεραίας 

Ως μοντέλο κεραίας χρησιμοποιείται το παραμετρικό μοντέλο κεραίας μικροταινίας 

του Σχ. 5.17, το οποίο προορίζεται για εμφύτευση εντός του κρανίου και ιατρική 
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τηλεμετρία στις συχνότητες 402 ΜΗz, 433 ΜΗz, 868 ΜΗz, και 915 ΜΗz [Kiourti, 

2012c]. Επιλέγεται κυκλικό σχήμα κεραίας για την αποφυγή αιχμηρών ακμών που 

ενδεχομένως να προκαλέσουν τραυματισμούς στους περιβάλλοντες ιστούς, ενώ ως 

αρχή των αξόνων του καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων θεωρείται το κέντρο 

του κυκλικού επιπέδου γείωσης της κεραίας, σύμφωνα με το Σχ. 5.17. Οι κεραίες 

τοποθετούνται εντός των μοντέλων ιστών του Σχ. 5.16 κατά τρόπο ώστε τα 

επιμέρους συστήματα συντεταγμένων να συμπίπτουν. 

 

Πίνακας 5.9 Ηλεκτρικές ιδιότητες (σχετική διηλεκτρική σταθερά, εr, και 
αγωγιμότητα, σ) [Gabriel, 1996a, 1996b, 1996c] των υπό μελέτη βιολογικών ιστών 
στις συχνότητες 402 MHz, 433 MHz, 868 MHz, και 915 ΜΗz, και αντίστοιχες τιμές 

πυκνότητας μάζας (ρ). 

Βιολογικός Ιστός 
402 MHz 433 MHz 868 MHz 915 MHz ρ 

(kg/m3) εr σ 
[S/m] εr σ 

[S/m] εr σ 
[S/m] εr σ 

[S/m] 
δέρμα 46.74 0.689 46.08 0.702 41.58 0.856 41.33 0.872 1100 
οστό 13.10 0.090 13.07 0.094 12.48 0.139 12.44 0.145 2200 

σκληρή μήνιγγα 46.65 0.827 46.38 0.835 44.51 0.951 44.39 0.966 1100 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό 70.97 2.252 70.64 2.260 68.71 2.399 68.61 2.419 1020 
φαιά ουσία εγκεφάλου 57.39 0.738 56.83 0.751 52.88 0.929 52.65 0.949 1030 
λευκή ουσία εγκεφάλου 42.05 0.445 41.67 0.454 38.99 0.581 38.84 0.595 1030 

μυς 57.11 0.797 56.87 0.805 55.11 0.932 54.99 0.948 1040 
χόνδρος 45.45 0.587 45.15 0.598 42.77 0.768 42.60 0.789 1100 

υαλοειδές υγρό 69.00 1.529 68.99 1.534 68.91 1.627 68.89 1.641 1000 
προσοφθάλμιος φακός 48.14 0.669 47.96 0.675 46.63 0.784 46.55 0.798 1100 

σκληρός χιτώνας οφθαλμού 57.66 1.005 57.38 1.014 55.36 1.155 55.23 1.173 1100 
νωτιαίος μυελός 35.39 0.447 35.05 0.456 32.63 0.565 32.49 0.578 1040 
παρεγκεφαλίδα 55.94 1.031 55.14 1.048 49.66 1.248 49.35 1.269 1030 

 

   
(α) (β) (γ) 

 
(δ) 

Σχ. 5.17 Γεωμετρία παραμετρικού μοντέλου κεραίας που χρησιμοποιείται για τη 
μελέτη μεταβολής της συχνότητας λειτουργίας της ζεύξης ιατρικής τηλεμετρίας: (α) 

επίπεδο γείωσης, (β) κάτω ταινία, (γ) άνω ταινία, και (δ) πλάγια όψη. 
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 Το μοντέλο κεραίας αποτελείται από επίπεδο γείωσης (ακτίνας 6 mm) και δύο 

κατακόρυφα στοιβαγμένες μεταλλικές ταινίες (κάτω / άνω, ακτίνας 5 mm) 

εκτυπωμένες επί στρωμάτων διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 (εr = 10.2) 

(πάχους 0.6 mm, έκαστο). Διηλεκτρικό υπέρστρωμα Rogers RO 3210 (πάχους 0.6 

mm) υπερτίθεται επί της δομής για την αποφυγή της άμεσης επαφής της 

μεταλλικής επιφάνειας της άνω ταινίας με τους αγώγιμους βιολογικούς ιστούς. Οι 

εγκοπές επί των μεταλλικών ταινιών ισαπέχουν κατά 1 mm, και παρουσιάζουν 

μεταβλητά μήκη, που υποδηλώνονται από τη συντεταγμένη ως προς τον άξονα Χ 

των ακρότατων σημείων των εγκοπών επί των μεταλλικών ταινιών (xi, όπου i είναι ο 

αύξων αριθμός της εγκοπής). Μεταβλητά τοποθετούμενος αγωγός βραχυκύκλωσης 

(ακτίνας 0.3 mm) συνδέει την κάτω ταινία με το επίπεδο γείωσης (S: (sx, sy)), ενώ 

ομοαξονικό καλώδιο χαρακτηριστικής αντίστασης 50 Ohm τροφοδοτεί τις δύο 

μεταλλικές ταινίες (F: (x = 0 mm, y = 4 mm)). Η ρύθμιση των παραμέτρων xi, sx, 

και sy μεταβάλει το ενεργό μέγεθος της κεραίας, συνεισφέροντας στην επίτευξη των 

επιθυμητών επιδόσεων συντονισμού. 

Αριθμητική Μέθοδος 

Οι προσομοιώσεις πραγματοποιούνται στο λογισμικό Remcom XFDTD [XFDTD, 

2005], με τη βοήθεια της μεθόδου των Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίο του 

Χρόνου (Finite Difference Time Domain, FDTD) [Yee, 1966]. Το πλέγμα της FDTD 

διακριτοποιείται σε voxels διαστάσεων 1.25 mm × 1.25 mm ×  1.25 mm και 0.1 

mm × 0.1 mm ×  0.2 mm για το ανατομικό μοντέλο κεφαλιού και την εμφυτεύσιμη 

κεραία, αντίστοιχα. Για λόγους ευστάθειας της αριθμητικής επίλυσης, το υπό 

προσομοίωση ΗΜ μοντέλο περιβάλλεται κατά 200 mm (λ0/4 = 186.5 mm, όπου λ0 

είναι το μήκος κύματος στον ελεύθερο χώρο στη συχνότητα 402 MHz) από αέρα. Ο 

περιβάλλων αέρας διακριτοποιείται με κυβικά voxels ακμής 3.5 mm προκειμένου 

να ικανοποιείται η συνθήκη χωρικού βήματος της FDTD για όλα τα σενάρια 

προσομοίωσης. Η επιλογή αυτή θέτει τη μέγιστη συχνότητα επίλυσης (fmax) στην 

τιμή 8.6 GHz (fmax = c / (10Δx), όπου c η ταχύτητα του φωτός) και το χρονικό βήμα 

(Δt) στην τιμή 6.737 ps (Δt = Δx/c 3 ), με αναφορά τον περιβάλλοντα αέρα. Σε 

κάθε σενάριο προσομοίωσης, η τιμή της συχνότητας fmax καθορίζεται από το 

εκάστοτε διηλεκτρικό υλικό με την υψηλότερη σχετική διηλεκτρική σταθερά. Η 

διακριτοποίηση πραγματοποιείται προσαρμοστικά ώστε να αποφευχθούν απότομες 

μεταβολές του μεγέθους των voxels. Στα όρια της περιοχής επίλυσης θεωρούνται 

οριακές συνθήκες απορρόφησης Liao [Liao, 1984] οι οποίες προσομοιώνουν την 

ακτινοβόληση στον ελεύθερο χώρο απείρων διαστάσεων. 
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 Στο πλαίσιο σχεδίασης και μελέτης της λειτουργίας των κεραιών, η 

ομοαξονική τροφοδοσία προσομοιώνεται μέσω Γκαουσιανής πηγής πλάτους 32 

χρονικών βημάτων, και εξετάζεται η απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης 

σε εύρος συχνοτήτων ±100 MHz γύρω από την εκάστοτε επιθυμητή συχνότητα 

συντονισμού. Για τη διερεύνηση των επιδόσεων ακτινοβολίας και ασφάλειας των 

κεραιών, ακολουθούν προσομοιώσεις στην υπό μελέτη συχνότητα συντονισμού, με 

χρήση ημιτονοειδούς διέγερσης. Οι προσομοιώσεις τερματίζουν όταν επιτευχθεί 

σύγκλιση κατά 30 dB. 

5.3.2 Αριθμητικά Αποτελέσματα 

Σχεδίαση Κεραιών 

Για τη σχεδίαση των εμφυτεύσιμων κεραιών στις συχνότητες 402 ΜΗz, 433 ΜΗz, 

868 ΜΗz, και 915 ΜΗz εντός του ανατομικού μοντέλου κεφαλιού (Σχ. 5.16(γ)), 

εφαρμόζεται η Μεθοδολογία ΙΙΙ: Αλγοριθμική Βελτιστοποίηση Συντονισμού, που 

περιγράφηκε και επαληθεύθηκε αριθμητικά στην Παράγραφο 4.2.3 του Κεφαλαίου 

4. Δεδομένου ότι η κεραία προορίζεται για εμφύτευση εντός του ιστού δέρματος του 

ανθρώπινου κεφαλιού, το πρώτο βήμα σχεδίασης πραγματοποιείται εντός του 

κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 5.16(α). Μεταβλητές του πρώτου 

βήματος θεωρούνται τα μήκη των εγκοπών της άνω και κάτω μεταλλικής ταινίας (xi, 

όπου i ο αύξων αριθμός της εγκοπής), και η θέση του αγωγού βραχυκύκλωσης (sx, 

sy). Η βελτιστοποίηση της σχεδίασης πραγματοποιείται εντός του σφαιρικού 

μοντέλου κεφαλιού 3 ιστών του Σχ. 5.16(β). Για λόγους επιτάχυνσης της 

υπολογιστικής μελέτης, μόνο οι 11 παράμετροι που αντιστοιχούν στα μήκη των 

εγκοπών της άνω και κάτω μεταλλικής ταινίας (xi, όπου i ο αύξων αριθμός της 

εγκοπής) τίθενται ως μεταβλητές του δεύτερου βήματος βελτιστοποίησης Quasi–

Newton.  

 Οι τιμές των μεταβλητών παραμέτρων σχεδίασης (xi, sx, και sy) των κεραιών 

που προκύπτουν κατά το πρώτο και δεύτερο βήμα της Μεθοδολογίας ΙΙΙ 

καταγράφονται στον Πίνακα 5.10, για κάθε μία εκ των επιθυμητών συχνοτήτων 

λειτουργίας (402 ΜΗz, 433 ΜΗz, 868 ΜΗz, και 915 ΜΗz). Οι βελτιστοποιημένες 

τιμές των παραμέτρων σχεδίασης που προκύπτουν κατά το δεύτερο βήμα 

εφαρμογής της Μεθοδολογίας ΙΙΙ, διαφέρουν έως και κατά 80% συγκριτικά με τις 

αντίστοιχες τιμές του πρώτου βήματος σχεδίασης. Οι βελτιστοποιημένες γεωμετρίες 

της κάτω και άνω ταινίας των τεσσάρων κεραιών απεικονίζονται στο Σχ. 5.18. 

Αύξηση του μήκους των εγκοπών αυξάνει τη διαδρομή ηλεκτρικού ρεύματος επί 

των ταινιών, μειώνοντας τη συχνότητα λειτουργίας της κεραίας.  
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Πίνακας 5.10 Παράμετροι σχεδίασης εμφυτεύσιμων κεραιών στις συχνότητες 402 
MHz, 433 MHz, 868 MHz, και 915 MHz που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη 

μεταβολής της συχνότητας λειτουργίας της ζεύξης ιατρικής τηλεμετρίας (πρώτο 
και δεύτερο βήμα της Μεθοδολογίας ΙΙΙ σχεδίασης κεραιών που προτάθηκε στο 

Κεφάλαιο 4) (σε [mm]). 

Παράμετροι 
402 MHz 433 MHz 868 MHz 915 MHz 

1ο βήμα 2ο βήμα 1ο βήμα 2ο βήμα 1ο βήμα 2ο βήμα 1ο βήμα 2ο βήμα 
x1 –1.3 –2.0 –1.3 –1.5 –2.7 –2.7 –2.5 –2.6 
x2 3.8 3.8 3.5 3.5 –1.7 –1.9 –2.3 –2.8 
x3 3.8 3.8 3.5 3.5 –1.7 –3.8 –2.3 – 
x4 2.5 2.5 1.9 3.5 3.7 3.8 3.7 2.5 
x5 2.5 2.5 1.9 3.4 3.7 1.0 3.7 3.8 
x1’ 4.1 4.1 3.1 4.5 –1.2 –0.1 –1.5 –1 
x2’ –3.8 –3.8 –3 –3.6 4 2.2 4 1 
x3’ –3.8 –3.8 –3 –3.1 4 0.8 4 3.9 
x4’ 2.5 3.4 2 2.2 –0.5 1.4 –0.5 1.4 
x5’ 2.5 3.4 2 1.9 –0.5 0.3 –0.5 –3.2 
x6’ –2.4 –2.4 –1.8 –1.8 – 2.8 – – 

(xs, ys) (1.0, –4.0) (1.0, –4.0) (0.7, –0.7) (0.7, –3.5) 

 
  

κάτω ταινία άνω ταινία κάτω ταινία άνω ταινία 

    
(α) (β) 

κάτω ταινία άνω ταινία κάτω ταινία άνω ταινία 

    
(γ) (δ) 

Σχ. 5.18 Βελτιστοποιημένες γεωμετρίες ταινιών των προτεινόμενων εμφυτεύσιμων 
κεραιών στις συχνότητες (α) 402 MHz, (β) 433 MHz, (γ) 868 MHz, και (δ) 915 MHz. 

 

Επιδόσεις Συντονισμού 

Η απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης των κεραιών του πρώτου βήματος 

της Μεθοδολογίας ΙΙΙ εντός του κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος (Σχ. 5.16(α)) 

απεικονίζεται στο Σχ. 5.19(α) (συνεχής γραμμή). Οι κεραίες συντονίζονται στις 

επιθυμητές ζώνες συχνοτήτων, ικανοποιώντας τη συνθήκη (4.6). Εμφύτευση των 

κεραιών του πρώτου βήματος εντός του ανατομικού μοντέλου κεφαλιού (Σχ. 

5.16(γ)) μεταβάλει τις επιδόσεις συντονισμού (διακεκομμένη γραμμή), οδηγώντας 

σε αύξηση των συχνοτήτων συντονισμού κατά 17 MHz, 18 MHz, 38 MHz και 41 
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MHz, αντίστοιχα. Για τη διόρθωση του φαινομένου αποσυντονισμού, οι 

βελτιστοποιημένες κεραίες του δεύτερου βήματος της Μεθοδολογίας ΙΙΙ 

παρουσιάζουν κατάλληλα επιμηκυμένες εγκοπές. Στο Σχ. 5.19(β) απεικονίζεται η 

απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης των βελτιστοποιημένων κεραιών εντός 

του σφαιρικού μοντέλου κεφαλιού 3 ιστών (συνεχής γραμμή) και του ανατομικού 

μοντέλου κεφαλιού 13 ιστών (διακεκομμένη γραμμή). Δεδομένου ότι οι κεραίες 

υφίστανται παρόμοιο διηλεκτρικό φόρτο εντός των δύο μοντέλων ιστών (κανονικού 

και ανατομικού), οι καταγραφείσες διαφορές στην απόκριση συχνότητας της 

κεραίας είναι, σχεδόν, ασήμαντες. Οι κεραίες συχνότητας λειτουργίας 402 MHz, 

433 MHz, 868 MHz και 915 MHz παρουσιάζουν υψηλό εύρος ζώνης ίσο προς 27 

MHz, 28 MHz, 38 MHz και 40 MHz, αντίστοιχα, εντός του ανατομικού μοντέλου 

κεφαλιού (Σχ. 5.16(γ)). Η βελτίωση του εύρους ζώνης με την αύξηση της 

συχνότητας λειτουργίας οφείλεται στην αύξηση της επιφάνειας ρεύματος επί των 

ταινιών, σύμφωνα με το Σχ. 5.18 [Notis, 2004]. 
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Σχ. 5.19 Απόκριση συχνότητας του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης (|S11|): (α) 
των κεραιών του πρώτου βήματος της Μεθοδολογίας ΙΙΙ εντός του κυβικού 

μοντέλου ιστού δέρματος (Σχ. 5.16(α)) και του ανατομικού μοντέλου κεφαλιού (Σχ. 
5.16(γ)), και (β) των βελτιστοποιημένων κεραιών του δεύτερου βήματος της 

Μεθοδολογίας ΙΙΙ εντός του σφαιρικού (Σχ. 5.16(β)) και του ανατομικού (Σχ. 5.16(γ)) 
μοντέλου κεφαλιού. 

 

Επιδόσεις Ακτινοβολίας 

Τα διαγράμματα ακτινοβολίας απολαβής μακρινού πεδίου των βελτιστοποιημένων 

κεραιών εντός του ανατομικού μοντέλου κεφαλιού (Σχ. 5.16(γ)) απεικονίζονται στα 

Σχ. 5.20(α)–(δ). Δεδομένου ότι το ανατομικό μοντέλο κεφαλιού είναι μια ασύμμετρη 

και ανομοιογενής δομή, τα διαγράμματα ακτινοβολίας των κεραιών, που εξαρτώνται 

από τη δομή και το σχήμα του βιολογικού ιστού εμφύτευσης, προκύπτουν, επίσης, 

ασύμμετρα. Η αύξηση της ισχύος απορρόφησης από τους βιολογικούς ιστούς με 

την αύξηση της συχνότητας, προκαλεί εξασθένιση, που υποβαθμίζει περαιτέρω τη 

συμμετρία [Chirwa, 2003], [Xu, 2009].  

 Για λόγους σύγκρισης, στα Σχ. 5.20(ε)–(η), απεικονίζονται τα διαγράμματα 

ακτινοβολίας απολαβής μακρινού πεδίου των κεραιών του πρώτου βήματος της 
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Μεθοδολογίας ΙΙΙ εντός του κυβικού μοντέλου ιστού δέρματος (Σχ. 5.16(α)). Στην 

προκειμένη περίπτωση, κεραίες μικρού ηλεκτρικού μεγέθους εμφυτεύονται και 

λειτουργούν εντός συμμετρικού και ομογενούς διηλεκτρικού μέσου, 

ακτινοβολώντας συμμετρικά και ομοιοκατευθυντικά διαγράμματα ακτινοβολίας. 

Λόγω του μικρού μεγέθους των κεραιών και των υψηλών απωλειών των βιολογικών 

ιστών, οι επιτευχθείσες τιμές μέγιστης απολαβής (Gmax) είναι, σχετικά, χαμηλές, 

σύμφωνα με τον Πίνακα 5.11. Η αύξηση των τιμών απολαβής με την αύξηση της 

συχνότητας λειτουργίας της κεραίας οφείλεται στην αύξηση της επιφάνειας 

ρεύματος επί των ταινιών, σύμφωνα με το Σχ. 5.18 [Notis, 2004]. 

 

 
 

402 MHz 433 MHz 868 MHz 915 MHz 

    
(α) (β) (γ) (δ) 
    

    
(ε) (στ) (ζ) (η) 

Σχ. 5.20 Διαγράμματα ακτινοβολίας τριών διαστάσεων των προτεινόμενων κεραιών 
στις συχνότητες 402 MHz, 433 MHz, 868 MHz, και 915 MHz εντός: (α)–(δ) του 

ανατομικού μοντέλου κεφαλιού (Σχ. 5.16(γ)), και (ε)–(η) του κυβικού μοντέλου ιστού 
δέρματος (Σχ. 5.16(α)). 

 

Πίνακας 5.11 Μέγιστες (Gmax) τιμές επιτευχθείσας απολαβής των 
βελτιστοποιημένων κεραιών στις συχνότητες 402 MHz, 433 MHz, 868 MHz, και 915 

MHz εντός του ανατομικού μοντέλου κεφαλιού (Σχ. 5.16(γ)) και του κυβικού 
μοντέλου ιστού δέρματος (Σχ. 5.16(α)). 

Συχνότητα 
Λειτουργίας 

Ανατομικό Μοντέλο 
Κεφαλιού 

Κυβικό Μοντέλο 
Ιστού Δέρματος 

402 MHz –36.90 dB –33.00 dB 
433 MHz –35.99 dB –29.56 dB 
868 MHz –35.14 dB –22.35 dB 
915 MHz –32.94 dB –19.88 dB 

 

Επιδόσεις Ασφάλειας 

Για την αξιολόγηση των επιδόσεων ασφάλειας των προτεινόμενων κεραιών, η ισχύς 

εισόδου τίθεται, αρχικά, στην τιμή 1 W. Οι μέγιστες τιμές του SAR 

κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g και 10 g, καθώς και τα μέγιστα επιτρεπτά 
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επίπεδα ισχύος που εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τις διεθνείς οδηγίες IEEE 

C95.1–1999 (P1999) [IEEE, 1999], και IEEE C95.1–2005 (P2005) [IEEE, 2005] 

καταγράφονται στον Πίνακα 5.12.  

 Η παλαιά οδηγία IEEE C95.1–1999 [IEEE, 1999] αποδεικνύεται αρκετά 

αυστηρότερη (έως και κατά 6 φορές) της πρόσφατης οδηγίας IEEE C95.1–2005 

[IEEE, 2005]. Η κατανομή των τοπικών τιμών SAR στους περιβάλλοντες 

βιολογικούς ιστούς απεικονίζεται στο Σχ. 5.21, για τις τομές των επιπέδων xy, xz, 

και yz όπου έχει υπολογισθεί η μέγιστη τιμή τοπικού SAR. Για λόγους σύγκρισης, 

υποτίθεται η ίδια ισχύς εισόδου για τις κεραίες (4.927 mW), ενώ τα αποτελέσματα 

κανονικοποιούνται στην τιμή 2 W/kg. 

 

Πίνακας 5.12 Μέγιστες τιμές SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g και 10 g 
(για ισχύ εισόδου 1 W), και μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ισχύος που εξασφαλίζουν 

συμμόρφωση με τις οδηγίες IEEE C95.1–1999 (P1999) [IEEE, 1999], και IEEE C95.1–
2005 (P2005) [IEEE, 2005] για τις βελτιστοποιημένες κεραίες στις συχνότητες 402 
MHz, 433 MHz, 868 MHz, και 915 MHz εντός του ανατομικού μοντέλου κεφαλιού 

(Σχ. 5.16(γ)). 

Συχνότητα 
Λειτουργίας 

Μέγιστη τιμή SAR [W/kg] Μέγιστα επίπεδα ισχύος [mW] 
1 g 10 g P1999  P2005 

402 MHz 324.74 66.612 4.927 30.02 
433 MHz 309.74 66.382 5.166 30.13 
868 MHz 296.94 66.048 5.388 30.28 
915 MHz 294.86 65.764 5.426 30.41 

 
 Τα αριθμητικά αποτελέσματα του Σχ. 5.21 δικαιολογούνται από το γεγονός 

ότι οι κεραίες παρουσιάζουν όμοιες φυσικές αλλά διαφοροποιημένες ηλεκτρικές 

διαστάσεις. Σε υψηλές συχνότητες λειτουργίας, το ηλεκτρικό πεδίο (ή, ισοδύναμα, η 

πυκνότητα ρεύματος) είναι περισσότερο ομοιόμορφα κατανεμημένο επί μίας 

αυξημένης επιφάνειας ρεύματος των μεταλλικών ταινιών, όπως ορίζει η εκάστοτε 

γεωμετρία (Σχ. 5.18). Ως αποτέλεσμα, σε υψηλότερες συχνότητες λειτουργίας 

καταγράφονται μικρότερες μέγιστες τιμές του SAR, και περισσότερο εκτεταμένες 

κατανομές πεδίου εντός των βιολογικών ιστών. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν 

καταγραφεί στη μελέτη [Xu, 2009] για ελικοειδείς εμφυτεύσιμες κεραίες των 

οποίων οι φυσικές διαστάσεις δεν είχαν κλιμακωθεί αναλογικά για τα υπό μελέτη 

σενάρια συχνοτήτων. Αντιθέτως, στην περίπτωση κεραιών με αναλογικά 

κλιμακούμενες φυσικές διαστάσεις, αύξηση της συχνότητας, και, ισοδύναμα, 

αύξηση της αγωγιμότητας των ιστών αναμένεται να οδηγήσουν σε αυξημένες τιμές 

SAR, και περισσότερο συγκεντρωμένες κατανομές SAR [Scanlon, 2000].  
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402 MHz 433 MHz 868 MHz 915 MHz  

    
 

    
 

 
 

 
 

 

(α) (β) (γ) (δ)  

Σχ. 5.21 Κατανομή της τοπικής τιμής του SAR στις τομές των επιπέδων xy, xz, και 
yz των προτεινόμενων κεραιών στις συχνότητες (α) 402 MHz, (β) 433 MHz, (γ) 868 

MHz, και (δ) 915 MHz. 

 

5.4 Συζήτηση και Συμπεράσματα 

Στο Κεφάλαιο 5 πραγματοποιήθηκε παραμετρική μελέτη των επιδόσεων 

συντονισμού, ακτινοβολίας και ασφάλειας εμφυτεύσιμων κεραιών για ιατρική 

τηλεμετρία, ως συνάρτηση: (α) της υπό μελέτη ιατρικής εφαρμογής (θέση 

εμφύτευσης της κεραίας) εντός του σώματος του ασθενούς, (β) των ιδιαιτεροτήτων 

του εκάστοτε υποκειμένου (ανατομική δομή και ηλεκτρικές ιδιότητες βιολογικών 

ιστών), και (γ) της συχνότητας στην οποία λαμβάνει χώρα η ιατρική τηλεμετρία.  

 Αρχικά, μελετήθηκε παραμετρικά η θέση εμφύτευσης της κεραίας εντός του 

ανθρώπινου σώματος. Εμφύτευση μίας γενικευμένης κεραίας για λειτουργία εντός 

ιστού δέρματος στον ιστό δέρματος κανονικών μοντέλων κεφαλιού, βραχίονα, και 

κορμού προκάλεσε αποσυντονισμό της συχνότητας λειτουργίας της κατά 11.6 MHz, 

12.6 MHz, και 10.6 MHz από την επιθυμητή συχνότητα 402 MHz, αντίστοιχα, 

τονίζοντας την ανάγκη τροποποίησης της σχεδίασής της για την επίτευξη των 

επιθυμητών επιδόσεων συντονισμού. Κατόπιν διόρθωσης των επιδόσεων 

συντονισμού, οι επιδόσεις ακτινοβολίας και ασφάλειας των κεραιών προέκυψαν σε 

μεγάλο βαθμό παρεμφερείς για τα τρία σενάρια εμφύτευσης. 

 Στη συνέχεια, μελετήθηκαν οι επιδόσεις μίας εμφυτεύσιμης κεραίας εντός 

πέντε αριθμητικών μοντέλων κεφαλιού (δύο σφαιρικά, και τρία ανατομικά) 

θεωρώντας επτά σενάρια ηλεκτρικών ιδιοτήτων των βιολογικών ιστών (μεταβολή της 
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σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς και αγωγιμότητας κατά ±20% από τις τιμές 

αναφοράς) στη συχνότητα 403.5 ΜΗz. Οι μέγιστες μεταβολές των απωλειών 

επιστροφής (RL), της μέγιστης απολαβής (Gmax), και των επιτρεπτών επιπέδων 

ισχύος εισόδου της κεραίας για συμμόρφωση με τις οδηγίες IEEE C95.1–1999 

(P1999) και ΙΕΕΕ C95.1–2005 (P2005), συγκριτικά με το σενάριο αναφοράς εντός του 

πλέον απλοποιημένου σφαιρικού μοντέλου κεφαλιού 3 ιστών, υπολογίσθηκαν ως 

ίσες προς –55.1, –39.2, –19.9, και +3.7%, αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 

υπό μελέτη σενάρια ανατομικής δομής και ηλεκτρικών ιδιοτήτων, οι μέσες τιμές 

των RL, Gmax, P1999 και P2005 υπολογίσθηκαν ως 16.4 dB, –39.2 dB, 6.594 mW, και 

26.95 mW, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα τόνισαν την ανάγκη σχεδίασης 

εμφυτεύσιμων κεραιών με υψηλό εύρος ζώνης για την αντιστάθμιση ενδεχομένων 

φαινομένων αποσυντονισμού. Επιπλέον, αποδείχθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή 

μίας συντηρητικής μελέτης διαχείρισης ισχύος της ζεύξης (link budget) μεταξύ 

εμφυτεύσιμων και εξωτερικών κεραιών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ενδεχόμενη 

υποβάθμιση των τιμών απολαβής και συμμετρίας του διαγράμματος ακτινοβολίας 

της εκάστοτε εμφυτεύσιμης κεραίας. Όσον αφορά στη συμμόρφωση των 

εμφυτεύσιμων κεραιών με διεθνείς οδηγίες ασφάλειας, έγινε εμφανές ότι, σε 

αντίθεση με την παλαιά οδηγία ΙΕΕΕ C95.1–1999, η συμμόρφωση με την 

πρόσφατη οδηγία ΙΕΕΕ C95.1–2005 προκύπτει σχεδόν ανεξάρτητη της ανατομικής 

δομής και των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των βιολογικών ιστών. 

 Τέλος, πραγματοποιήθηκε μελέτη των επιδόσεων εμφυτεύσιμων κεραιών για 

ιατρική τηλεμετρία στις συχνότητες 402 MHz, 433 MHz, 868 MHz και 915 MHz. 

Οι κεραίες με υψηλότερες συχνότητες λειτουργίας παρουσίασαν υψηλότερες τιμές 

απολαβής (αύξηση κατά 10.7% στη συχνότητα 915 MHz συγκριτικά με τη 

συχνότητα 402 MHz), μειωμένες τιμές SAR (μείωση κατά 9.2% και 1.3% στις τιμές 

του SAR κανονικοποιημένου ως προς μάζα 1 g και 10 g, αντίστοιχα), αυξημένα 

επίπεδα μέγιστης επιτρεπτής ισχύος εισόδου (αύξηση κατά 10.1% και 1.3% για 

συμμόρφωση με τις οδηγίες IEEE C95.1–1999 και IEEE C95.1–2005, αντίστοιχα), 

και περισσότερο εκτεταμένες κατανομές SAR. Τα αποτελέσματα οφείλονται στη 

γεωμετρία των κεραιών, οι οποίες παρουσιάζουν όμοιες φυσικές αλλά 

διαφοροποιημένες ενεργές διαστάσεις.  
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Περίληψη 
Το Κεφάλαιο 6 πραγματεύεται θέματα πειραματικής κατασκευής και μέτρησης 

εμφυτεύσιμων κεραιών για ιατρική τηλεμετρία. Αρχικά, παρατίθεται το θεωρητικό 

υπόβαθρο των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέτρησης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων 

προσομοιωμάτων και εκτύπωσης κεραιών μέσω φωτολιθογραφίας. Στη συνέχεια, 

προτείνονται και μελετώνται πειραματικά πρωτότυπες «συνταγές» υγρών και ημι–

στερεών εξομοίωσης των ιστών δέρματος και μυός στη ζώνη Υπηρεσιών 

Επικοινωνίας Ιατρικών Εμφυτευμάτων (Medical Implant Communications Service, 

MICS) (402–405 MHz). Ακολούθως, προτείνεται μία πρωτότυπη μεθοδολογία 

σχεδίασης–και–μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών, η οποία αποσκοπεί στην 

ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων μεταξύ των αριθμητικών αποτελεσμάτων και  

πειραματικών μετρήσεων. Η μεθοδολογία επαληθεύεται στο πλαίσιο κατασκευής 

και πειραματικής μέτρησης του συντελεστή ανάκλασης δύο πρωτότυπων 

εμφυτεύσιμων κεραιών ζώνης MICS: (α) μικροσκοπική κεραία για εμφύτευση εντός 

ιστού δέρματος, και (β) κεραία μεγάλου εύρους ζώνης για εμφύτευση εντός ιστού 

μυός. Τέλος, η δυναμική των ανωτέρω κατασκευασθεισών κεραιών επιδεικνύεται 

μέσω εμφύτευσης και μέτρησης αυτών εντός του υποδόριου ιστού πειραματόζωων 

(αρουραίων), κατόπιν ανάπτυξης κατάλληλου πειραματικού πρωτοκόλλου. 
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6.1 Χρησιμοποιούμενες Τεχνικές 

6.1.1 Μέτρηση Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων Προσομοιωμάτων 

Η πειραματική μελέτη εμφυτεύσιμων κεραιών εντός προσομοιωμάτων απαιτεί 

πειραματικές μεθόδους μέτρησης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων (σχετική διηλεκτρική 

σταθερά, εr, και αγωγιμότητα, σ) των χρησιμοποιούμενων υγρών, ημι–στερεών ή 

στερεών εξομοίωσης των ανθρώπινων ιστών. Στόχο αποτελεί η εξασφάλιση 

συμμόρφωσης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των προσομοιωμάτων με τις αντίστοιχες 

θεωρητικές τιμές στις συχνότητες ενδιαφέροντος [Gabriel 1996a, 1996b, 1996c]. 

Στην αγορά διατίθενται εμπορικά συστήματα μέτρησης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων 

υγρών, ημι–στερεών και στερεών (π.χ. Agilent Technologies 85071E). Παρ’ όλα 

αυτά,  για Εργαστήρια που δε διαθέτουν τέτοιου είδους εμπορικό εξοπλισμό, 

κρίνεται, επιπλέον, απαραίτητη η ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνικών μέτρησης των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων.  

 Στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής χρησιμοποιείται μία νέα, χαμηλού 

κόστους, τεχνική μέτρησης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων προσομοιωμάτων που 

αναπτύχθηκε στο Instituto de Telecommunicacoes του Instituto Superior Técnico 

στη Λισαβόνα, Πορτογαλία, για την εξυπηρέτηση των στόχων της παρούσας 

μελέτης. Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας των πειραματικών 

μετρήσεων, η προτεινόμενη τεχνική βασίζεται σε μέτρηση τόσο παραμέτρων 

ανάκλασης όσο και παραμέτρων μετάδοσης, σε αντίθεση με λοιπές εναλλακτικές 

τεχνικές μέτρησης που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία, οι οποίες βασίζονται 

αποκλειστικά στη μέτρηση παραμέτρων ανάκλασης του υπό μελέτη 

προσομοιώματος [Popovic, 2005], [Zajicek, 2008]. 

 Η πειραματική διάταξη μέτρησης αποτελείται από ένα δοχείο σε σχήμα 

ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου εντός του οποίου διέρχεται ο εσωτερικός αγωγός 

ενός ομοαξονικού καλωδίου χαρακτηριστικής αντίστασης 50 Ohm (τύπου ΕΖ–47), 

σύμφωνα με το Σχ. 6.1(α). Η εσωτερική κοιλότητα είναι δυνατόν να πληρούται με 

οποιοδήποτε διηλεκτρικό υλικό. Οι εξωτερικές διαστάσεις του δοχείου έχουν 

επιλεγεί ως 52 × 32 × 32.2 mm3, ενώ οι διαστάσεις της εσωτερικής κοιλότητας ως 

40 × 20 × 20 mm3. Η συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ των δύο θυρών εισόδου του 

ομοαξονικού καλωδίου εξαρτάται από τις ηλεκτρικές ιδιότητες του υλικού που 

πληροί την κοιλότητα. Ισοδύναμα, οι ηλεκτρικές ιδιότητες του εκάστοτε 

προσομοιώματος είναι δυνατόν να εξαχθούν συγκρίνοντας τη μετρηθείσα μήτρα 

παραμέτρων σκέδασης με τα αντίστοιχα αριθμητικά αποτελέσματα που 

προκύπτουν από υπολογιστικές προσομοιώσεις. Το αριθμητικό μοντέλο της 

προτεινόμενης διάταξης απεικονίζεται στο Σχ. 6.1(β). Το υπό μέτρηση υλικό 
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(προσομοίωμα) υποτίθεται ότι πληροί πλήρως τον όγκο της εσωτερικής κοιλότητας 

του δοχείου. Σε περιπτώσεις μη–ομογενών μειγμάτων, η προτεινόμενη μεθοδολογία 

παρέχει μέτρηση της μέσης τιμής των ηλεκτρικών ιδιοτήτων. 

 

 

 

(α) (β) 

Σχ. 6.1 Χρησιμοποιούμενη διάταξη μέτρησης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων 
προσομοιωμάτων: (α) πειραματική διάταξη, και (β) αριθμητικό μοντέλο. 

 
 Αρχικά, στο πλαίσιο βελτιστοποίησης του αριθμητικού μοντέλου (Σχ. 6.1(β)) 

ως προς το αντίστοιχο πειραματικό (Σχ. 6.1(α)), πραγματοποιούνται πειραματικές 

μετρήσεις απουσία υλικού, δηλαδή υποθέτοντας την κοιλότητα άδεια (αέρας). Το 

δικτύωμα δύο θυρών συνδέεται σε έναν Διανυσματικό Αναλυτή Δικτυωμάτων (ΔΑΔ) 

(Vector Network Analyzer, VNA) και μετρώνται τα εξής στοιχεία της μήτρας 

παραμέτρων σκέδασης: μέτρο του συντελεστή ανάκλασης (|S11|), φάση του 

συντελεστή ανάκλασης (φάση S11), μέτρο του συντελεστή μετάδοσης (|S21|), και 

φάση του συντελεστή μετάδοσης (φάση S21). Διαπιστώνεται ότι βέλτιστη συμφωνία 

μεταξύ αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται όταν η τιμή 

της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς, εr, του διηλεκτρικού υλικού του ομοαξονικού 

καλωδίου μειωθεί από την ονομαστική τιμή του κατασκευαστή (εr = 2.1) στην τιμή 

εr = 1.86. Τα αποτελέσματα των αριθμητικών προσομοιώσεων και πειραματικών 

μετρήσεων καταγράφονται στο Σχ. 6.2. Απεικονίζεται μόνο το εύρος συχνοτήτων 

300 MHz έως 500 MHz που αφορά στην παρούσα μελέτη, δεδομένου ότι καλύπτει 

συμμετρικά και ικανοποιητικά τη ζώνη Υπηρεσιών Επικοινωνίας Ιατρικών 

Εμφυτευμάτων (Medical Implant Communications Service, MICS) (402–405 

MHz)). 

 Για την επαλήθευση της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας/τεχνικής, 

πραγματοποιείται πειραματική μέτρηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του 

απιονισμένου νερού, του οποίου η σχετική διηλεκτρική σταθερά και αγωγιμότητα 

είναι ευρέως γνωστές στη βιβλιογραφία. Στο πλαίσιο διεξαγωγής των αριθμητικών 

προσομοιώσεων, η μιγαδική διηλεκτρική σταθερά του απιονισμένου νερού 

προσεγγίζεται με τη βοήθεια του μοντέλου Debye ως συνάρτηση της συχνότητας: 
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όπου  

∞ =ε 4.6  είναι η (οπτική) διηλεκτρική σταθερά σε υψηλές συχνότητες,  

=sε 78.3  είναι η (στατική) διηλεκτρική σταθερά σε χαμηλές συχνότητες, και  

=τ 8.07ps είναι ο ηλεκτρικός χρόνος χαλάρωσης [Zajicek, 2008].  
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(γ) (δ) 

Σχ. 6.2 Αριθμητικά (εr = 1, σ = 0 S/m) και πειραματικά αποτελέσματα της 
χρησιμοποιούμενης τεχνικής μέτρησης ηλεκτρικών ιδιοτήτων προσομοιωμάτων, σε 

περίπτωση όπου η εσωτερική κοιλότητα είναι άδεια: (α) μέτρο του συντελεστή 
ανάκλασης (|S11|), (β) φάση του συντελεστή ανάκλασης (φάση S11), (γ) μέτρο του 

συντελεστή μετάδοσης (|S21|), και (δ) φάση του συντελεστή μετάδοσης (φάση S21). 
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(γ) (δ) 

Σχ. 6.3 Αριθμητικά (μοντέλο Debye απιονισμένου νερού) και πειραματικά 
αποτελέσματα της χρησιμοποιούμενης τεχνικής μέτρησης ηλεκτρικών ιδιοτήτων 

προσομοιωμάτων, σε περίπτωση όπου η εσωτερική κοιλότητα πληρούται με 
απιονισμένο νερό: (α) μέτρο του συντελεστή ανάκλασης (|S11|), (β) φάση του 

συντελεστή ανάκλασης (φάση S11), (γ) μέτρο του συντελεστή μετάδοσης (|S21|), και 
(δ) φάση του συντελεστή μετάδοσης (φάση S21). 
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Τα αποτελέσματα των αριθμητικών προσομοιώσεων και πειραματικών μετρήσεων 

παρουσιάζουν υψηλή συμφωνία, σύμφωνα με το Σχ. 6.3, επαληθεύοντας την 

ακρίβεια και αξιοπιστία της εν λόγω μεθοδολογίας/τεχνικής μέτρησης ηλεκτρικών 

ιδιοτήτων προσομοιωμάτων.  

6.1.2 Εκτύπωση Κεραιών μέσω Φωτολιθογραφίας 

Η φωτολιθογραφία αποτελεί σήμερα την πλέον διαδεδομένη τεχνική εκτύπωσης 

κυκλωμάτων στον τομέα της ηλεκτρονικής και μικροηλεκτρονικής, ενώ, επιπλέον, 

συνίσταται για την εκτύπωση μικροσκοπικών κεραιών υψηλής ακρίβειας. Με την 

τεχνική της φωτολιθογραφίας, μία δέσμη υπεριώδους ακτινοβολίας διαπερνά 

κατάλληλη μάσκα και προσπίπτει σε λεπτό στρώμα διηλεκτρικού το οποίο 

καλύπτεται με χαλκό και φωτοευαίσθητο υμένιο (φιλμ). Το φωτοευαίσθητο υμένιο 

είναι ένα γαλάκτωμα που πολυμερίζεται όταν εκτεθεί στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

Η μάσκα σκιαγραφεί τα διάφορα μέρη της επιθυμητής γεωμετρίας και η υπεριώδης 

ακτινοβολία προσπίπτει μόνο στις περιοχές εκείνες που αφήνει εκτεθειμένες η 

μάσκα. Τα βήματα της τεχνικής φωτολιθογραφίας συνοψίζονται ως εξής: 

 

   
(α) (β) (γ) 

   
(δ) (ε) (στ) 

Σχ. 6.4 Εκτύπωση κεραιών μέσω φωτολιθογραφίας: (α) καθαρισμός υποστρώματος 
και επιφάνειας χαλκού, (β) επίστρωση φωτοευαίσθητου υμενίου (φιλμ), (γ) 

ευθυγράμμιση μάσκας και έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, (δ) «εμφάνιση» του 
φιλμ, (ε) απομάκρυνση του χαλκού, και (στ) απομάκρυνση του φιλμ. 

 
(α)  Ο κατασκευαστής έχει στη διάθεσή του ένα υπόστρωμα διηλεκτρικού 

καλυμμένο από λεπτό φύλλο χαλκού, τα οποία καθαρίζει επιμελώς (Σχ. 

6.4(α)). 

(β) Επί του φύλλου μετάλλου που πρόκειται να εκτυπωθεί επιστρώνεται 

φωτοευαίσθητο υμένιο (Σχ. 6.4(β)). 

(γ) Η μάσκα ευθυγραμμίζεται κατάλληλα επί του φωτοευαίσθητου υμενίου, και η 

όλη δομή εκτίθεται σε υπεριώδη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (Σχ. 6.4(γ)). 

Ισοδύναμα, η υπεριώδης ακτινοβολία προσπίπτει στο φωτοευαίσθητο υμένιο 

δια μέσου της κατάλληλης μάσκας.  
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(δ) Το φωτοευαίσθητο υμένιο (φιλμ) «εμφανίζεται» (Σχ. 6.4(δ)). Κατά τη διαδικασία 

αυτή, οι περιοχές του υμενίου στις οποίες δεν έπεσε η ακτινοβολία 

απομακρύνονται καθώς διαλύονται σε κατάλληλο χημικό (π.χ. 

τριχλωροαιθυλένιο). Αντιθέτως, οι περιοχές όπου η μάσκα αφήνει την 

ακτινοβολία να διέλθει πολυμερίζονται και παραμένουν. Συνεπώς, προκύπτουν 

προστατευμένες και μη–προστατευμένες από υμένιο περιοχές. 

(ε) Οι μη–προστατευμένες από υμένιο περιοχές υποβάλλονται σε χημική χάραξη 

(εμβάπτιση σε διάλυμα υδροχλωρικού οξέος) για απομάκρυνση του χαλκού 

από αυτές (Σχ. 6.4(ε)).  

(στ) Το υμένιο επί των προστατευμένων περιοχών απομακρύνεται με χρήση 

χημικού διαλυτικού (π.χ. θειικό οξύ) (Σχ. 6.4(στ)). 

Το φωτοευαίσθητο υμένιο για το οποίο έγινε αναφορά χαρακτηρίζεται ως αρνητικό 

(negative photoresist). Ωστόσο, στην τεχνική φωτολιθογραφίας είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθεί και θετικό φωτοευαίσθητο υμένιο (positive resist). Στην περίπτωση 

αυτή, το τμήμα του φωτοευαίσθητου υμενίου που εκτίθεται στο φως αποσυντίθεται 

και απομακρύνεται με πλύση για να παραμείνουν τα τμήματα που βρίσκονται κάτω 

από τις αδιαφανείς περιοχές της μάσκας. Σε κάθε περίπτωση, το φωτοευαίσθητο 

υμένιο που θα παραμείνει θα πρέπει να κολλά πολύ καλά στην επιφάνεια του 

στρώματος που πρόκειται να προστατέψει από τη χημική διάβρωση, και να δίνει 

απότομες και ξεκάθαρες διαχωριστικές επιφάνειες, ώστε να πραγματοποιηθεί στη 

συνέχεια με μεγάλη ακρίβεια η απομάκρυνση του χαλκού.  

6.2 Παρασκευή Πρωτότυπων Προσομοιωμάτων  

Η παρασκευή προσομοιωμάτων που εξομοιώνουν τις ηλεκτρικές ιδιότητες (σχετική 

διηλεκτρική σταθερά, εr, και αγωγιμότητα, σ) βιολογικών ιστών παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πειραματική μέτρηση εμφυτεύσιμων κεραιών. 

Δοθείσης της εξάρτησης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των ιστών από τον τύπο του ιστού 

και τη συχνότητα λειτουργίας, απαιτούνται διαφορετικές «συνταγές» παρασκευής 

προσομοιωμάτων για συγκεκριμένους τύπους ιστών και συγκεκριμένες συχνότητες 

λειτουργίας. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η παρασκευή υγρών προσομοιωμάτων 

αποτελεί την πλέον συνήθη περίπτωση, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρασκευή 

ημι–στερεών προσομοιωμάτων, τα οποία διευκολύνουν τις μετρήσεις και 

εξομοιώνουν κατά πιο ρεαλιστικό τρόπο το επιθυμητό σενάριο εμφύτευσης. 

 Στο πλαίσιο της παρούσας Διατριβής προτείνονται τέσσερα (4) πρωτότυπα 

προσομοιώματα ζώνης MICS, τα οποία απεικονίζονται στο Σχ. 6.5, και 

συνοψίζονται ως εξής: 
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(1) Προσομοίωμα Α: προσομοίωμα υγρής κατάστασης για εξομοίωση του ιστού 

δέρματος στη συχνότητα 402 MHz (Σχ. 6.5(α)), 

(2) Προσομοίωμα Β: προσομοίωμα υγρής κατάστασης για εξομοίωση του ιστού 

μυός στη συχνότητα 402 MHz (Σχ. 6.5(β)), 

(3) Προσομοίωμα Γ: προσομοίωμα ημι–στερεάς κατάστασης για εξομοίωση του 

ιστού δέρματος στη συχνότητα 402 MHz (Σχ. 6.5(γ)), και 

(4) Προσομοίωμα Δ: προσομοίωμα ημι–στερεάς κατάστασης για εξομοίωση του 

ιστού μυός στη συχνότητα 402 MHz (Σχ. 6.5(δ)). 

Στον Πίνακα 6.1 παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τις προτεινόμενες «συνταγές» 

(σύνθεση) των προσομοιωμάτων, την κατάστασή τους, τον εξομοιούμενο ιστό, τις 

μετρηθείσες ηλεκτρικές ιδιότητες (σχετική διηλεκτρική σταθερά, εr, και 

αγωγιμότητα, σ) στη συχνότητα 402 MHz, και τις επιθυμητές ηλεκτρικές ιδιότητες 

(εr, σ) στη συχνότητα 402 MHz. 

 

Πίνακας 6.1 Προτεινόμενα πρωτότυπα προσομοιωμάτα. 

 Προσομοίωμα Α Προσομοίωμα Β Προσομοίωμα Γ Προσομοίωμα Δ 

«συνταγή» 
(σύσταση) 

απιον. νερό (41.48%) 
ζάχαρη (56.18%) 

αλάτι (2.33%) 

απιον. νερό (47.62%) 
γλυκερόλη (50.81%) 

αλάτι (1.57%) 

απιον. νερό (47.42%) 
γλυκερόλη (44.44%) 

αλάτι (1.47%) 
άγαρ (4.44%) 

σκόνη πολυαιθυλένης (2.22%) 

απιον. νερό (85.97%) 
αλάτι (0.56%) 
άγαρ (2.67%) 

σκόνη πολυαιθυλένης (8.61%) 
TX–151 (2.14%) 

νατραζίδιο (0.05%) 

κατάσταση υγρή υγρή ημι–στερεά  ημι–στερεά 

ιστός δέρμα μυς δέρμα μυς 

μετρηθείσα τιμή 
εr στα 402 MHz 46.7 58.0 46.0 57.0 

μετρηθείσα τιμή 
σ στα 402 MHz 0.7 S/m 0.8 S/m 0.7 S/m 1.1 S/m 

επιθυμητή τιμή  
εr στα 402 ΜΗz 46.7 57.1 46.7 57.1 

επιθυμητή τιμή  
σ στα 402 MHz 0.7 S/m 0.8 S/m 0.7 S/m 0.8 S/m 

 
 Τα επιμέρους συστατικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των 

προσομοιωμάτων επιλέγονται με βάση τα εξής κριτήρια. Το απιονισμένο νερό δρα 

ως κύριο συστατικό όλων των προτεινόμενων μειγμάτων, χάρη στην υψηλή σχετική 

διηλεκτρική σταθερά που διαθέτει. Η προσθήκη ζάχαρης ή γλυκερόλης μειώνει τη 

σχετική διηλεκτρική σταθερά του μείγματος, ενώ δεν επιδρά, σχεδόν, στην τιμή της 

αγωγιμότητας αυτού. Τα μόρια του αλατιού (NaCl) διαχωρίζονται σε ιόντα νατρίου 

και χλωρίου (Na+ και Cl–) κατά τη διάλυσή τους. Συνεπώς, προσθήκη αλατιού 

οδηγεί σε αύξηση της αγωγιμότητας του μείγματος, αλλά και σε παράλληλη μείωση 

της σχετικής διηλεκτρικής του σταθεράς. Η στερεοποίηση του υγρού διαλύματος 
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επιτυγχάνεται χάρη στην προσθήκη άγαρος. Η σκόνη πολυαιθυλένης 

χρησιμοποιείται ως ένας επιπλέον παράγων ρύθμισης της σχετικής διηλεκτρικής 

σταθεράς. Επειδή το άγαρ και η σκόνη πολυαιθυλένης δεν είναι εύκολο να 

αναμειχθούν απευθείας, προτείνεται η χρήση TX-151 (γνωστού με το εμπορικό 

όνομα “super stuff”) για αύξηση του ιξώδους. Το νατραζίδιο (NaN3) προστίθεται ως 

συντηρητικό. Δεδομένου ότι το νατραζίδιο είναι δηλητηριώδες, απαιτείται εξαιρετική 

προσοχή κατά τη χρήση του. Παρά το γεγονός ότι είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν άλλα συντηρητικά αντί αυτού, το νατραζίδιο προτιμάται διότι 

προσφέρει, επιπλέον, τη δυνατότητα ρύθμισης της αγωγιμότητας. 

 

  
(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

Σχ. 6.5 Προτεινόμενα πρωτότυπα προσομοιώματα: (α) Προσομοίωμα Α, (β) 
Προσομοίωμα Β, (γ) Προσομοίωμα Γ, και (δ) Προσομοίωμα Δ. 

 
Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των προσομοιωμάτων μετρώνται πειραματικά μέσω 

της τεχνικής μέτρησης ηλεκτρικών ιδιοτήτων που αναλύθηκε στην Παράγραφο 

6.1.1. Τα αποτελέσματα των αριθμητικών προσομοιώσεων και πειραματικών 

μετρήσεων υπερτίθενται στα Σχ. 6.6, Σχ. 6.7, Σχ. 6.8 και Σχ. 6.9 για τα 

Προσομοιώματα Α, Β, Γ, και Δ, αντίστοιχα. Όπως γίνεται εμφανές, τα αριθμητικά 

και πειραματικά αποτελέσματα παρουσιάζουν υψηλή συμφωνία στη συχνότητα 

ενδιαφέροντος των 402 MHz. Η ασυμφωνία στις λοιπές συχνότητες οφείλεται στο 

γεγονός ότι, κατά τις προσομοιώσεις, δε λαμβάνεται υπόψη η εξάρτηση των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων του εκάστοτε μείγματος από τη συχνότητα. 
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Σχ. 6.6 Αριθμητικά (εr = 46.7, σ = 0.7 S/m) και πειραματικά αποτελέσματα της 
προτεινόμενης τεχνικής μέτρησης ηλεκτρικών ιδιοτήτων υγρών, σε περίπτωση 
όπου η εσωτερική κοιλότητα πληρούται με το προτεινόμενο Προσομοίωμα Α: (α) 
μέτρο του συντελεστή ανάκλασης (|S11|), (β) φάση του συντελεστή ανάκλασης 

(φάση S11), (γ) μέτρο του συντελεστή μετάδοσης (|S21|), και (δ) φάση του 
συντελεστή μετάδοσης (φάση S21). 
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Σχ. 6.7 Αριθμητικά (εr = 58.0, σ = 0.8 S/m) και πειραματικά αποτελέσματα της 
προτεινόμενης τεχνικής μέτρησης ηλεκτρικών ιδιοτήτων υγρών, σε περίπτωση 
όπου η εσωτερική κοιλότητα πληρούται με το προτεινόμενο Προσομοίωμα Β: (α) 
μέτρο του συντελεστή ανάκλασης (|S11|), (β) φάση του συντελεστή ανάκλασης 

(φάση S11), (γ) μέτρο του συντελεστή μετάδοσης (|S21|), και (δ) φάση του 
συντελεστή μετάδοσης (φάση S21). 
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Σχ. 6.8 Αριθμητικά (εr = 46.0, σ = 0.7 S/m) και πειραματικά αποτελέσματα της 
προτεινόμενης τεχνικής μέτρησης ηλεκτρικών ιδιοτήτων υγρών, σε περίπτωση 
όπου η εσωτερική κοιλότητα πληρούται με το προτεινόμενο Προσομοίωμα Γ: (α) 
μέτρο του συντελεστή ανάκλασης (|S11|), (β) φάση του συντελεστή ανάκλασης 

(φάση S11), (γ) μέτρο του συντελεστή μετάδοσης (|S21|), και (δ) φάση του 
συντελεστή μετάδοσης (φάση S21). 
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Σχ. 6.9 Αριθμητικά (εr = 57.0, σ = 1.1 S/m) και πειραματικά αποτελέσματα της 
προτεινόμενης τεχνικής μέτρησης ηλεκτρικών ιδιοτήτων υγρών, σε περίπτωση 
όπου η εσωτερική κοιλότητα πληρούται με το προτεινόμενο Προσομοίωμα Δ: (α) 
μέτρο του συντελεστή ανάκλασης (|S11|), (β) φάση του συντελεστή ανάκλασης 

(φάση S11), (γ) μέτρο του συντελεστή μετάδοσης (|S21|), και (δ) φάση του 
συντελεστή μετάδοσης (φάση S21). 
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6.3 Προτεινόμενη Μεθοδολογία Σχεδίασης–και–Μέτρησης 
Εμφυτεύσιμων Κεραιών 

Στην Παράγραφο αυτή αναπτύσσεται μία πρωτότυπη επαναληπτική μεθοδολογία 

σχεδίασης–και–μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών. Το σχηματικό διάγραμμα της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας απεικονίζεται στο Σχ. 6.10 [Kiourti, 2012a]. Η βασική 

ιδέα είναι η βελτιστοποίηση της αριθμητικής σχεδίασης της υπό μελέτη 

εμφυτεύσιμης κεραίας λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε διαθέσιμες 

τεχνικές/διαδικασίες πειραματικής κατασκευής και μέτρησης. Απώτερο στόχο 

αποτελεί η ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων μεταξύ αριθμητικών προσομοιώσεων 

και πειραματικών μετρήσεων. 

 

 

Σχ. 6.10 Προτεινόμενη επαναληπτική μεθοδολογία σχεδίασης–και–μέτρησης 
εμφυτεύσιμων κεραιών. 

 
  Αρχικά, θεωρείται η εμφυτεύσιμη κεραία απουσία κατασκευαστικών 

λεπτομερειών («απλοποιημένη κεραία»), και, στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις 

παραμέτρους επιμετάλλωσης, κόλλησης και τροφοδοσίας της διαθέσιμης 

τεχνικής/διαδικασίας πειραματικής κατασκευής, πραγματοποιείται βελτιστοποίηση 

της σχεδίασής της («προς κατασκευή κεραία»). Οι λοιπές παράμετροι σχεδίασης της 

κεραίας αρχικοποιούνται στις τιμές των παραμέτρων της απλοποιημένης κεραίας, 

και βελτιστοποιούνται μέσω αλγορίθμου Quasi–Newton [Sun, 2006]. Η 

βελτιστοποίηση πραγματοποιείται με επαναληπτικό τρόπο έως ότου η τιμή του 
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μέτρου του συντελεστή ανάκλασης (|S11|) στην επιθυμητή συχνότητα λειτουργίας 

της κεραίας (f0) ικανοποιήσει τη συνθήκη: 

=
0

11 @ f
S min                               

(6.2) 

ή το πλήθος των επαναλήψεων υπερβεί έναν προκαθορισμένο αριθμό (Ν). 

 Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται υπολογιστικά έλεγχοι ευαισθησίας της 

προς κατασκευή κεραίας με στόχο την αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων που 

υπεισέρχονται κατά την πειραματική της κατασκευή και μέτρηση. Συγκεκριμένα, 

εξετάζεται η επίδραση μικρο–αλλαγών στις τιμές των πλέον ευαίσθητων παραμέτρων 

σχεδίασης και μέτρησης της κεραίας, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε 

τεχνική/διαδικασία πειραματικής κατασκευής και μέτρησης. Οι έλεγχοι 

ευαισθησίας προσδιορίζουν τη μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση μεταξύ αριθμητικών και 

πειραματικών αποτελεσμάτων, συνεισφέροντας στην αξιολόγηση της ποιότητας των 

πειραματικών μετρήσεων και τον καθορισμό της ανάγκης για περαιτέρω (ή μη) 

τροποποίηση της αριθμητικής σχεδίασης της κεραίας. Η «τελική κεραία» αποκτάται 

όταν οι αποκλίσεις μεταξύ των αριθμητικών αποτελεσμάτων και πειραματικών 

μετρήσεων βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων που ορίζουν οι έλεγχοι 

ευαισθησίας. 

6.4 Επαλήθευση της Προτεινόμενης Μεθοδολογίας 

Στην Παράγραφο αυτή πραγματοποιείται επαλήθευση της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας σχεδίασης–και–μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών που προτάθηκε 

στην Παράγραφο 6.3. Η επαλήθευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο κατασκευής 

και πειραματικής μέτρησης του συντελεστή ανάκλασης δύο πρωτότυπων 

εμφυτεύσιμων κεραιών ζώνης MICS: (α) μικροσκοπική κεραία για εμφύτευση εντός 

ιστού δέρματος (Παράγραφος 6.4.1) [Kiourti, 2012a, 2012b], και (β) κεραία 

μεγάλου εύρους ζώνης για εμφύτευση εντός ιστού μυός (Παράγραφος 6.4.2) 

[Kiourti, 2013a]. 

6.4.1 Εμφυτεύσιμη Κεραία Μικροσκοπικών Διαστάσεων 

6.4.1.1 Μοντέλα και Μέθοδοι 

Μοντέλο Κεραίας 

Το προτεινόμενο μοντέλο εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών διαστάσεων 

απεικονίζεται στο Σχ. 6.11, και αποτελεί μία παραμετροποιημένη εκδοχή της 

εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών διαστάσεων που μελετήθηκε στο Κεφάλαιο 3 

(Παράγραφος 3.2.2). Το μοντέλο διαθέτει μικρές διαστάσεις (διάμετρος 12 mm), 

και προορίζεται για εμφύτευση εντός ιστού δέρματος και ιατρική τηλεμετρία στη 
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ζώνη MICS (402–405 MHz). Το σχήμα της κεραίας έχει επιλεγεί ως κυκλικό για την 

αποφυγή αιχμηρών ακμών που ενδεχομένως να προκαλέσουν τραυματισμούς στους 

περιβάλλοντες ιστούς. Ως αρχή των αξόνων του καρτεσιανού συστήματος 

συντεταγμένων θεωρείται το κέντρο του κυκλικού επιπέδου γείωσης, σύμφωνα με το 

Σχ. 6.11.  

 

   

(α) (β) (γ) 
   

 

(δ) 

Σχ. 6.11 Μοντέλο εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών διαστάσεων για την 
επαλήθευση της προτεινόμενης μεθοδολογίας σχεδίασης–και–μέτρησης 

εμφυτεύσιμων κεραιών: (α) επίπεδο γείωσης, (β) κάτω ταινία, (γ) άνω ταινία, και (δ) 
πλάγια όψη. 

 
Το προτεινόμενο μοντέλο εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών διαστάσεων 

αποτελείται από επίπεδο γείωσης (ακτίνας 6 mm), και δύο κατακόρυφα 

στοιβαγμένες ταινίες (κάτω / άνω), ακτίνας Rp. Για λόγους σμίκρυνσης των 

διαστάσεων της κεραίας, εισάγονται εγκοπές (1–5, και 1’–6’) σε κάθε μία εκ των 

ταινιών. Τα φύλλα χαλκού του επιπέδου γείωσης και των μεταλλικών ταινιών 

διαθέτουν πάχος hm, ενώ οι ταινίες (κάτω / άνω) τροφοδοτούνται μέσω ομοαξονικού 

καλωδίου χαρακτηριστικής αντίστασης 50 Ohm και μήκους L, το οποίο 

τοποθετείται στη θέση F: (x = 0 mm, y = 4 mm). Οι ταινίες (κάτω / άνω) είναι 

εκτυπωμένες επί διηλεκτρικών υποστρωμάτων (κάτω / άνω) πάχους 0.635 mm, 

ενώ, για λόγους βιοσυμβατότητας και προστασίας της κεραίας από 

βραχυκυκλώματα, η δομή καλύπτεται από υπέρστρωμα πάχους 0.635 mm. Ως 

διηλεκτρικό υλικό των υποστρωμάτων και υπερστρώματος επιλέγεται το Rogers RO 

3210 (εr = 10.2), το οποίο διαθέτει υψηλή σχετική διηλεκτρική σταθερά που 

συνεισφέρει στην περαιτέρω μείωση των διαστάσεων, και έχει ευρέως 

χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία για τη σχεδίαση και κατασκευή εμφυτεύσιμων 

κεραιών [Kim, 2005], [Karacolak, 2008], [Lee, 2006], [Liu 2008, 2009]. Τα 

στρώματα διηλεκτρικού υλικού συνδέονται μεταξύ τους μέσω στρωμάτων κόλλας, 

σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς εrg, και πάχους hg. Οι εγκοπές επί των ταινιών 
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ισαπέχουν κατά 1 mm, και τα μήκη τους εκφράζονται με τη βοήθεια των 

συντεταγμένων ως προς τον άξονα x των ακρότατων σημείων των εγκοπών (xi, όπου i 

είναι ο αύξων αριθμός της εγκοπής, σύμφωνα με τα Σχ. 6.11(β) και Σχ. 6.11(γ)). Το 

πλάτος των εγκοπών επιλέγεται σχετικά μικρό (0.4 mm) προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η επιφάνεια ακτινοβολίας των ταινιών, και, εν σειρά, να βελτιωθούν 

οι επιδόσεις ακτινοβολίας της κεραίας. Με στόχο την περαιτέρω σμίκρυνση των 

διαστάσεων της κεραίας, το επίπεδο γείωσης συνδέεται με την κάτω ταινία μέσω 

αγωγού βραχυκύκλωσης ακτίνας 0.3 mm, τοποθετημένου στη θέση S: (x = 1 mm, y 

= –4 mm). 

Μοντέλο Ιστών  

Έχοντας ως στόχο την επιτάχυνση των προσομοιώσεων και τη σχεδίαση μίας 

γενικευμένης κεραίας για εμφύτευση εντός ιστού δέρματος, αλλά και τη 

διευκόλυνση των πειραματικών μετρήσεων, οι υπολογιστικές και πειραματικές 

μελέτες πραγματοποιούνται εντός του κανονικού μοντέλου ιστών που απεικονίζεται 

στο Σχ. 6.12 [Kiourti 2011, 2012a, 2012b, 2012c]. Οι διαστάσεις του μοντέλου 

αντιστοιχούν σε ένα τυπικό πλαστικό ποτήρι, το οποίο πληρούται, μέχρι ενός 

σημείου (70 mm από τη βάση), με διηλεκτρικό υλικό που 

προσομοιώνει/εξομοιώνει τις ηλεκτρικές ιδιότητες ιστού δέρματος. Στο πλαίσιο των 

αριθμητικών προσομοιώσεων, οι τιμές της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς (εr) και 

αγωγιμότητας (σ) του διηλεκτρικού υλικού προσεγγίζονται ως ανεξάρτητες της 

συχνότητας εντός εύρους ±100 MHz γύρω από τη συχνότητα 402 MHz, και ίσες με 

την τιμή των ηλεκτρικών ιδιοτήτων ιστού δέρματος στη συχνότητα 402 MHz (εr = 

46.7, σ = 0.69 S/m [Gabriel 1996a, 1996b, 1996c]). Το μέγιστο σφάλμα των 

συγκεκριμένων προσεγγίσεων στον υπολογισμό της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς 

και αγωγιμότητας ισούται με 6.59% και 7.25%, αντίστοιχα [Kiourti, 2011]. Στο 

πλαίσιο των πειραματικών μετρήσεων, χρησιμοποιείται το Προσομοίωμα Α 

(Πίνακας 6.1) υγρής κατάστασης, που εξομοιώνει τις ιδιότητες ιστού δέρματος στη 

συχνότητα 402 MHz. Η εμφυτεύσιμη κεραία τοποθετείται σε βάθος 20 mm κάτω 

από την εξωτερική επιφάνεια του προσομοιούμενου/εξομοιούμενου ιστού, 

σύμφωνα με το Σχ. 6.12. 
 

 
Σχ. 6.12 Μοντέλο ιστού δέρματος για την επαλήθευση της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας σχεδίασης–και–μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών στο πλαίσιο 
εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών διαστάσεων. 
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Αριθμητική Μέθοδος 

Οι υπολογιστικές μελέτες πραγματοποιούνται στο λογισμικό Ansoft HFSS [HFSS, 

2008], με τη βοήθεια της μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element 

Method, FEM) [Silvester, 1996]. Το δομικό πλεγματικό στοιχείο του λογισμικού 

HFSS έχει σχήμα τετραέδρου, το οποίο επιτρέπει την ακριβή μοντελοποίηση και 

ταχεία επίλυση καμπύλων γεωμετριών, όπως το προτεινόμενο παραμετρικό μοντέλο 

κεραίας (Σχ. 6.11) και το υπό μελέτη μοντέλο ιστού δέρματος (Σχ. 6.12). Το 

πλέγμα διακριτοποίησης του υπό προσομοίωση ηλεκτρομαγνητικού (ΗΜ) μοντέλου 

βελτιστοποιείται αυτόματα από το λογισμικό με επαναληπτικό τρόπο. Το πλέγμα 

μεταβάλλεται κατά, το πολύ, 30% σε κάθε επανάληψη. Οι επαναλήψεις σταματούν 

όταν η μέγιστη διαφορά στον υπολογισμό του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης 

(|S11|) μεταξύ δύο επαναλήψεων είναι μικρότερη του 0.02, ή όταν ο αριθμός των 

επαναλήψεων είναι μεγαλύτερος του 10. Για λόγους ευστάθειας της αριθμητικής 

επίλυσης, το μοντέλο ιστού δέρματος (Σχ. 6.12) περιβάλλεται κατά 200 mm από 

αέρα (λ0/4 = 186.5 mm, όπου λ0 είναι το μήκος κύματος στον ελεύθερο χώρο στη 

συχνότητα 402 MHz). Στα όρια της περιοχής επίλυσης θεωρούνται οριακές 

συνθήκες απορρόφησης οι οποίες προσομοιώνουν την ακτινοβόληση στον ελεύθερο 

χώρο απείρων διαστάσεων. 

Τεχνική/Διαδικασία Κατασκευής Εμφυτεύσιμης Κεραίας 

Για την κατασκευή της κεραίας διατίθενται φύλλα διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 

3210 πάχους 0.635 mm, επικαλυπτόμενα, και από τις δύο πλευρές, με χαλκό 

πάχους hm = 0.017 mm. Η εκτύπωση των φύλλων χαλκού πραγματοποιείται μέσω 

φωτολιθογραφίας. Το κάτω υπόστρωμα περιλαμβάνει τα μεταλλικά επίπεδα γείωσης 

και κάτω ταινίας, το άνω υπόστρωμα περιλαμβάνει το μεταλλικό επίπεδο άνω 

ταινίας, ενώ το υπέρστρωμα δεν είναι επιμεταλλωμένο. Για την κόλληση των 

στρωμάτων διηλεκτρικού υλικού χρησιμοποιείται κόλλα σε μορφή σπρέι της 

εταιρείας 3Μ (3Μ–77), σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς εrg = 2. Για την 

προτεινόμενη τεχνική κατασκευής, το μέσο πάχος των στρωμάτων κόλλας έχει 

πειραματικά βρεθεί να ισούται προς hg = 0.3 mm. Η κεραία τροφοδοτείται μέσω 

ομοαξονικού καλωδίου τύπου ΕΖ–47, χαρακτηριστικής αντίστασης 50 Ohm, και 

μήκους L = 50 mm. 

 Για τη συναρμολόγηση των επιμέρους στρωμάτων χρησιμοποιείται η 

μεταλλική δομή του Σχ. 6.13(α), η οποία συνεισφέρει στην ευθυγράμμιση των 

στρωμάτων της κεραίας, και χρησιμοποιείται ως βάση για τις διαδικασίες κόλλησης 

των αγωγών τροφοδοσίας και βραχυκύκλωσης. Σημειώνεται ότι ο εξωτερικός αγωγός 

του ομοαξονικού καλωδίου συνδέεται στο επίπεδο γείωσης της κεραίας, ενώ ο 

εσωτερικός αγωγός συνδέεται ταυτόχρονα στην κάτω και άνω ταινία μέσω οπής 
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διασύνδεσης. Ο αγωγός βραχυκύκλωσης συνδέει το επίπεδο γείωσης με την κάτω 

ταινία, επίσης, μέσω οπής διασύνδεσης. Για την επιτυχή συναρμολόγηση 

επιλέγονται σημάδια ευθυγράμμισης εκτός της περιμέτρου της κεραίας, τα οποία 

αφαιρούνται αμέσως μετά την κατασκευή. Ωστόσο, δεδομένου ότι το διηλεκτρικό 

υλικό Rogers RO 3210 είναι ιδιαίτερα σκληρό και δύσκαμπτο, η κυκλική κεραία 

δεν είναι εύκολο να αφαιρεθεί από το πλεονάζον διηλεκτρικό υλικό μετά τη 

συναρμολόγηση. Οι κολλήσεις των αγωγών τροφοδοσίας και βραχυκύκλωσης είναι 

πολύ εύθραυστες και είναι πιθανόν να καταστραφούν εξ’ αιτίας της πίεσης του 

εργαλείου κοπής. Για το λόγο αυτό, τα στρώματα διηλεκτρικού κόβονται, πριν τη 

διαδικασία συναρμολόγησης, μέχρι ένα κρίσιμο βάθος. Το κρίσιμο βάθος 

επιλέγεται κατά τρόπο ώστε η κυκλική κεραία να παραμένει συνδεδεμένη με το 

πλεονάζον διηλεκτρικό υλικό Rogers RO 3210 και τα σημάδια ευθυγράμμισης, 

αλλά να είναι εύκολη η αποσύνδεσή της μετά τη συναρμολόγηση, χωρίς σημαντική 

μηχανική καταπόνηση. Η κοπή πραγματοποιείται μέσω περιστρεφόμενου 

κυκλικού εργαλείου κοπής ονομαστικής διαμέτρου 12 mm, που αντιστοιχεί στη 

διάμετρο της κεραίας, σύμφωνα με το Σχ. 6.13(β).  

 

 

 

(α) (β) 

Σχ. 6.13 (α) Μεταλλική βάση για τη συναρμολόγηση της προτεινόμενης 
εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών διαστάσεων, και (β) κυκλικό εργαλείο 

κοπής. 

 

6.4.1.2 Αριθμητικά Αποτελέσματα 

Απλοποιημένη Κεραία 

Η απλοποιημένη εκδοχή του παραμετρικού μοντέλου κεραίας του Σχ. 6.11: (α) 

αποτελείται από τέλεια αγώγιμα επίπεδα γείωσης και μεταλλικών ταινιών μηδενικού 

πάχους (hm = 0 mm), (β) αγνοεί την παρουσία στρωμάτων κόλλας (hg = 0), και (γ) 

τροφοδοτείται από απλοποιημένο μοντέλο ομοαξονικού καλωδίου χαρακτηριστικής 

αντίστασης 50 Ohm, μήκους L = 1 mm (ο εσωτερικός και εξωτερικός αγωγός του 

ομοαξονικού μοντελοποιούνται ως ένας τέλεια αγώγιμος κύλινδρος, και ως ένα 

τέλεια αγώγιμο φύλλο μηδενικού πάχους, αντίστοιχα). Για την επίτευξη 

ικανοποιητικών επιδόσεων συντονισμού της «απλοποιημένης κεραίας» εντός του 
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κανονικού μοντέλου ιστού δέρματος του Σχ. 6.12, οι τιμές των παραμέτρων 

σχεδίασης τίθενται στις τιμές του Πίνακα 6.2 («απλοποιημένη κεραία»). Η 

προκύπτουσα απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης απεικονίζεται στο Σχ. 

6.14 («απλοποιημένη κεραία (προσομοίωση)»). Η κεραία παρουσιάζει συντελεστή 

ανάκλασης ίσο προς –46.9 dB στη συχνότητα 402 MHz, και διαθέτει εύρος ζώνης 

30 ΜΗz, που καλύπτει τη ζώνη MICS [Kiourti, 2012a].  

 

 Πίνακας 6.2 Τιμές παραμέτρων σχεδίασης της προτεινόμενης 
«απλοποιημένης» και «προς κατασκευή» εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών 

διαστάσεων. 

Παράμετροι «απλοποιημένη κεραία» «προς κατασκευή κεραία» 

hm 0 mm 0.017 mm 

εrg – 2 

hg 0 mm 0.3 mm 

τύπος ομοαξονικού απλοποιημένο EZ–47 

L 1 mm 50 mm 

Rp 5 mm 5.9 mm 

x1 –1.3 mm –1.7 mm 

x2 3.8 mm 4.3 mm 

x3 3.8 mm 4.3 mm 

x4 2.5 mm 2.6 mm 

x5 2.5 mm 2.6 mm 

x1’ 4.1 mm  5.5 mm 

x2’ –3.8 mm –5.3 mm 

x3’ –3.8 mm –5.3 mm 

x4’ 2.5 mm 4.9 mm 

x5’ 2.5 mm 4.9 mm 

x6’ –2.4 mm –3.8 mm 
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Σχ. 6.14 Αριθμητική και πειραματική απόκριση συχνότητας του μέτρου του 
συντελεστή ανάκλασης (|S11|) της προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας 

μικροσκοπικών διαστάσεων (απλοποιημένη και προς κατασκευή). 
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Προς Κατασκευή Κεραία 

Η επίδραση των μεταβλητών επιμετάλλωσης (hm), κόλλησης (εrg, hg) και 

τροφοδοσίας (coax type, L) της κεραίας καταγράφεται στον Πίνακα 6.3, υπό όρους 

της επιτευχθείσας συχνότητας συντονισμού (fres) και του μέτρου του συντελεστή 

ανάκλασης στη συχνότητα αυτή (|S11@fres|). Η πλέον κρίσιμη παράμετρος που 

επηρεάζει τις επιδόσεις συντονισμού της κεραίας αποδεικνύεται να είναι η 

κόλληση: τα στρώματα κόλλας χαμηλής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς 

απομονώνουν τα υψηλής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς στρώματα Rogers RO 

3210 της κεραίας, μειώνοντας την ενεργό διηλεκτρική σταθερά και το ηλεκτρικό 

μήκος, και αυξάνοντας, εν σειρά, τη συχνότητα συντονισμού. 

 

Πίνακας 6.3 Επίδραση των μεταβλητών επιμετάλλωσης, κόλλησης και τροφοδοσίας 
στις επιδόσεις συντονισμού της προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας 

μικροσκοπικών διαστάσεων. 

hm [mm] εrg hg [mm] τύπος 
ομοαξονικού L [mm] fres [MHz] |S11@fres|[dB] 

0 – 0 απλοποιημένο 1 402 –46.9 

17 – 0 απλοποιημένο 1 403.5 –24.7 
35 – 0 απλοποιημένο 1 406.0 –23.4 
70 – 0 απλοποιημένο 1 409.0 –19.7 

0 3 0.05 απλοποιημένο 1 439.2 –17.3 
0 3 0.1 απλοποιημένο 1 460.3 –10.6 
0 3 0.2 απλοποιημένο 1 507.3 –6.9 

0 2 0.05 απλοποιημένο 1 446.2 –11.8 
0 2 0.1 απλοποιημένο 1 486.2 –7.8 
0 2 0.2 απλοποιημένο 1 546.4 –4.7 

0 – 0 EZ–47  1 405.3 –39.8 

0 – 0 EZ–47 10 401.2 –36.9 
0 – 0 EZ–47 30 398.0 –28.4 
0 – 0 EZ–47 60 398.0 –32.4 

 
Σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία σχεδίασης–και–μέτρησης 

εμφυτεύσιμων κεραιών του Σχ. 6.10, οι τιμές των παραμέτρων επιμετάλλωσης (hm), 

κόλλησης (εrg, hg) και τροφοδοσίας (τύπος ομοαξονικού, L) του παραμετρικού 

μοντέλου κεραίας (Σχ. 6.11) καθορίζονται από την επιλεγείσα τεχνική/διαδικασία 

κατασκευής της εκάστοτε εμφυτεύσιμης κεραίας. Συνεπώς, βάσει της 

τεχνικής/διαδικασίας κατασκευής της εμφυτεύσιμης κεραίας που περιγράφηκε 

στην Παράγραφο 6.4.1.1, οι τιμές των εν λόγω παραμέτρων ορίζονται στις τιμές hm 

= 0.017 mm, εrg = 2, hg = 0.3 mm, τύπος ομοαξονικού: ΕΖ–47, και L = 50 mm. 

Αντιθέτως, οι παράμετροι σχεδίασης Rp και xi θεωρούνται μεταβλητές, 

μεταβάλλοντας, ισοδύναμα, τις ενεργές διαστάσεις της κεραίας προς την επίτευξη 

των επιθυμητών χαρακτηριστικών συντονισμού [Kiourti, 2012b]. Οι τιμές των 
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μεταβλητών Rp και xi αρχικοποιούνται στις τιμές σχεδίασης της απλοποιημένης 

κεραίας (Πίνακας 6.2, «απλοποιημένη κεραία»), και μεταβάλλονται εντός των 

διαστημάτων [5 mm, 5.9 mm] και [–(Rp – 0.3 mm), (Rp – 0.3 mm)], αντίστοιχα, με 

βήμα από 0.1 mm έως 0.4 mm. Η βελτιστοποίηση πραγματοποιείται επαναληπτικά 

έως ότου ικανοποιηθεί η συνθήκη (6.2), ή το πλήθος των επαναλήψεων υπερβεί τον 

αριθμό 300.  

Οι βελτιστοποιημένες τιμές των παραμέτρων σχεδίασης καταγράφονται στον 

Πίνακα 6.2 («προς κατασκευή κεραία»). Η ακτίνα των ταινιών και τα μήκη των 

εγκοπών αυξάνονται σημαντικά σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές παραμέτρων της 

απλοποιημένης κεραίας, προκειμένου να αντισταθμιστεί η αύξηση της συχνότητας 

συντονισμού που επέρχεται λόγω της παρουσίας δύο στρωμάτων κόλλας χαμηλής 

σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς. Η απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης 

της προς κατασκευή κεραίας απεικονίζεται στο Σχ. 6.14 («προς κατασκευή κεραία 

(προσομοίωση)»). Η κεραία παρουσιάζει συντελεστή ανάκλασης ίσο προς –26.9 dB 

στη συχνότητα 402 MHz, και εύρος ζώνης 44 ΜΗz, που καλύπτει τη ζώνη MICS 

[Kiourti, 2012a].  

Έλεγχοι Ευαισθησίας 

Τα αριθμητικά αποτελέσματα των ελέγχων ευαισθησίας σχετικά με τις αβεβαιότητες 

που υπεισέρχονται κατά την πειραματική κατασκευή και μέτρηση της 

προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών διαστάσεων απεικονίζονται 

στα Σχ. 6.15 και Σχ. 6.16. Καταγράφεται τόσο η επιτευχθείσα συχνότητα 

συντονισμού (fres) της κεραίας, όσο και το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης στη 

συχνότητα αυτή (|S11@fres|), ενώ για λόγους αναφοράς, σημειώνονται οι επιδόσεις 

συντονισμού της προς κατασκευή κεραίας (Πίνακας 6.2, «προς κατασκευή 

κεραία»). Μόνο μία παράμετρος μεταβάλλεται κάθε φορά, ενώ οι λοιπές μεταβλητές 

παράμετροι διατηρούνται σταθερές. Δεδομένων των ακολουθούμενων 

τεχνικών/διαδικασιών πειραματικής κατασκευής και μέτρησης της εμφυτεύσιμης 

κεραίας, οι εξής παράμετροι θεωρούνται ως πιθανές πηγές αβεβαιότητας κατά τις 

πειραματικές μετρήσεις, και, συνεπώς, εξετάζονται [Kiourti, 2012a]: 

(α) Κόλληση (εrg, hg) (Σχ. 6.15(α)). Η χρησιμοποιούμενη κόλλα 3Μ–77 περιέχει 

πολλαπλές φυσαλίδες αέρα, όπως απεικονίζεται στο Σχ. 6.17(α), οι οποίες 

αποτρέπουν τον ακριβή καθορισμό της σχετικής διηλεκτρικής της σταθεράς (εrg). 

Επιπλέον, η υφή της κόλλας είναι ιδιαίτερα ελαστική, σύμφωνα με το Σχ. 6.17(β), 

καθιστώντας δύσκολο, έως αδύνατο, τον ακριβή έλεγχο του πάχους των στρωμάτων 

της. Αποκλίσεις κατά ±10% και ±33% στις τιμές των εrg και hg προκαλούν 

μεταβολές της συχνότητας συντονισμού της υπό μελέτη κεραίας (fres) κατά –1.2% 

έως +2.3%, και –5.8% έως +5.0%, αντίστοιχα. Η ελάχιστη τιμή του μέτρου του 
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συντελεστή ανάκλασης στη συχνότητα αυτή (|S11@fres|) μεταβάλλεται κατά –34.6% 

έως +13.0% και κατά –100.4% έως +32.7%, στις αλλαγές των εrg και hg, αντίστοιχα. 

Τέλος, το εύρος ζώνης της κεραίας παρουσιάζει μεταβολές κατά –4.7% έως +4.7% 

και κατά –11.6% έως +13.9%, στις αλλαγές των εrg και hg, αντίστοιχα. 

(β) Ακτίνα της κεραίας (Rant) (Σχ. 6.15(β)).  Το διηλεκτρικό υλικό Rogers RO 

3210 υφίσταται σημαντική μηχανική καταπόνηση (κάθετη πίεση και συστροφή) για 

την αφαίρεση της κυκλικής κεραίας από το πλεονάζον διηλεκτρικό υλικό που 

χρησιμοποιείται για λόγους ευθυγράμμισης.  Μεταβολή της ακτίνας Rant εντός του 

εύρους [5.95 mm, 6.1 mm] προκαλεί μεταβολές των fres, |S11@fres|, και BW κατά –

1.8% έως +4.9%, –84.4% έως +33.1%, και –4.7% έως 0.0%, αντίστοιχα. Μείωση 

της ακτίνας Rant κατά 0.1 mm φέρει τα χάλκινα επίπεδα της κάτω και άνω ταινίας 

σε άμεση επαφή με τον αγώγιμο ιστό, υποβαθμίζοντας σημαντικά τις επιτευχθείσες 

επιδόσεις συντονισμού.  

 

  
(α) (β) 
  

  
(γ) (δ) 

Σχ. 6.15 Αποτελέσματα ελέγχων ευαισθησίας (συχνότητα συντονισμού, fres, και 
μέτρο του συντελεστή ανάκλασης στη συχνότητα συντονισμού, |S11@fres|) ως προς 

τις εξής παραμέτρους σχεδίασης της προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας 
μικροσκοπικών διαστάσεων: (α) κόλληση (εrg, hg), (β) ακτίνα της κεραίας (Rant), (γ) 

σχετική περιστροφή μεταξύ των ταινιών (φl, φu), και (δ) σχετική διηλεκτρική 
σταθερά του διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 (εrdiel). 

 
(γ) Σχετική περιστροφή μεταξύ των ταινιών (υποδεικνυόμενη μέσω της γωνιακής 

περιστροφής της κάτω (φl) και άνω (φu) ταινίας γύρω από τον άξονα z) (Σχ. 6.15(γ)). 

Παρά το γεγονός ότι στις μάσκες φωτολιθογραφίας συμπεριλαμβάνονται σημάδια για 

την ευθυγράμμιση μεταξύ των στρωμάτων, η ακολουθούμενη τεχνική ευθυγράμμισης 
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δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρή όσον αφορά τη σχετική γωνιακή περιστροφή μεταξύ των 

στρωμάτων. Σχετική περιστροφή κατά ±10ο οδηγεί σε μεταβολές των fres, |S11@fres|, και 

BW κατά –0.1% έως +1.4%, –52.8% έως +4.1%, και 0.0% έως +4.7%, αντίστοιχα. 

Σημειώνεται ότι θετικές και αρνητικές γωνίες περιστροφής αντιστοιχούν σε ωρολογιακή 

και αντι–ωρολογιακή περιστροφή γύρω από τον άξονα z, αντίστοιχα (Σχ. 6.11). 

(δ) Σχετική διηλεκτρική σταθερά του διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 (εrdiel) 

(Σχ. 6.15(δ)). Η τιμή της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς του Rogers RO 3210 ορίζεται, 

από τον κατασκευαστή, ως ίση προς 10.2 στη συχνότητα 10 GHz, υπό θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 23οC. Αλλαγή της συχνότητας λειτουργίας και μεταβολές στη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή της παραμέτρου εrdiel, 

υποβαθμίζοντας τις επιδόσεις συντονισμού της κεραίας. Παρ’ όλα αυτά, οι έλεγχοι 

ευαισθησίας αποδεικνύουν αμυδρές μεταβολές της συχνότητας συντονισμού: μεταβολή 

της παραμέτρου εrdiel κατά ±0.4 οδηγεί σε μεταβολές των fres, |S11@fres|, και BW κατά –

0.5% έως +1.5%, –10.4% έως +4.8%, και 0.0% έως +4.7%, αντίστοιχα. 

 

 
 

(α) (β) 

Σχ. 6.16 Αποτελέσματα ελέγχων ευαισθησίας (συχνότητα συντονισμού, fres, και 
μέτρο του συντελεστή ανάκλασης στη συχνότητα συντονισμού, |S11@fres|) ως προς 

τις εξής παραμέτρους του προσομοιώματος μελέτης της προτεινόμενης 
εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών διαστάσεων: (α) σχετική διηλεκτρική 

σταθερά (εrliq) και αγωγιμότητα (σliq) του υγρού προσομοίωσης ιστού δέρματος, και 
(β) σχετική μετακίνηση του πειραματικού προσομοιώματος από την αρχική του 

θέση (mx, my, mz). 

 
(ε) Σχετική διηλεκτρική σταθερά (εrliq) και αγωγιμότητα (σliq) του 

προσομοιώματος (Σχ. 6.16(α)). Η πάροδος του χρόνου και οι μεταβολές της 

θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ενδέχεται να μεταβάλλουν τις ηλεκτρικές 

ιδιότητες του προσομοιώματος από τις ονομαστικές τους τιμές. Μεταβολές στις 

τιμές των παραμέτρων εrliq και σliq κατά ±15%  προκαλούν μεταβολές της fres, κατά 

–0.7% έως +2.0, και –0.5% έως +0.5%, αντίστοιχα. Η |S11@fres| μεταβάλλεται κατά 

–62.8% έως +25.7% και –46.5% έως +21.6%, για αλλαγές των εrliq και σliq, 

αντίστοιχα. Τέλος, το ΒW μεταβάλλεται κατά –4.7% έως +9.3% και –2.3% έως 

+2.3%, για αλλαγές των εrliq και σliq, αντίστοιχα. 
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(στ) Σχετική θέση μεταξύ της κεραίας και του προσομοιώματος (υποδεικνυόμενη 

μέσω της σχετικής μετακίνησης του πειραματικού προσομοιώματος (mx, my, mz) 

από την αρχική του θέση) (Σχ. 6.16(β)). Δεδομένου ότι η κεραία βυθίζεται 

χειροκίνητα εντός του προσομοιώματος, είναι πιθανό η σχετική τους θέση να μην 

ταυτίζεται απόλυτα με το σενάριο του Σχ. 6.12. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των 

αριθμητικών προσομοιώσεων αποδεικνύουν ότι οι επιδόσεις συντονισμού της 

κεραίας είναι σχεδόν ανεξάρτητες της θέσης της εντός του προσομοιώματος, υπό 

τον όρο ότι η κεραία περιβάλλεται από ιστό δέρματος, ή, ισοδύναμα, υγρό 

εξομοίωσης του ιστού δέρματος: μεταβολή των παραμέτρων mx, my, και mz κατά 

±12 mm οδηγεί σε μεταβολές των fres, |S11@fres|, και BW κατά –0.4% έως +1.9%, –

49.1% έως +39.4%, και –2.3% έως +4.7%, αντίστοιχα. 

 

  

(α) (β) 

Σχ. 6.17 Φωτογραφίες της κόλλας 3Μ–77: (α) επί του πλεονάζοντος διηλεκτρικού 
υλικού Rogers 3210 που έχει παραμείνει μετά την αφαίρεση της κυκλικής κεραίας, 

και (β) κατά την αποκόλληση του υπερστρώματος της κεραίας. 

 

6.4.1.3 Πειραματικά Αποτελέσματα 

Στο πλαίσιο πειραματικής κατασκευής της κεραίας, υλοποιείται η τεχνική 

φωτολιθογραφίας επί των διηλεκτρικών στρωμάτων Rogers RO 3210. Οι μάσκες 

φωτολιθογραφίας απεικονίζονται στο Σχ. 6.18. Το τετραγωνικό πλαίσιο επί των 

μασκών αντιστοιχεί στη μεταλλική βάση του Σχ. 6.13(α), ενώ ο κυκλικός δακτύλιος 

γύρω από την εξωτερική περιφέρεια της κεραίας χρησιμοποιείται ως οδηγός 

ευθυγράμμισης του κυκλικού εργαλείου κοπής (Σχ. 6.13(β)). Τα τέσσερα κυκλικά 

σημάδια εκτός του κυκλικού δακτυλίου αντιστοιχούν σε οπές που ταιριάζουν 

απόλυτα στις θέσεις των τεσσάρων μεταλλικών καρφιών της μεταλλικής βάσης, και 

χρησιμοποιούνται για λόγους ευθυγράμμισης. Τέλος, τα σημάδια εκτός του 

τετραγωνικού πλαισίου της μεταλλικής βάσης χρησιμοποιούνται για την 

ευθυγράμμιση των μασκών φωτολιθογραφίας. Σημειώνεται ότι η ευθυγράμμιση των 

μασκών φωτολιθογραφίας αφορά μόνο στην περίπτωση εκτύπωσης δύο μεταλλικών 

επιφανειών στις δύο πλευρές του ίδιου στρώματος διηλεκτρικού (περίπτωση 

εκτύπωσης των μεταλλικών επιπέδων γείωσης και κάτω ταινίας στο κάτω 

υπόστρωμα διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210). Για παράδειγμα, στο Σχ. 6.19 
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απεικονίζεται τμήμα των εκτυπωμένων επιφανειών που αντιστοιχούν στα επίπεδα 

γείωσης (Σχ. 6.19(α)), κάτω ταινίας (Σχ. 6.19(β)) και άνω ταινίας (Σχ. 6.19(γ)) της 

προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών διαστάσεων.  

 

  
(α) (β) 
  

  
(γ) (δ) 

Σχ. 6.18 Μάσκες φωτολιθογραφίας για την εκτύπωση της προτεινόμενης 
εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών διαστάσεων: (α) επίπεδο γείωσης, (β) κάτω 

ταινία, (γ) άνω ταινία, και (δ) υπέρστρωμα. 

 
Στη συνέχεια, τα επιμέρους στρώματα συναρμολογούνται, συγκολλώνται, και 

αποκόπτονται σε κυκλικό σχήμα, προκειμένου να προκύψει η πειραματική εκδοχή 

της προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών διαστάσεων, σύμφωνα με 

το Σχ. 6.20(α). Ακολουθεί σύνδεση της κατασκευασμένης κεραίας σε ΔΑΔ (Σχ. 

6.20(β)), και βύθιση της διάταξης εντός του προσομοιώματος ιστού δέρματος (Σχ. 

6.20(γ)). Η μετρηθείσα απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης απεικονίζεται 

στο Σχ. 6.14 («προς κατασκευή κεραία (μέτρηση)») [Kiourti, 2012a]. Τα αριθμητικά 

αποτελέσματα παρουσιάζουν υψηλή συμφωνία με τις πειραματικές μετρήσεις. 

Παρατηρείται μόνο μία μικρή αύξηση της συχνότητας συντονισμού (fres) κατά 10 

ΜΗz (+2.5%), αύξηση του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης στη συχνότητα αυτή 

(|S11@fres|) κατά 1.4 dB (+5.2%), και αύξηση του εύρους ζώνης κατά 5 MHz 
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(+11.6%), που έγκεινται εντός των ορίων αβεβαιότητας που υπέδειξαν οι έλεγχοι 

ευαισθησίας (–5.8% έως +5%, –100.4% έως +39.4%, και –11.6 έως +13.9%  

αντίστοιχα). Η κατασκευασμένη κεραία παρουσιάζει συντελεστή ανάκλασης ίσο 

προς –16.9 dB στη συχνότητα 402 MHz, και εύρος ζώνης 48 ΜΗz, που καλύπτει τη 

ζώνη MICS. 

 

  
 

(α) (β) (γ) 

Σχ. 6.19 Τμήματα εκτυπωμένων επιφανειών που αντιστοιχούν στα επίπεδα: (α) 
γείωσης, (β) κάτω ταινίας, και (γ) άνω ταινίας της προτεινόμενης εμφυτεύσιμης 

κεραίας μικροσκοπικών διαστάσεων. 

 
 

   

(α) (β) (γ) 

Σχ. 6.20 Πειραματική μελέτη προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών 
διαστάσεων: (α) κατασκευή, (β) σύνδεση σε ΔΑΔ, και (β) βύθιση εντός 

προσομοιώματος ιστού δέρματος. 

 

6.4.2 Εμφυτεύσιμη Κεραία Μεγάλου Εύρους Ζώνης 

6.4.2.1 Μοντέλα και Μέθοδοι 

Μοντέλο Κεραίας 

Το προτεινόμενο μοντέλο εμφυτεύσιμης κεραίας μεγάλου εύρους ζώνης 

απεικονίζεται στο Σχ. 6.21, και αποτελεί μία παραμετροποιημένη εκδοχή της 

εμφυτεύσιμης κεραίας μεγάλου εύρους ζώνης που μελετήθηκε στο Κεφάλαιο 3 

(Παράγραφος 3.3.2) [Kiourti, 2013a]. Το μοντέλο διαθέτει μικροσκοπικές, σχετικά, 

διαστάσεις (διάμετρος 20 mm), και προορίζεται για εμφύτευση εντός ιστού μυός και 

ιατρική τηλεμετρία στη ζώνη MICS (402–405 MHz). Το σχήμα της κεραίας έχει 
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επιλεγεί ως κυκλικό για την αποφυγή αιχμηρών ακμών που ενδεχομένως να 

προκαλέσουν τραυματισμούς στους περιβάλλοντες ιστούς. Ως αρχή των αξόνων του 

καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων θεωρείται το κέντρο του κυκλικού 

επιπέδου γείωσης, σύμφωνα με το Σχ. 6.21(α).  

Το προτεινόμενο μοντέλο εμφυτεύσιμης κεραίας μεγάλου εύρους ζώνης 

αποτελείται από επίπεδο γείωσης ακτίνας 10 mm, και μεταλλική ταινία 

εκτυπωμένη επί υποστρώματος διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 (εr = 10.2), 

πάχους 0.635 mm. H μεταλλική ταινία διαθέτει σχήμα δακτυλίου (εξωτερικής 

ακτίνας Rout, εσωτερικής ακτίνας Rin) από τον οποίο έχει αφαιρεθεί τμήμα πλάτους 

2 mm, συμμετρικά ως προς τον άξονα y, και έχει προστεθεί διαδρομή σχήματος 

μαιάνδρου, πάχους 0.4 mm, και συνολικού μήκους (d + 1.2 mm) (Σχ. 6.21(β)). Τα 

φύλλα χαλκού του επιπέδου γείωσης και της μεταλλικής ταινίας διαθέτουν πάχος 

hm. Η μεταλλική ταινία τροφοδοτείται μέσω ομοαξονικού καλωδίου 

χαρακτηριστικής αντίστασης 50 Ohm, μήκους L, τοποθετημένου στη θέση F: (

( )in outR +R 2, 0), και περιστρεμμένου κατά γωνία φ ως προς το θετικό ημιάξονα Χ 

(Σχ. 6.21(β)). Αγωγός βραχυκύκλωσης, ακτίνας 0.1 mm, τοποθετημένος στη θέση 

S: (0, d 2  – 0.1) συνδέει το επίπεδο γείωσης με τη μεταλλική ταινία. Για λόγους 

βιοσυμβατότητας και προστασίας από ανεπιθύμητα βραχυκυκλώματα, η διάταξη 

καλύπτεται από υπέρστρωμα διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 (εr = 10.2), 

πάχους 0.635 mm. Τα στρώματα διηλεκτρικού υλικού συνδέονται μεταξύ τους 

μέσω στρωμάτων κόλλας, σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς εrg, και πάχους hg.  

 

  

(α) (β) 
   

 

(γ) 

Σχ. 6.21 Μοντέλο εμφυτεύσιμης κεραίας μεγάλου εύρους ζώνης για την 
επαλήθευση της προτεινόμενης μεθοδολογίας σχεδίασης–και–μέτρησης 

εμφυτεύσιμων κεραιών: (α) επίπεδο γείωσης, (β) ταινία, και (γ) πλάγια όψη. 

 
Το προτεινόμενο μοντέλο εμφυτεύσιμης κεραίας του Σχ. 6.21 δύναται να 

αυξήσει σημαντικά το επιτευχθέν εύρος ζώνης 10 dB της κεραίας χάρη στη 
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διέγερση δύο, σχετικά κοντινών, συχνοτήτων συντονισμού γύρω από τη ζώνη MICS. 

Συγκεκριμένα, η διαδρομή ρεύματος από τον αγωγό βραχυκύκλωσης (S) προς το 

δεξί άκρο της ταινίας, και η διαδρομή ρεύματος από τον αγωγό τροφοδοσίας (F) 

προς το  αριστερό άκρο της ταινίας διεγείρουν δύο, σχετικά κοντινούς, 

συντονισμούς, γύρω από τη ζώνη MICS, που συνδυαζόμενοι επιτυγχάνουν  το 

επιθυμητό μεγάλο εύρος ζώνης. 

Μοντέλο Ιστών  

Έχοντας ως στόχο την επιτάχυνση των προσομοιώσεων και τη σχεδίαση μίας 

γενικευμένης κεραίας για εμφύτευση εντός ιστού μυός, αλλά και τη διευκόλυνση 

των πειραματικών μετρήσεων, οι υπολογιστικές και πειραματικές μελέτες 

πραγματοποιούνται εντός του κανονικού μοντέλου ιστών που προτάθηκε στην 

Παράγραφο 6.4.1 (Σχ. 6.12) [Kiourti 2012a, 2013a]. Η μόνη διαφορά έγκειται στο 

γεγονός, ότι για την εν λόγω μελέτη, το πλαστικό ποτήρι θεωρείται να πληρούται με 

διηλεκτρικό υλικό που προσομοιώνει/εξομοιώνει τις ηλεκτρικές ιδιότητες ιστού 

μυός, αντί δέρματος. Στο πλαίσιο των αριθμητικών προσομοιώσεων, οι τιμές της 

σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς (εr) και αγωγιμότητας (σ) του διηλεκτρικού υλικού 

προσεγγίζονται ως ανεξάρτητες της συχνότητας εντός εύρους ±100 MHz γύρω από 

τη συχνότητα 402 MHz, και ίσες με την τιμή των ηλεκτρικών ιδιοτήτων ιστού μυός 

στη συχνότητα 402 MHz (εr = 57.1, σ = 0.80 S/m [Gabriel 1996a, 1996b, 1996c]). 

Το μέγιστο σφάλμα των συγκεκριμένων προσεγγίσεων στον υπολογισμό της 

σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς και αγωγιμότητας ισούται με 1.93% και 3.75%, 

αντίστοιχα. Στο πλαίσιο των πειραματικών μετρήσεων, χρησιμοποιείται το 

Προσομοίωμα Β (Πίνακας 6.2) υγρής κατάστασης, που εξομοιώνει τις ιδιότητες 

ιστού μυός στη συχνότητα 402 MHz.  

Αριθμητική Μέθοδος 

Οι υπολογιστικές μελέτες πραγματοποιούνται στο λογισμικό Ansoft HFSS [HFSS, 

2008], με τη βοήθεια της μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element 

Method, FEM) [Silvester, 1996]. Οι παράμετροι διακριτοποίησης και 

μοντελοποίησης τίθενται όμοια με εκείνες στην περίπτωση μελέτης της 

προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών διαστάσεων (Παράγραφος 

6.4.1.1). 

Τεχνική/Διαδικασία Κατασκευής Εμφυτεύσιμης Κεραίας 

Για την κατασκευή της κεραίας διατίθενται φύλλα διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 

3210 (εr = 10.2) πάχους 0.635 mm, επικαλυπτόμενα, και από τις δύο πλευρές, με 

χαλκό πάχους hm = 0.035 mm. Η εκτύπωση των φύλλων χαλκού πραγματοποιείται 

μέσω φωτολιθογραφίας. Το κάτω υπόστρωμα περιλαμβάνει τα μεταλλικά επίπεδα 
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γείωσης και ταινίας, ενώ το υπέρστρωμα δεν είναι επιμεταλλωμένο. Στην 

Παράγραφο 6.4.1 (Πίνακας 6.3) απεδείχθη ότι η πλέον κρίσιμη κατασκευαστική 

παράμετρος που επηρεάζει τις επιδόσεις συντονισμού της εκάστοτε εμφυτεύσιμης 

κεραίας είναι η κόλληση: τα στρώματα κόλλας χαμηλής σχετικής διηλεκτρικής 

σταθεράς απομονώνουν τα υψηλής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς στρώματα 

Rogers RO 3210 της κεραίας, μειώνοντας την ενεργό διηλεκτρική σταθερά και το 

ηλεκτρικό μήκος, και αυξάνοντας, εν σειρά, τη συχνότητα συντονισμού. Για το 

σκοπό αυτό, στο πλαίσιο κατασκευής της προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας 

μεγάλου εύρους ζώνης επιλέγεται κόλλα υψηλής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς 

(εrg = 4.5), που, πειραματικά, έχει βρεθεί να παρουσιάζει πολύ μικρό πάχος (hg = 

0.08 mm) (Superglue Cyanolit, Green). Η κεραία τροφοδοτείται μέσω ομοαξονικού 

καλωδίου τύπου ΕΖ–47, χαρακτηριστικής αντίστασης 50 Ohm, και μήκους L = 50 

mm [Kiourti, 2013a]. 

 
 Πίνακας 6.4 Τιμές παραμέτρων σχεδίασης της προτεινόμενης 

«απλοποιημένης» και «προς κατασκευή» εμφυτεύσιμης κεραίας μεγάλου εύρους 
ζώνης. 

Παράμετροι «απλοποιημένη κεραία» «προς κατασκευή κεραία» 

hm 0 mm  0.035 mm 
εrg – 4.5 
hg 0 mm 0.08 mm 

τύπος ομοαξονικού απλοποιημένο EZ–47 
L 1 mm 50 mm 
φ 20o 25ο 

Rout 9.9 mm 9.9 mm 
Rin 4.5 mm 4.3 mm 
d 18.9 mm 20.1 mm 
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Σχ. 6.22 Αριθμητική και πειραματική απόκριση συχνότητας του μέτρου του 

συντελεστή ανάκλασης (|S11|) της προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας μεγάλου 
εύρους ζώνης (απλοποιημένη και προς κατασκευή). 
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 Δεδομένου ότι η προτεινόμενη εμφυτεύσιμη κεραία μεγάλου εύρους ζώνης 

αποτελείται από δύο μόνο στρώματα διηλεκτρικού, και δεν απαιτεί κάποια 

ευθυγράμμιση, η συναρμολόγηση των επιμέρους στρωμάτων πραγματοποιείται 

χειροκίνητα, δίχως τη χρήση κάποιας μεταλλικής βάσης υποστήριξης. Ο 

εξωτερικός αγωγός του ομοαξονικού καλωδίου συνδέεται στο επίπεδο γείωσης της 

κεραίας, ενώ ο εσωτερικός αγωγός συνδέεται στη μεταλλική ταινία μέσω οπής 

διασύνδεσης. Ο αγωγός βραχυκύκλωσης συνδέει το επίπεδο γείωσης με την ταινία, 

επίσης, μέσω οπής διασύνδεσης. Για την κοπή της κεραίας σε κυκλικό σχήμα 

χρησιμοποιείται περιστρεφόμενο κυκλικό εργαλείο κοπής ονομαστικής διαμέτρου 

20 mm, που αντιστοιχεί στη διάμετρο της κεραίας, σύμφωνα με το Σχ. 6.13(β).  

6.4.2.2 Αριθμητικά Αποτελέσματα 

Απλοποιημένη Κεραία 

Η απλοποιημένη εκδοχή του παραμετρικού μοντέλου κεραίας του Σχ. 6.21: (α) 

αποτελείται από τέλεια αγώγιμα επίπεδα γείωσης και μεταλλικών ταινιών μηδενικού 

πάχους (hm = 0 mm), (β) αγνοεί την παρουσία στρωμάτων κόλλας (hg = 0), και (γ) 

τροφοδοτείται από απλοποιημένο μοντέλο ομοαξονικού καλωδίου χαρακτηριστικής 

αντίστασης 50 Ohm, μήκους L = 1 mm (ο εσωτερικός και εξωτερικός αγωγός του 

ομοαξονικού μοντελοποιούνται ως ένας τέλεια αγώγιμος κύλινδρος, και ως ένα 

τέλεια αγώγιμο φύλλο μηδενικού πάχους, αντίστοιχα). Για την επίτευξη 

ικανοποιητικών επιδόσεων συντονισμού της «απλοποιημένης κεραίας» εντός του 

κανονικού μοντέλου ιστού μυός του Σχ. 6.12, οι τιμές των παραμέτρων σχεδίασης 

τίθενται στις τιμές του Πίνακα 6.4 («απλοποιημένη κεραία»). Η προκύπτουσα 

απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης απεικονίζεται στο Σχ. 6.22 

(«απλοποιημένη κεραία (προσομοίωση)»). Η κεραία παρουσιάζει συντελεστή 

ανάκλασης ίσο προς –16.1 dB στη συχνότητα 402 MHz, και διαθέτει εύρος ζώνης 

86 ΜΗz, που καλύπτει τη ζώνη MICS [Kiourti, 2013a].  

Προς Κατασκευή Κεραία 

Σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία σχεδίασης–και–μέτρησης 

εμφυτεύσιμων κεραιών του Σχ. 6.10, οι τιμές των παραμέτρων επιμετάλλωσης (hm), 

κόλλησης (εrg, hg) και τροφοδοσίας (τύπος ομοαξονικού, L) του παραμετρικού 

μοντέλου κεραίας (Σχ. 6.21) καθορίζονται από την επιλεγείσα τεχνική/διαδικασία 

κατασκευής της εκάστοτε εμφυτεύσιμης κεραίας. Συνεπώς, βάσει της 

τεχνικής/διαδικασίας κατασκευής της εμφυτεύσιμης κεραίας που περιγράφηκε 

στην Παράγραφο 6.4.2.1, οι τιμές των εν λόγω παραμέτρων ορίζονται στις τιμές hm 

= 0.035 mm, εrg = 4.5, hg = 0.08 mm, τύπος ομοαξονικού: ΕΖ–47, και L = 50 mm. 
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Αντιθέτως, οι παράμετροι σχεδίασης φ, Rοut, Rin και d θεωρούνται μεταβλητές, 

μεταβάλλοντας, ισοδύναμα, τις ενεργές διαστάσεις της κεραίας προς την επίτευξη 

των επιθυμητών χαρακτηριστικών συντονισμού. Οι τιμές των μεταβλητών φ, Rοut, 

Rin και d αρχικοποιούνται στις τιμές σχεδίασης της απλοποιημένης κεραίας 

(Πίνακας 6.4, «απλοποιημένη κεραία»), και μεταβάλλονται εντός των διαστημάτων [-

85o, 85o] με βήμα 5ο, [9 mm, 9.9 mm] με βήμα 0.1 mm, [3 mm, 9 mm] με βήμα 

0.5 mm, και [5.1 mm, 27.5 mm)] με βήμα 0.2 mm, αντίστοιχα. Η βελτιστοποίηση 

πραγματοποιείται επαναληπτικά έως ότου ικανοποιηθεί η συνθήκη (6.2), ή το 

πλήθος των επαναλήψεων υπερβεί τον αριθμό 300.  

Οι βελτιστοποιημένες τιμές των παραμέτρων σχεδίασης καταγράφονται στον 

Πίνακα 6.4 («προς κατασκευή κεραία»). Η απόκριση συχνότητας συντελεστή 

ανάκλασης της προς κατασκευή κεραίας απεικονίζεται στο Σχ. 6.22 («προς 

κατασκευή κεραία (προσομοίωση)»). Η κεραία παρουσιάζει συντελεστή ανάκλασης 

ίσο προς –13.5 dB στη συχνότητα 402 MHz, και εύρος ζώνης 83 ΜΗz, που 

καλύπτει τη ζώνη MICS [Kiourti, 2013a].  

Έλεγχοι Ευαισθησίας 

Τα αριθμητικά αποτελέσματα των ελέγχων ευαισθησίας σχετικά με τις πλέον 

κρίσιμες αβεβαιότητες που υπεισέρχονται κατά την πειραματική κατασκευή και 

μέτρηση της προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας μεγάλου εύρους ζώνης 

απεικονίζονται στα Σχ. 6.23 και Σχ. 6.24. Σε κάθε μία από τις γραφικές 

παραστάσεις υπερτίθενται οι αποκρίσεις συχνότητας συντελεστή ανάκλασης της 

κεραίας που αντιστοιχούν στην ελάχιστη και μέγιστη μεταβολή της υπό μελέτη 

παραμέτρου, καθώς και η απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης της προς 

κατασκευή κεραίας (Πίνακας 6.4, «προς κατασκευή κεραία»). Μόνο μία 

παράμετρος μεταβάλλεται κάθε φορά, ενώ οι λοιπές παράμετροι διατηρούνται 

σταθερές. Δεδομένων των ακολουθούμενων τεχνικών/διαδικασιών πειραματικής 

κατασκευής και μέτρησης της εμφυτεύσιμης κεραίας, και των ελέγχων ευαισθησίας 

που πραγματοποιήθηκαν στην Παράγραφο 6.4.1.2 στο πλαίσιο μελέτης της 

εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών διαστάσεων, οι ακόλουθες παράμετροι 

θεωρούνται ως πιθανές πηγές αβεβαιότητας κατά τις πειραματικές μετρήσεις, και, 

συνεπώς, εξετάζονται [Kiourti, 2013a]: 

(α) Σχετική διηλεκτρική σταθερά της κόλλας (εrg) (Σχ. 6.23(α)). Η ακριβής τιμή 

σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς της χρησιμοποιούμενης κόλλας (εrg) δεν παρέχεται 

από τον κατασκευαστή (Cyanolit). Για το σκοπό αυτό, η τιμή αυτής έχει 

υπολογισθεί κατ’ εκτίμηση, μέσω μίας αλληλουχίας συγκρίσεων αριθμητικών 

αποτελεσμάτων έναντι πειραματικών μετρήσεων. Αποκλίσεις στην τιμή του εrg εντός 

του εύρους [2.9, 4.5] προκαλούν μετατόπιση της κεντρικής συχνότητας 
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συντονισμού εντός του εύρους ζώνης (fres) κατά –0.8% έως +1.8%, μεταβολή του 

μέτρου του συντελεστή ανάκλασης στη συχνότητα αυτή (|S11@fres|) κατά –4.4% έως 

+19.3%, και μεταβολή του εύρους ζώνης (BW) κατά 0.0% έως +6.0%.  

(β) Πάχος του στρώματος κόλλας (hg) (Σχ. 6.23(β)). Δεδομένου ότι η κόλλα 

τοποθετείται χειροκίνητα, το πάχος του προκύπτοντος στρώματος κόλλας δεν είναι 

δυνατόν να καθορισθεί με ακρίβεια. Η χρησιμοποιούμενη τιμή πάχους έχει 

προκύψει κατόπιν κατ’ εκτίμηση υπολογισμού μέσω μίας αλληλουχίας συγκρίσεων 

αριθμητικών αποτελεσμάτων έναντι πειραματικών μετρήσεων. Αποκλίσεις στην τιμή 

του hg εντός του εύρους [0.02 mm, 0.16 mm] προκαλούν μεταβολές των fres, 

|S11@fres|, και BW κατά –2.3% έως +2.3%, –40.7% έως +23.7%, και 0.0% έως 

+3.6%, αντίστοιχα.  
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(γ) (δ) 

Σχ. 6.23 Αποτελέσματα ελέγχων ευαισθησίας (απόκριση συχνότητας του μέτρου του 
συντελεστή ανάκλασης, |S11|) ως προς τις εξής παραμέτρους σχεδίασης της 
προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας μεγάλου εύρους ζώνης: (α) σχετική 

διηλεκτρική σταθερά κόλλας(εrg), (β) πάχος στρώματος κόλλας (hg), (γ) ακτίνα της 
κεραίας (Rant), και (δ) σχετική διηλεκτρική σταθερά του διηλεκτρικού υλικού 

Rogers RO 3210 (εrdiel). 

 
(γ) Ακτίνα της κεραίας (Rant) (Σχ. 6.23(γ)).  Το διηλεκτρικό υλικό Rogers RO 

3210 υφίσταται σημαντική μηχανική καταπόνηση (κάθετη πίεση και συστροφή) για 

την αφαίρεση της κυκλικής κεραίας από το πλεονάζον διηλεκτρικό υλικό.  

Αποκλίσεις στην τιμή της Rant εντός του εύρους [9.95 mm, 10.2 mm] προκαλούν 

μεταβολές των fres, |S11@fres|, και BW κατά –1.3% έως +2.0%, –1.5% έως +20 %, 

και –8.4% έως +7.2%, αντίστοιχα.  

(δ) Σχετική διηλεκτρική σταθερά του διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 

(εrdiel) (Σχ. 6.23(δ)). Η τιμή της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς του Rogers RO 
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3210 ορίζεται, από τον κατασκευαστή, ως ίση προς 10.2 στη συχνότητα 10 GHz, 

υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος 23οC. Αλλαγή της συχνότητας λειτουργίας και 

μεταβολές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή της 

παραμέτρου εrdiel, υποβαθμίζοντας τις επιδόσεις συντονισμού της κεραίας. 

Αποκλίσεις στην τιμή της εrdiel εντός του εύρους [9.8, 10.6] προκαλούν μεταβολές 

των fres, |S11@fres|, και BW κατά –1.8% έως +2.8%, –1.5% έως +4.4%, και 0.0% έως 

+3.2%, αντίστοιχα. 

(ε) Σχετική διηλεκτρική σταθερά (εrliq) του προσομοιώματος (Σχ. 6.24(α)). Η 

πάροδος του χρόνου και οι μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος 

ενδέχεται να μεταβάλλουν τις ηλεκτρικές ιδιότητες του προσομοιώματος από τις 

ονομαστικές τους τιμές. Αποκλίσεις στην τιμή της εrliq εντός του εύρους [47, 61] 

προκαλούν μεταβολές των fres, |S11@fres|, και BW κατά –0.8% έως +1.8%, –11.1% 

έως +13.3%, και –7.2% έως +12.0%, αντίστοιχα. 

(στ) Αγωγιμότητα (σliq) του προσομοιώματος (Σχ. 6.24(β)). Αποκλίσεις στην τιμή 

της σliq εντός του εύρους [0.7 S/m, 0.9 S/m] προκαλούν μεταβολές των fres, 

|S11@fres|, και BW κατά 0% έως +0.3%, –3.9% έως +7.4%, και –3.6% έως +1.5%, 

αντίστοιχα. 
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(α) (β) 

Σχ. 6.24 Αποτελέσματα ελέγχων ευαισθησίας (απόκριση συχνότητας του μέτρου του 
συντελεστή ανάκλασης, |S11|) ως προς τις εξής παραμέτρους του προσομοιώματος 

μελέτης της προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας μεγάλου εύρους ζώνης: (α) 
σχετική διηλεκτρική σταθερά (εrliq), και (β) αγωγιμότητα (σliq) του υγρού 

προσομοίωσης ιστού μυός. 

 

6.4.2.3 Πειραματικά Αποτελέσματα 

Στο πλαίσιο πειραματικής κατασκευής της κεραίας, υλοποιείται η τεχνική 

φωτολιθογραφίας επί των διηλεκτρικών στρωμάτων Rogers RO 3210. Οι μάσκες 

φωτολιθογραφίας απεικονίζονται στο Σχ. 6.25. Ο κυκλικός δακτύλιος γύρω από την 

εξωτερική περιφέρεια της κεραίας χρησιμοποιείται ως οδηγός ευθυγράμμισης του 

κυκλικού εργαλείου κοπής (Σχ. 6.13(β)), ενώ τα λοιπά σημάδια εκτός του κυκλικού 

δακτυλίου χρησιμοποιούνται για την ευθυγράμμιση των μασκών φωτολιθογραφίας. 

Όπως και στην περίπτωση κατασκευής της εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών 

διαστάσεων που μελετήθηκε στην Παράγραφο 6.4.1, η ευθυγράμμιση των μασκών 
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φωτολιθογραφίας αφορά μόνο στην περίπτωση εκτύπωσης δύο μεταλλικών 

επιφανειών στις δύο πλευρές του ίδιου στρώματος διηλεκτρικού (περίπτωση 

εκτύπωσης των μεταλλικών επιπέδων γείωσης και ταινίας στο υπόστρωμα 

διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210).  

 

  
(α) (β) 
  

 
(γ) 

Σχ. 6.25 Μάσκες φωτολιθογραφίας για την εκτύπωση της προτεινόμενης 
εμφυτεύσιμης κεραίας μεγάλου εύρους ζώνης: (α) επίπεδο γείωσης, (β) ταινία, και 

(γ) υπέρστρωμα. 

 
Στη συνέχεια, τα επιμέρους στρώματα συναρμολογούνται, συγκολλώνται, και 

αποκόπτονται σε κυκλικό σχήμα, προκειμένου να προκύψει η πειραματική εκδοχή 

της προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας μεγάλου εύρους ζώνης, σύμφωνα με το 

Σχ. 6.26(α). Ακολουθεί σύνδεση της κατασκευασμένης κεραίας σε ΔΑΔ (Σχ. 

6.26(β)), και βύθιση της διάταξης εντός του προσομοιώματος ιστού μυός (Σχ. 

6.26(γ)). Η μετρηθείσα απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης απεικονίζεται 

στο Σχ. 6.22 («προς κατασκευή κεραία (μέτρηση)») [Kiourti, 2013a]. Τα αριθμητικά 

αποτελέσματα παρουσιάζουν υψηλή συμφωνία με τις πειραματικές μετρήσεις. 

Παρατηρείται μόνο μία μικρή μείωση της κεντρικής συχνότητας συντονισμού εντός 

του εύρους ζώνης (fres) κατά 8 ΜΗz (–2.0%), μείωση του μέτρου του συντελεστή 

ανάκλασης στη συχνότητα αυτή (|S11@fres| κατά 1.9 dB (–14.1%), και μείωση του 



Κεφάλαιο 6. Κατασκευή και Μέτρηση Εμφυτεύσιμων Κεραιών σε Προσομοιώματα και Πειραματόζωα 
 
 

 
Ασημίνα Δ. Κιούρτη – Διδακτορική Διατριβή 215 
 

εύρους ζώνης (BW) κατά 7 MHz (–8.4%), που έγκεινται εντός των ορίων 

αβεβαιότητας που υπέδειξαν οι έλεγχοι ευαισθησίας (–2.3% έως +2.8%, –40.7% 

έως +23.7%, και –8.4% έως +7.2%, αντίστοιχα). Η κατασκευασμένη κεραία 

παρουσιάζει συντελεστή ανάκλασης ίσο προς –15 dB στη συχνότητα 402 MHz, και 

εύρος ζώνης 76 ΜΗz, που καλύπτει τη ζώνη MICS. 

 
 

 

  
(α) (β) (γ) 

Σχ. 6.26 Πειραματική μελέτη προτεινόμενης εμφυτεύσιμης κεραίας μεγάλου 
εύρους ζώνης: (α) κατασκευή, (β) σύνδεση σε ΔΑΔ, και (β) βύθιση εντός 

προσομοιώματος ιστού μυός. 

 

6.5 Μετρήσεις σε Πειραματόζωα 

H δυναμική των ανωτέρω δύο κατασκευασθεισών κεραιών (εμφυτεύσιμη κεραία 

μικροσκοπικών διαστάσεων (Σχ. 6.20(α)) και εμφυτεύσιμη κεραία μεγάλου εύρους 

ζώνης (Σχ. 6.26(α)) επιδεικνύεται μέσω εμφύτευσης και μέτρησης αυτών εντός 

πειραματόζωων [Kiourti, 2013b]. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε, αρχικά, 

κατάλληλο πειραματικό πρωτόκολλο χειρουργικής επέμβασης και μετρήσεων, σε 

συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 

(ΙΙΒΕΑΑ), σύμφωνα με το Σχ. 6.27. Το πειραματικό πρωτόκολλο διευθετεί θέματα 

επιλογής του είδους και πλήθους των πειραματόζωων, θέσεως εμφύτευσης της υπό 

μελέτη κεραίας, αναισθησίας, χειρουργικής επέμβασης, διαδικασίας μετρήσεων, 

και μετα–χειρουργικής διαχείρισης των πειραματόζωων, και συνοψίζεται ως εξής: 

• Οι πειραματικές μετρήσεις πραγματοποιούνται σε αρουραίους, οι οποίοι 

έχουν κατά κόρον χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία ως πειραματόζωα [Karacolak, 

2010]. Η εμφύτευση λαμβάνει χώρα εντός του υποδόριου ιστού της κοιλιακής 

χώρας, δεδομένου ότι οι υπό μελέτη κεραίες έχουν σχεδιασθεί για εμφύτευση και 

λειτουργία εντός μαλακών ιστών. Κάθε κεραία μετράται εντός τριών διαφορετικών 

αρουραίων, για στατιστικούς λόγους. 

• Πριν τη χειρουργική επέμβαση, οι αρουραίοι αναισθητοποιούνται. Στη 

συνέχεια, πραγματοποιείται χειρουργική τομή μήκους περίπου ίσου προς (D + 5 

mm), όπου D είναι η διάμετρος της υπό μελέτη εμφυτεύσιμης κεραίας, και η 

κεραία εμφυτεύεται εντός του υποδόριου ιστού. Κατόπιν της εμφύτευσης, η τομή 
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κλείνεται μέσω ραμμάτων, ενώ παραμένει ανοιχτή μόνο μία μικρή τομής μήκους 2 

mm προκειμένου να εξαχθεί το ομοαξονικό καλώδιο τροφοδοσίας της κεραίας 

(τύπου ΕΖ–47) εκτός του δέρματος του αρουραίου. 

• Αμέσως μετά τη διαδικασία χειρουργικής επέμβασης, το εξέχον ομοαξονικό 

καλώδιο τροφοδοσίας της κεραίας συνδέεται σε φορητό ΔΑΔ (Agilent FieldFox), 

προκειμένου να καταγραφεί και να αποθηκευθεί η μετρηθείσα απόκριση 

συχνότητας συντελεστή ανάκλασης. 

• Κατόπιν της πειραματικής μέτρησης, η εμφυτεύσιμη κεραία αφαιρείται από 

το σώμα του αρουραίου, και ο αρουραίος υφίσταται ευθανασία.  

 

NAI

OXI

επιλογή τριών (3) 
αρουραίων

i = 1

i ≤ 3

αναισθησία αρουραίου 
με αύξοντα αριθμό i

χειρουργική τομή στην 
κοιλιακή χώρα μήκους 

~(D + 5 mm)

εμφύτευση κεραίας 
εντός του υποδόριου 

ιστού

καταγραφή διαμέτρου 
της υπό εμφύτευση 

κεραίας (D)

κλείσιμο τομής με 
ράμματα

σύνδεση κεραίας σε 
φορητό ΔΑΔ

καταγραφή και 
αποθήκευση 

απόκρισης συχνότητας  
συντελεστή ανάκλασης

αφαίρεση κεραίας και 
ευθανασία αρουραίου

i = i + 1 τέλος διαδικασίας 
μετρήσεων

 
Σχ. 6.27 Προτεινόμενο πειραματικό πρωτόκολλο μετρήσεων εμφυτεύσιμων κεραιών 

σε πειραματόζωα (αρουραίους). 

 
Το προτεινόμενο πειραματικό πρωτόκολλο επαναλήφθηκε για κάθε μία από 

τις εμφυτεύσιμες κεραίες που κατασκευάσθηκαν και μετρήθηκαν πειραματικά 

εντός προσομοιωμάτων στην Παράγραφο 6.4: (α) εμφυτεύσιμη κεραία 

μικροσκοπικών διαστάσεων (Σχ. 6.20(α)), και (β) εμφυτεύσιμη κεραία μεγάλου 

εύρους ζώνης (Σχ. 6.26(α)). Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το 

ΙΙΒΕΑΑ, και διεξήχθησαν στους χώρους του Πειραματικού του Χειρουργείου. 

Χρησιμοποιήθηκαν έξι (6) συνολικά αρουραίοι (τρεις (3) ανά κεραία). Η 

πειραματική διάταξη παρουσιάζεται στο Σχ. 6.28(α), ενώ στο Σχ. 6.28(β) 

απεικονίζεται η ακριβής θέση εμφύτευσης των κεραιών εντός των αρουραίων με τη 

βοήθεια ακτίνων Χ που ελήφθησαν μέσω φλουοροσκοπίας. Το χρονικό διάστημα 
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που μεσολαβεί από την έναρξη της χειρουργικής επέμβασης μέχρι και την 

ευθανασία του εκάστοτε πειραματόζωου δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά. 

 

 

 

(α) (β) 
Σχ. 6.28 Μετρήσεις εμφυτεύσιμων κεραιών σε πειραματόζωα (αρουραίους): (α) 
πειραματική διάταξη, και (β) απεικόνιση της ακριβούς θέσης εμφύτευσης με τη 

βοήθεια ακτίνων Χ. 
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 Σχ. 6.29 Αριθμητική και πειραματικές αποκρίσεις συχνότητας του μέτρου 
του συντελεστή ανάκλασης (|S11|) εντός προσομοιώματος και πειραματόζωων: (α) 

εμφυτεύσιμη κεραία μικροσκοπικών διαστάσεων, και (β) εμφυτεύσιμη κεραία 
μεγάλου εύρους ζώνης. 

 
Οι μετρηθείσες αποκρίσεις συχνότητας για τις εμφυτεύσιμες κεραίες 

μικροσκοπικών διαστάσεων και μεγάλου εύρους ζώνης απεικονίζονται στα Σχ. 

6.29(α) και 6.29(β), αντίστοιχα («αρουραίος 1», «αρουραίος 2», και «αρουραίος 3»). 

Για λόγους σύγκρισης, υπερτίθεται η αριθμητική απόκριση συχνότητας των 

κεραιών εντός του αριθμητικού μοντέλου του Σχ. 6.12 που προσομοιώνει της 

ηλεκτρικές ιδιότητες ιστού δέρματος στη συχνότητα 402 MHz («προσομοίωση»), 

καθώς και η πειραματική απόκριση συχνότητας των κεραιών εντός 

προσομοιώματος που διαθέτει τη γεωμετρία του Σχ. 6.12 και πληρούται με το 

Προσομοίωμα Α (Πίνακας 6.1) υγρής κατάστασης, που εξομοιώνει τις ιδιότητες 

ιστού δέρματος στη συχνότητα 402 MHz («προσομοίωμα»). Σημειώνεται ότι οι 

αποκρίσεις συχνότητας της εμφυτεύσιμης κεραίας μικροσκοπικών διαστάσεων που 

έχουν ληφθεί αριθμητικά και εντός προσομοιώματος (Σχ. 6.29(α)) ταυτίζονται με τις 

αντίστοιχες του Σχ. 6.14. Αντιθέτως, οι αποκρίσεις συχνότητας της εμφυτεύσιμης 

κεραίας μεγάλου εύρους ζώνης που έχουν ληφθεί αριθμητικά και εντός 
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προσομοιώματος (Σχ. 6.29(β)) διαφέρουν, σχετικά, από τις αντίστοιχες του Σχ. 

6.22, δεδομένου ότι έχουν λάβει χώρα εντός ιστού δέρματος αντί μυός.  
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 Σχ. 6.30 Ποσοστιαίες μεταβολές των μετρηθεισών αποκρίσεων συχνότητας 
ως προς την αριθμητική απόκριση συχνότητας των εμφυτεύσιμων κεραιών: (α) 
κεντρική συχνότητα συντονισμού εντός του εύρους ζώνης (fres), (β) μέτρο του 

συντελεστή ανάκλασης στη συχνότητα αυτή (|S11@fres|) και (γ) εύρoς ζώνης (BW). 

 
Στο Σχ. 6.30 απεικονίζονται οι ποσοστιαίες μεταβολές των εξής μεγεθών των 

πειραματικών αποκρίσεων συχνότητας ως προς τα αντίστοιχα μεγέθη της 

αριθμητικής απόκρισης συχνότητας: κεντρική συχνότητα συντονισμού εντός του 

εύρους ζώνης (fres) (Σχ. 6.30(α)), μέτρο του συντελεστή ανάκλασης στη συχνότητα 

αυτή (|S11@fres|) (Σχ. 6.30(β)), και εύρoς ζώνης (BW) (Σχ. 6.30(γ)). Όπως γίνεται 

εμφανές από τα Σχ. 6.29 και Σχ. 6.30, τα αριθμητικά και πειραματικά 

αποτελέσματα παρουσιάζουν υψηλή συμφωνία. Συγκριτικά με τα αποτελέσματα των 

αριθμητικών προσομοιώσεων, η εμφυτεύσιμη κεραία μικροσκοπικών διαστάσεων 

παρουσιάζει μέγιστη μεταβολή των fres, |S11@fres|, και BW κατά +6.9%, +51.9% και 

+30.2%, αντίστοιχα. Η εμφυτεύσιμη κεραία μεγάλου εύρους ζώνης παρουσιάζει 

μέγιστη μεταβολή των fres, |S11@fres|, και BW κατά +2.8%, –31.1% και –23.2%, 

αντίστοιχα. Οι αποκλίσεις των πειραματικών αποτελεσμάτων μεταξύ πειραματόζωων 

και προσομοιώματος, όσο και μεταξύ των τριών πειραματόζωων οφείλονται στους 

εξής παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία των κεραιών εντός ζωικών ιστών: 

κενά αέρα μεταξύ της κεραίας και του περιβάλλοντος ιστού, παρουσία λοιπόν ιστών 

γύρω από την κεραία πέραν του ιστού δέρματος, ιδιαιτερότητες των βιολογικών 

ιστών του εκάστοτε πειραματόζωου (ανατομία και ηλεκτρικές ιδιότητες όπως 
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καθορίζονται από το σωματικό βάρος, την ηλικία, το φύλο, τη θερμοκρασία κ.α.), 

και διαφοροποιήσεις στη διαδικασία χειρουργικής επέμβασης που ακολουθείται 

ανά πειραματόζωο (π.χ. μήκος τομής, εμφύτευση της κεραίας, διαδικασία 

ραμμάτων κ.α.). Τα αποτελέσματα παραμένουν εντός των ορίων που δικαιολογούν 

οι πειραματικές ανακρίβειες και αστάθειες του πειραματικού περιβάλλοντος, 

αποδεικνύοντας την καταλληλότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας σχεδίασης–

και–μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών του Σχ. 6.10, και επιδεικνύοντας τη 

δυναμική των δύο κατασκευασμένων κεραιών για λειτουργία εντός ζωικών ιστών.  

Οι μέγιστες διακυμάνσεις των fres, |S11@fres|, και BW που καταγράφονται 

μεταξύ των μετρήσεων εντός των τριών αρουραίων για την ίδια κεραία ισούνται με 

43 MHz, 12.6 dΒ, και 23 MHz, αντίστοιχα, για την εμφυτεύσιμη κεραία 

μικροσκοπικών διαστάσεων, και με 8 MHz, 9.1 dB, και 12 MHz, αντίστοιχα, για 

την εμφυτεύσιμη κεραία μεγάλου εύρους ζώνης. Οι μικρότερες διακυμάνσεις στη 

δεύτερη περίπτωση αποδίδονται στο, σχετικά, μεγαλύτερο μέγεθος της 

εμφυτεύσιμης κεραίας που επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας εμφύτευσης 

(μεγαλύτερη καταλαμβανόμενη επιφάνεια που προσφέρει σταθερότητα στην 

τοποθέτηση, και ικανότητα υποστήριξης από την ίδια την κεραία του βάρους του 

ενσωματωμένου ομοαξονικού καλωδίου δίχως εξωτερική βοήθεια). 

6.6 Συζήτηση και Συμπεράσματα 

Στο Kεφάλαιο 6 μελετήθηκαν θέματα πειραματικής κατασκευής και μέτρησης 

εμφυτεύσιμων κεραιών. Αρχικά, προτάθηκαν και μελετήθηκαν πειραματικά 

τέσσερις πρωτότυπες «συνταγές» προσομοιωμάτων: (α) προσομοίωμα υγρής 

κατάστασης για εξομοίωση του ιστού δέρματος στη συχνότητα 402 MHz, (β) 

προσομοίωμα υγρής κατάστασης για εξομοίωση του ιστού μυός στη συχνότητα 402 

MHz, (γ) προσομοίωμα ημι–στερεάς κατάστασης για εξομοίωση του ιστού δέρματος 

στη συχνότητα 402 MHz, και (δ) προσομοίωμα ημι–στερεάς κατάστασης για 

εξομοίωση του ιστού μυός στη συχνότητα 402 MHz. Για τη μέτρηση των ηλεκτρικών 

ιδιοτήτων των παρασκευασθέντων προσομοιωμάτων χρησιμοποιήθηκε μία χαμηλού 

κόστους, αλλά αξιόπιστη, πειραματική τεχνική, η οποία δεν απαιτεί εμπορικά 

διαθέσιμο εξοπλισμό. 

Στη συνέχεια, προτάθηκε και επαληθεύθηκε μία πρωτότυπη μεθοδολογία 

σχεδίασης–και–μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών, η οποία λαμβάνει υπόψη 

κατασκευαστικές παραμέτρους της κεραίας (επιμετάλλωση, κόλληση και 

τροφοδοσία) στο πλαίσιο των αριθμητικών προσομοιώσεων, αποσκοπώντας στην 

ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων μεταξύ αριθμητικών και πειραματικών 

αποτελεσμάτων. Η επαλήθευση της προτεινόμενης μεθοδολογίας 
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πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κατασκευής και πειραματικής μέτρησης δύο 

εμφυτεύσιμων κεραιών ζώνης MICS: (α) μικροσκοπική κεραία για εμφύτευση εντός 

ιστού δέρματος, και (β) κεραία μεγάλου εύρους ζώνης για εμφύτευση εντός ιστού 

μυός. Οι έλεγχοι ευαισθησίας σχετικά με αβεβαιότητες που υπεισέρχονται κατά την 

πειραματική κατασκευή και μέτρηση των μικροσκοπικών κεραιών έδειξαν ότι η 

πλέον κρίσιμη παράμετρος είναι η κόλληση: τα στρώματα κόλλας χαμηλής 

σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς απομονώνουν τα υψηλής σχετικής διηλεκτρικής 

σταθεράς στρώματα διηλεκτρικού της κεραίας, μειώνοντας την ενεργό διηλεκτρική 

σταθερά και το ηλεκτρικό μήκος, και αυξάνοντας, εν σειρά, τη συχνότητα 

συντονισμού. Μικρότερη, αν και σημαντική, επίδραση διαδραματίζουν οι ακριβείς 

τιμές ακτίνας της κεραίας, σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς του διηλεκτρικού 

υλικού υποστρωμάτων/υπερστρώματος, και ηλεκτρικών ιδιοτήτων του 

προσομοιώματος. Το πάχος  των μεταλλικών επιπέδων γείωσης και ταινιών, καθώς 

και η σχετική θέση της εκάστοτε εμφυτεύσιμης κεραίας εντός του προσομοιώματος 

απεδείχθη να επιδρούν αμυδρά, έως καθόλου, στις επιτευχθείσες επιδόσεις 

συντονισμού.  

Συγκριτικά με τα αποτελέσματα των αριθμητικών προσομοιώσεων, η 

κατασκευασμένη εμφυτεύσιμη κεραία μικροσκοπικών διαστάσεων παρουσίασε 

μεταβολές στην κεντρική συχνότητα συντονισμού εντός του εύρους ζώνης (fres), το 

μέτρο του συντελεστή ανάκλασης στη συχνότητα αυτή (|S11@fres|) και το εύρος 

ζώνης (BW) κατά +2.5%, +5.2% και +11.6%. Οι μεταβολές αυτές έγκεινται εντός 

των ορίων αβεβαιότητας που υπέδειξαν οι έλεγχοι ευαισθησίας (–5.8% έως +5%,–

100.4% έως +39.4%, και –11.6% έως +13.9% αντίστοιχα). Η κατασκευασμένη 

εμφυτεύσιμη κεραία μεγάλου εύρους ζώνης παρουσίασε μεταβολές των fres, 

|S11@fres|, και BW, κατά –2.0%, –14.1%, και –8.4%, που, επίσης, έγκεινται εντός 

των ορίων αβεβαιότητας που υπέδειξαν οι έλεγχοι ευαισθησίας (–2.3% έως +2.8%, –

40.7% έως +23.7%, και 8.4% έως +7.2%, αντίστοιχα). 

Τέλος, μελετήθηκε η δυναμική των ανωτέρω δύο κατασκευασμένων κεραιών 

μέσω εμφύτευσης και μέτρησης αυτών εντός πειραματόζωων. Για τη διεξαγωγή των 

πειραματικών μελετών αναπτύχθηκε κατάλληλο πειραματικό πρωτόκολλο 

χειρουργικής επέμβασης και μετρήσεων, και πραγματοποιήθηκαν  μετρήσεις εντός 

τριών (3) αρουραίων ανά κεραία, σε χώρο Πειραματικού Χειρουργείου. Συγκριτικά 

με τα αποτελέσματα των αριθμητικών προσομοιώσεων, η εμφυτεύσιμη κεραία 

μικροσκοπικών διαστάσεων παρουσίασε μέγιστη μεταβολή των fres, |S11@fres|, και 

BW κατά +6.9%, +51.9% και +30.2%, αντίστοιχα. Η εμφυτεύσιμη κεραία μεγάλου 

εύρους ζώνης παρουσίασε μέγιστη μεταβολή των fres, |S11@fres|, και BW κατά 

+2.8%, –31.1% και –23.2%, αντίστοιχα. Οι μέγιστες διακυμάνσεις των fres, 

|S11@fres|, και BW που καταγράφηκαν μεταξύ των μετρήσεων εντός των τριών 
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αρουραίων για την ίδια κεραία ισούνται με 43 MHz, 12.6 dΒ, και 23 MHz, 

αντίστοιχα, για την εμφυτεύσιμη κεραία μικροσκοπικών διαστάσεων, και με 8 MHz, 

9.1 dB, και 12 MHz, αντίστοιχα, για την εμφυτεύσιμη κεραία μεγάλου εύρους 

ζώνης. Οι μικρότερες διακυμάνσεις στη δεύτερη περίπτωση αποδίδονται στο, 

σχετικά, μεγαλύτερο μέγεθος της εμφυτεύσιμης κεραίας που επιτρέπει καλύτερο 

έλεγχο της διαδικασίας εμφύτευσης (μεγαλύτερη καταλαμβανόμενη επιφάνεια που 

προσφέρει σταθερότητα στην τοποθέτηση, και ικανότητα υποστήριξης από την ίδια 

την κεραία του βάρους του ενσωματωμένου ομοαξονικού καλωδίου δίχως εξωτερική 

βοήθεια). Τα αποτελέσματα παραμένουν εντός των ορίων που δικαιολογούν οι 

πειραματικές ανακρίβειες και αστάθειες του πειραματικού περιβάλλοντος, 

αποδεικνύοντας την καταλληλότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας σχεδίασης–

και–μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών, και επιδεικνύοντας τη δυναμική των δύο 

κατασκευασμένων κεραιών για λειτουργία εντός ζωικών ιστών.  

 Σημειώνεται ότι οι «συνταγές» προσομοιωμάτων και η μεθοδολογία σχεδίασης–

και–μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών που προτάθηκαν στο Κεφάλαιο 6, δύνανται 

να εφαρμοσθούν για την πειραματική μελέτη εμφυτεύσιμων κεραιών, ανεξαρτήτως 

των διαθέσιμων τεχνικών/διαδικασιών κατασκευής και μέτρησης, μοντέλου 

εμφυτεύσιμης κεραίας, και επιθυμητής εφαρμογής ιατρικής τηλεμετρίας.  
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Περίληψη 
Το Κεφάλαιο 7 περιλαμβάνει υπολογιστικές και πειραματικές μελέτες της 

ασύρματης ζεύξης τηλεμετρίας που σχηματίζεται μεταξύ εμφυτεύσιμων και 

εξωτερικών κεραιών. Αρχικά, πραγματοποιείται μοντελοποίηση της ζεύξης 

μακρινού πεδίου,  και αξιολογούνται, υπολογιστικά, οι επιδόσεις αυτής για 

διάφορες συχνότητες λειτουργίας και σενάρια διάδοσης, παρουσία μίας εξωτερικής 

διπολικής κεραίας. Στη συνέχεια, σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, και μετρώνται 

πειραματικά δύο εξωτερικές κεραίες για χρήση σε ζεύξεις ασύρματης τηλεμετρίας 

ζώνης Υπηρεσιών Επικοινωνίας Ιατρικών Εμφυτευμάτων (Medical Implant 

Communication Service, MICS) (402–405 MHz): μία μονοπολική κεραία, και μία 

πρωτότυπη φορετή κεραία μικροταινίας διπλής ζώνης. Ακολουθεί υπολογιστική και 

πειραματική μελέτη του συντελεστή μετάδοσης μεταξύ μίας εμφυτεύσιμης κεραίας 

ζώνης MICS και καθεμίας εκ των ανωτέρω εξωτερικών κεραιών, για ποικίλες 

αποστάσεις. Τέλος, η εμφυτεύσιμη και καθεμία εκ των εξωτερικών κεραιών 

ενσωματώνονται επί προγραμματιζόμενων εμπορικών πομποδεκτών, και μελετάται, 

τόσο υπολογιστικά όσο και πειραματικά, το μέγιστο δυνατό εύρος επικοινωνίας 

τους.  
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7.1 Μοντελοποίηση της Ασύρματης Ζεύξης Τηλεμετρίας 

7.1.1 Μοντελοποίηση για Διάφορα Σενάρια Διάδοσης 

Η ασύρματη ζεύξη τηλεμετρίας που σχηματίζεται μεταξύ εμφυτεύσιμων και 

εξωτερικών κεραιών, ή, ισοδύναμα, εμφυτεύσιμων και εξωτερικών διατάξεων, είναι 

εύκολο να μοντελοποιηθεί στην περίπτωση όπου η εξωτερική κεραία (διάταξη) 

βρίσκεται στο μακρινό πεδίο ακτινοβολίας της αντίστοιχης εμφυτεύσιμης [Sani, 

2009]. Στο πλέον σύνθετο σενάριο, στόχος της εν λόγω ασύρματης ζεύξης 

τηλεμετρίας είναι η δικατευθυντήρια, ημι–αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της 

εμφυτεύσιμης και εξωτερικής κεραίας, για λόγους επίβλεψης και ελέγχου. Κατά 

την επικοινωνία άνω ζεύξης, η εμφυτεύσιμη και εξωτερική κεραία δρουν ως πομπός 

(transmitter, Tx) και δέκτης (receiver, Rx), αντίστοιχα, ενώ κατά την επικοινωνία 

κάτω ζεύξης, οι ρόλοι πομπού (Tx) και δέκτη (Rx) εναλλάσσονται. 

Συγκεκριμένα, η διαχείριση ισχύος (link budget) επί της ασύρματης ζεύξης 

τηλεμετρίας μακρινού πεδίου είναι δυνατόν να περιγραφεί ως εξής [Kiourti, 2012]: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]= + + −Rx Tx Tx RxdBm dBm dB dB dBm
P P G G loss                                   (7.1) 

όπου  

RxP  είναι η ισχύς που λαμβάνει ο δέκτης,  

TxP  είναι η διαθέσιμη ισχύς στον πομπό,  

TxG  είναι η απολαβή της κεραίας του πομπού, 

RxG  είναι η απολαβή της κεραίας του δέκτη, και 

[ ] [ ] [ ] [ ] = + + + p Tx RxdBm dBm dBm dBmdBm
loss PL e ML ML              (7.2) 

όπου  

PL  είναι οι απώλειες διαδρομής της ζεύξης (path loss),  

pe  είναι ο παράγοντας αποπροσαρμογής πόλωσης,  

TxML  είναι οι απώλειες αποπροσαρμογής εμπεδήσεων στην κεραία του πομπού, 

και  

RxML  είναι οι απώλειες αποπροσαρμογής εμπεδήσεων στην κεραία του δέκτη. 

Οι απώλειες διαδρομής, PL, είναι δυνατόν να μοντελοποιηθούν μέσω του μοντέλου 

λογαριθμικής απόστασης (log–distance model) ως 

[ ] [ ]   
= ⋅ ⋅ + ⋅ +   

   

2

0
dBm dB

0 0

4πddPL 10 n log 10 log s
dλ

                        (7.3) 
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όπου  

n  είναι ο εκθέτης απωλειών βήματος,  

d  είναι η απόσταση πομπού–δέκτη,  

0λ  είναι το μήκος κύματος στον ελεύθερο χώρο,  

0d ≤ d  είναι μια απόσταση αναφοράς, και  

s  είναι ο συντελεστής σκέδασης γύρω από τη μέση τιμή [Alomainy, 2009].  

 Σε περίπτωση διάδοσης στον ελεύθερο χώρο ισχύει ότι n = 2 , και η εξίσωση 

(7.1) μετατρέπεται στην εξίσωση του Friis [Balanis, 2002]. Για διάδοση εντός 

εσωτερικού χώρου, η τιμή του n  εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος χώρου διάδοσης της ακτινοβολίας. Για παράδειγμα, στον Πίνακα 

7.1 καταγράφονται οι τιμές του εκθέτη απωλειών βήματος, n , για διάφορα σενάρια 

ασύρματης διάδοσης.  

 
Πίνακας 7.1 Τιμές εκθέτη απωλειών βήματος, n, για διάφορα σενάρια ασύρματης 

διάδοσης. 

Σενάρια Ασύρματης Διάδοσης Εκθέτης Απωλειών Βήματος, n 

εντός εσωτερικού χώρου με οπτική επαφή [Sani, 2009] 1.50 
εντός ελεύθερου χώρου [Balanis, 2002] 2.00 

εντός ενός ορόφου κτιρίου [Rappaport, 1999] 2.76 
εντός δωματίου με έπιπλα [EURO–COST, 1991] 3.00 
μεταξύ δύο ορόφων κτιρίου [Rappaport, 1999] 5.04 
εταξύ τριών ορόφων κτιρίου [Rappaport, 1999] 5.22 

 

7.1.2 Υπολογιστική Μελέτη 

Στόχος της παρούσας Παραγράφου είναι η υπολογιστική μελέτη της ποιότητας της 

ασύρματης ζεύξης τηλεμετρίας που σχηματίζεται μεταξύ εμφυτεύσιμων και 

εξωτερικών κεραιών, για διάφορες συχνότητες λειτουργίας, και διάφορα σενάρια 

διάδοσης, κάνοντας χρήση της μοντελοποίησης που προτάθηκε στην Παράγραφο 

7.1.1 [Kiourti, 2012]. Μελετώνται οι συχνότητες λειτουργίας 402 MHz, 433 MHz, 

868 MHz, και 915 MHz, που αντιπροσωπεύουν τις ζώνες ιατρικής τηλεμετρίας 

402.0–405.0 MHz (Υπηρεσιών Επικοινωνίας Ιατρικών Εμφυτευμάτων, Medical 

Implant Communications Service, MICS), 433.1–434.8 ΜΗz (Βιομηχανικών 

Επιστημονικών και Ιατρικών Εφαρμογών, Industrial Scientific and Medical, ISM), 

868.0–868.6 MHz (ISM) και 902.8–928.0 MHz (ISM), αντίστοιχα. Θεωρούνται 

τέσσερα σενάρια διάδοσης, και εφαρμογές εμφύτευσης μικροσκοπικών κεραιών 

μικροταινίας εντός του ιστού δέρματος του ανθρώπινου κεφαλιού, οι οποίες 

επικοινωνούν δικατευθυντήρια και ημι–αμφίδρομα με εξωτερικές διπολικές κεραίες 

(π.χ. μέτρηση ενδοκράνιας πίεσης, αποκατάσταση από εγκεφαλικό επεισόδιο, 
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ασύρματο εγκεφαλογράφημα, παρακολούθηση εξέλιξης εγκεφαλικού οιδήματος 

κ.α.). Η ποιότητα της ασύρματης ζεύξης αξιολογείται με κριτήριο τη μέγιστη ισχύ 

λήψης στο δέκτη (PRx), για αποστάσεις από 1 m έως 6 m μεταξύ πομπού (Tx) και 

δέκτη (Rx).  Οι λεπτομέρειες της υπολογιστικής μοντελοποίησης και τα εξαχθέντα 

αριθμητικά αποτελέσματα καταγράφονται παρακάτω. 

Μοντέλο Ιστών  

Η εμφυτεύσιμη κεραία θεωρείται τοποθετημένη εντός του ιστού δέρματος 

ανατομικού μοντέλου κεφαλιού δεκατριών (13) ιστών, αποτελούμενου από ιστούς 

δέρματος, οστού, εγκεφαλονωτιαίου υγρού, φαιάς ουσίας, λευκής ουσίας, σκληρού 

χιτώνα οφθαλμού, προσοφθάλμιου φακού, υαλοειδούς υγρού, χόνδρου, μυός, 

παρεγκεφαλίδας, σκληρής μήνιγγας, και παρεγγεφαλίδας (Σχ. 7.1) [Olley, 1995] 

[Kiourti, 2011]. Οι τιμές της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς (εr) και αγωγιμότητας 

(σ) των υπό μελέτη βιολογικών ιστών στις συχνότητες 402 MHz, 433 MHz, 868 

MHz, και 915 ΜΗz [Gabriel 1996a, 1996b, 1996c], καθώς και οι πυκνότητες 

μάζας αυτών, καταγράφονται στον Πίνακα 7.2. Η αρχή των αξόνων του καρτεσιανού 

συστήματος συντεταγμένων τοποθετείται 3 mm κάτω από την εξωτερική επιφάνεια 

δέρματος του ανατομικού μοντέλου κεφαλιού, σύμφωνα με το Σχ. 7.1. 

 

 

Σχ. 7.1 Τομή yz του ανατομικού μοντέλου κεφαλιού δεκατριών (13) ιστών [Olley, 
1995] [Kiourti, 2011] που χρησιμοποιείται για την υπολογιστική μελέτη 

μοντελοποίησης της ασύρματης ζεύξης τηλεμετρίας. 

 

Μοντέλα Κεραιών  

Ως εμφυτεύσιμες κεραίες στις συχνότητες λειτουργίας 402 MHz, 433 MHz, 868 

MHz, και 915 MHz χρησιμοποιούνται οι μικροσκοπικές εμφυτεύσιμες κεραίες 

μικροταινίας που προτάθηκαν στην Παράγραφο 5.3.1 του Κεφαλαίου 5. Για λόγους 

πληρότητας, στο Σχ. 7.2 απεικονίζεται το παραμετρικό μοντέλο βάσει του οποίου 

έχει πραγματοποιηθεί η σχεδίαση των κεραιών, ενώ στον Πίνακα 7.3 

καταγράφονται οι τιμές των μεταβλητών παραμέτρων της εκάστοτε κεραίας [Kiourti, 

2012]. Ως αρχή των αξόνων του καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων θεωρείται 

το επίπεδο γείωσης των εμφυτεύσιμων κεραιών, σύμφωνα με το Σχ. 7.2. Οι κεραίες 



Κεφάλαιο 7. Υπολογιστική και Πειραματική Μελέτη Ζεύξης Τηλεμετρίας Εμφυτεύσιμων Κεραιών 
 
 

 
Ασημίνα Δ. Κιούρτη – Διδακτορική Διατριβή 229 
 

τοποθετούνται εντός του ανατομικού μοντέλου κεφαλιού του Σχ. 7.1 κατά τρόπο 

ώστε τα επιμέρους συστήματα συντεταγμένων να συμπίπτουν. 

 

Πίνακας 7.2 Ηλεκτρικές ιδιότητες (σχετική διηλεκτρική σταθερά, εr, και 
αγωγιμότητα, σ) των υπό μελέτη βιολογικών ιστών στις συχνότητες 402 ΜΗz, 433 

ΜΗz, 868 ΜΗz, και 915 ΜΗz [Gabriel, 1996a, 1996b, 1996c]. 

Βιολογικός Ιστός 
402 MHz 433 MHz 868 MHz 915 MHz 

εr σ 
[S/m] εr σ 

[S/m] εr σ 
[S/m] εr σ 

[S/m] 
δέρμα 46.74 0.689 46.08 0.702 41.58 0.856 41.33 0.872 
οστό 13.10 0.090 13.07 0.094 12.48 0.139 12.44 0.145 

σκληρή μήνιγγα 46.65 0.827 46.38 0.835 44.51 0.951 44.39 0.966 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό 70.97 2.252 70.64 2.260 68.71 2.399 68.61 2.419 
φαιά ουσία εγκεφάλου 57.39 0.738 56.83 0.751 52.88 0.929 52.65 0.949 
λευκή ουσία εγκεφάλου 42.05 0.445 41.67 0.454 38.99 0.581 38.84 0.595 

μυς 57.11 0.797 56.87 0.805 55.11 0.932 54.99 0.948 
χόνδρος 45.45 0.587 45.15 0.598 42.77 0.768 42.60 0.789 

υαλοειδές υγρό 69.00 1.529 68.99 1.534 68.91 1.627 68.89 1.641 
προσοφθάλμιος φακός 48.14 0.669 47.96 0.675 46.63 0.784 46.55 0.798 

σκληρός χιτώνας οφθαλμού 57.66 1.005 57.38 1.014 55.36 1.155 55.23 1.173 
νωτιαίος μυελός 35.39 0.447 35.05 0.456 32.63 0.565 32.49 0.578 
παρεγκεφαλίδα 55.94 1.031 55.14 1.048 49.66 1.248 49.35 1.269 

 
Το παραμετρικό μοντέλο κεραίας αποτελείται από επίπεδο γείωσης (ακτίνας 6 

mm) και δύο κατακόρυφα στοιβαγμένες μεταλλικές ταινίες (κάτω/άνω, ακτίνας 5 

mm) εκτυπωμένες επί στρωμάτων διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 3210 (εr = 10.2) 

(πάχους 0.6 mm, έκαστο). Διηλεκτρικό υπέρστρωμα Rogers RO 3210 (πάχους 0.6 

mm) υπερτίθεται επί της δομής για την αποφυγή της άμεσης επαφής της 

μεταλλικής επιφάνειας της άνω ταινίας με τους αγώγιμους βιολογικούς ιστούς. Οι 

εγκοπές επί των μεταλλικών ταινιών ισαπέχουν κατά 1 mm, και παρουσιάζουν 

μεταβλητά μήκη, που υποδηλώνονται από τη συντεταγμένη ως προς τον άξονα x 

των ακρότατων σημείων των εγκοπών επί των μεταλλικών ταινιών (xi, όπου i είναι ο 

αύξων αριθμός της εγκοπής, σύμφωνα με τα Σχ. 7.2(β) και Σχ. 7.2(γ)). Μεταβλητά 

τοποθετούμενος αγωγός βραχυκύκλωσης (ακτίνας 0.3 mm) συνδέει την κάτω ταινία 

με το επίπεδο γείωσης (S: (sx, sy)), ενώ ομοαξονικό καλώδιο χαρακτηριστικής 

αντίστασης 50 Ohm τροφοδοτεί τις δύο μεταλλικές ταινίες (F: (x = 0 mm, y = 4 

mm)).  
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(α) (β) (γ) 

 
(δ) 

Σχ. 7.2 Γεωμετρία παραμετρικού μοντέλου κεραίας που χρησιμοποιείται για την 
υπολογιστική μελέτη μοντελοποίησης της ασύρματης ζεύξης τηλεμετρίας: (α) 
επίπεδο γείωσης, (β) κάτω ταινία, (γ) άνω ταινία, και (δ) πλάγια όψη [Kiourti, 

2012]. 

 

Πίνακας 7.3 Παράμετροι σχεδίασης εμφυτεύσιμων κεραιών που χρησιμοποιούνται 
για την υπολογιστική μελέτη μοντελοποίησης της ασύρματης ζεύξης τηλεμετρίας 

στις συχνότητες 402 ΜΗz, 433 MHz, 868 MHz, και 915 MHz (σε [mm]). 

Παράμετροι 402 MHz 433 MHz 868 MHz 915 MHz 

x1 –2 –1.5 –2.7 –2.6 
x2 3.8 3.5 –1.9 –2.8 
x3 3.8 3.5 –3.8 – 
x4 2.5 3.5 3.8 2.5 
x5 2.5 3.4 1 3.8 
x1’ 4.1 4.5 –0.1 –1 
x2’ –3.8 –3.6 2.2 1 
x3’ –3.8 –3.1 0.8 3.9 
x4’ 3.4 2.2 1.4 1.4 
x5’ 3.4 1.9 0.3 –3.2 
x6’ –2.4 –1.8 2.8 – 

(xs, ys) (1, –4) (1, –4) (0.7, –0.7) (0.7, –3.5) 
 
 Στο πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας της ζεύξης επικοινωνίας των ανωτέρω 

εμφυτεύσιμων κεραιών με εξωτερικές κεραίες, θεωρούνται εξωτερικές διπολικές 

κεραίες ημίσεου μήκους κύματος. Σημειώνεται ότι οι φυσικές διαστάσεις των εν 

λόγω εξωτερικών κεραιών διαφέρουν ανάλογα με την υπό μελέτη συχνότητα 

λειτουργίας, ή, ισοδύναμα, μήκος κύματος. Οι διπολικές κεραίες τοποθετούνται 

συμμετρικά ως προς το επίπεδο xy (αζιμουθικό επίπεδο), σε απόσταση d = 1 – 6 m 

από τις αντίστοιχες εμφυτεύσιμες κεραίες. Επιπλέον, οι διπολικές κεραίες 

υποτίθενται τέλεια προσαρμοσμένες, ώστε οι απώλειες αποπροσαρμογής 

εμπεδήσεων να προσεγγίζονται ως ίσες προς 0 dB. Όμοια, αγνοούνται οι απώλειες 

αποπροσαρμογής πόλωσης. 
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Σενάρια Διάδοσης 

Δεδομένου ότι οι εξωτερικές διπολικές κεραίες τοποθετούνται επί του επιπέδου xy 

των αντίστοιχων εμφυτεύσιμων, η μεταξύ τους ποιότητα επικοινωνίας καθορίζεται 

αφενός από τον περιβάλλοντα χώρο (σενάριο διάδοσης), και αφετέρου από την τιμή 

απολαβής που παρουσιάζουν οι κεραίες επί του επιπέδου αυτού. Οι διπολικές 

κεραίες εκπέμπουν ομοιοκατευθυντικά διαγράμματα ακτινοβολίας επί του 

επιπέδου xy, με τιμή απολαβής ίση προς 2.15 dB [Balanis, 2002]. Αντιθέτως, οι 

εμφυτεύσιμες κεραίες εκπέμπουν ασύμμετρα διαγράμματα ακτινοβολίας, με τις 

μέγιστες, ελάχιστες, και μέσες τιμές απολαβής τους επί του επιπέδου xy να 

συμβολίζονται ως Gmax, Gmin, και Gavg, αντίστοιχα.  

 Βάσει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη τον Πίνακα 7.1, μελετώνται 

τέσσερα σενάρια διάδοσης μεταξύ των εμφυτεύσιμων και εξωτερικών κεραιών στις 

συχνότητες λειτουργίας 402 MHz, 433 MHz, 868 MHz, και 915 MHz, τα οποία 

συνοψίζονται ως εξής: 

(α) Βέλτιστη ζεύξη στον ελεύθερο χώρο (Gmax, n = 2), 

(β)  Χείριστη ζεύξη στον ελεύθερο χώρο (Gmin, n = 2), 

(γ) Ζεύξη εντός εσωτερικού χώρου με οπτική επαφή (Gavg, n = 1.5, d0 = 1 m, 

[s]dB = 0) [Alomainy, 2009], και 

(δ) Ζεύξη εντός εσωτερικού χώρου χωρίς οπτική επαφή (Gavg, n = 3, d0 = 1 m, 

[s]dB = 0) [Alomainy, 2009].  

Αριθμητική Μέθοδος 

Οι προσομοιώσεις πραγματοποιούνται στο λογισμικό Remcom XFDTD® [XFDTD, 

2005], με τη βοήθεια της μεθόδου των Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίο του 

Χρόνου (Finite Difference Time Domain, FDTD) [Yee, 1966]. Το πλέγμα της FDTD 

διακριτοποιείται σε voxels διαστάσεων 1.25 mm × 1.25 mm ×  1.25 mm και 0.1 

mm × 0.1 mm ×  0.2 mm για το ανατομικό μοντέλο κεφαλιού και την εμφυτεύσιμη 

κεραία, αντίστοιχα. Για λόγους ευστάθειας της αριθμητικής επίλυσης, το υπό 

προσομοίωση ΗΜ μοντέλο περιβάλλεται κατά 200 mm (λ0/4 = 186.5 mm, όπου λ0 

είναι το μήκος κύματος στον ελεύθερο χώρο στη συχνότητα 402 MHz) από αέρα. Ο 

περιβάλλων αέρας διακριτοποιείται με κυβικά voxels ακμής 3.5 mm προκειμένου 

να ικανοποιείται η συνθήκη χωρικού βήματος της FDTD για όλα τα σενάρια 

προσομοίωσης. Η επιλογή αυτή θέτει τη μέγιστη συχνότητα επίλυσης (fmax) στην 

τιμή 8.6 GHz (fmax = c / (10Δx), όπου c η ταχύτητα του φωτός) και το χρονικό βήμα 

(Δt) στην τιμή 6.737 ps (Δt = Δx/c 3 ), με αναφορά τον περιβάλλοντα αέρα. Σε κάθε 

σενάριο προσομοίωσης, η τιμή της συχνότητας fmax καθορίζεται από το εκάστοτε 

διηλεκτρικό υλικό με την υψηλότερη σχετική διηλεκτρική σταθερά. Η 

διακριτοποίηση πραγματοποιείται προσαρμοστικά ώστε να αποφευχθούν απότομες 
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μεταβολές του μεγέθους των voxels. Στα όρια της περιοχής επίλυσης θεωρούνται 

οριακές συνθήκες απορρόφησης Liao [Liao, 1984] οι οποίες προσομοιώνουν την 

ακτινοβόληση στον ελεύθερο χώρο απείρων διαστάσεων. 

Αριθμητικά Αποτελέσματα 

Τα διαγράμματα ακτινοβολίας των υπό μελέτη εμφυτεύσιμων κεραιών επί του 

επιπέδου xy του ανατομικού μοντέλου κεφαλιού απεικονίζονται στο Σχ. 7.3 

[Kiourti, 2012]. Οι επιτευχθείσες μέγιστες (Gmax), ελάχιστες (Gmin) και μέσες (Gavg) 

τιμές απολαβής καθεμίας εκ των κεραιών στο επίπεδο αυτό καταγράφονται στον 

Πίνακα 7.4. 
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Σχ. 7.3 Διαγράμματα ακτινοβολίας απολαβής μακρινού πεδίου των υπό μελέτη 
εμφυτεύσιμων κεραιών επί του επιπέδου xy του ανατομικού μοντέλου κεφαλιού. 

 

Πίνακας 7.4 Μέγιστες (Gmax), ελάχιστες (Gmin) και μέσες (Gavg) τιμές επιτευχθείσας 
απολαβής των υπό μελέτη εμφυτεύσιμων κεραιών επί του επιπέδου xy του 
ανατομικού μοντέλου κεφαλιού, και μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ισχύος που 

εξασφαλίζουν συμμόρφωση με την οδηγία IEEE C95.1–1999 (P1999) [IEEE, 1999]. 

 Gmax [dB] Gmin [dB] Gavg [dB] P1999 [mW] 

402 MHz –36.74 –38.02 –37.33 4.927 
433 MHz –36.62 –41.45 –38.47 5.166 
868 MHz –37.08 –41.09 –39.02 5.388 
915 MHz –33.41 –42.28 –37.66 5.426 

 

 Κατά την επικοινωνία άνω ζεύξης, η μέγιστη επιτρεπτή τιμή της διαθέσιμης 

ισχύος εκπομπής, PTx, καθορίζεται από διεθνείς οδηγίες ασφάλειας για το Ρυθμό 

Ειδικής Απορρόφησης (Specific Absorption Rate, SAR). Επιπλέον, προκειμένου να 

περιοριστούν ενδεχόμενες ηλεκτρομαγνητικές (ΗΜ) αλληλεπιδράσεις με λοιπές 

ασύρματες μεταδόσεις που λαμβάνουν χώρα στην ίδια ζώνη συχνοτήτων 

(παρεμβολές), η ισχύς PTX περιορίζεται και από κανονισμούς για τη μέγιστη 

επιτρεπτή ενεργό ακτινοβολούμενη ισχύ (Effective Radiated Power, ERP) (ERP ≤ 



Κεφάλαιο 7. Υπολογιστική και Πειραματική Μελέτη Ζεύξης Τηλεμετρίας Εμφυτεύσιμων Κεραιών 
 
 

 
Ασημίνα Δ. Κιούρτη – Διδακτορική Διατριβή 233 
 

ERPmax, όπου ERPmax = –16, 7.85, 11.85 και 36 dBm, για τις συχνότητες 402 

MHz, 433 MHz, 868 MHz, και 915 MHz, αντίστοιχα [ITU–R], [ITU–R, 1998]). Παρ’ 

όλα αυτά, οι τιμές απολαβής των υπό μελέτη εμφυτεύσιμων κεραιών είναι τόσο 

χαμηλές (Πίνακας 7.4), ώστε η μέγιστη επιτρεπτή ισχύς εισόδου τους να 

καθορίζεται αποκλειστικά από τις οδηγίες ασφάλειας για τον SAR. Ως αποτέλεσμα, 

στο πλαίσιο της παρούσας υπολογιστικής μελέτης, θεωρούνται τα μέγιστα επιτρεπτά 

επίπεδα ισχύος εισόδου που υπολογίσθηκαν στην Παράγραφο 5.3.2 του Κεφαλαίου 

5, και τα οποία αφορούν στη συμμόρφωση των υπό μελέτη εμφυτεύσιμων κεραιών 

με την οδηγία IEEE C95.1–1999 (P1999) [ΙΕΕΕ, 1999] (Πίνακας 7.4).  

 Βάσει των ανωτέρω, και κατόπιν εφαρμογής του τύπου (7.1) περί 

μοντελοποίησης της ασύρματης ζεύξης, υπολογίζονται οι τιμές της λαμβανόμενης 

ισχύος, PRX, ή, ισοδύναμα, η απαιτούμενη ευαισθησία του εκάστοτε δέκτη. Τα 

αριθμητικά αποτελέσματα απεικονίζονται στο Σχ. 7.4, ως συνάρτηση της 

απόστασης μεταξύ πομπού (Tx) και δέκτη (Rx), για όλες τις υπό μελέτη συχνότητες 

λειτουργίας και σενάρια διάδοσης. Όπως γίνεται εμφανές, η συχνότητα λειτουργίας 

της εμφυτεύσιμης κεραίας δε μεταβάλει σημαντικά την ποιότητα της ζεύξης 

επικοινωνίας. Παρά το γεγονός ότι εμφυτεύσιμες κεραίες όμοιων φυσικών 

διαστάσεων έχουν αποδειχθεί να παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές απολαβής σε 

υψηλότερες συχνότητες (Κεφάλαιο 5), στην προκειμένη περίπτωση θεωρούνται 

αποκλειστικά οι τιμές απολαβής των κεραιών επί του επιπέδου xy, οι οποίες 

προκύπτουν συγκρίσιμες, ανεξαρτήτως συχνότητας λειτουργίας (Πίνακας 7.4). 

Επιπλέον, τα αριθμητικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι, για τις συχνότητες 

λειτουργίας 402 MHz, 433 MHz, και 868 MHz, η πλέον αξιόπιστη ζεύξη είναι η 

ζεύξη εντός εσωτερικού χώρου με οπτική επαφή, ακολουθούμενη από τη βέλτιστη 

ζεύξη στον ελεύθερο χώρο, τη χείριστη ζεύξη στον ελεύθερο χώρο, και τη ζεύξη 

εντός εσωτερικού χώρου χωρίς οπτική επαφή. Οι διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις 

επικοινωνίας της κεραίας συχνότητας λειτουργίας 915 MHz οφείλονται στη σχετικά 

υψηλή απόκλιση μεταξύ των τιμών Gmax και Gmin, συγκριτικά με τα λοιπά σενάρια 

συχνοτήτων λειτουργίας (Πίνακας 7.4).  

 Η ποιότητα μετάδοσης της κάτω ζεύξης είναι δυνατόν να αξιολογηθεί κατά 

αντίστοιχο τρόπο. Η μόνη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η τιμή της 

εκπεμπόμενης ισχύος, TxP , καθορίζεται αποκλειστικά από τους περιορισμούς για 

την ERP, ώστε: 

[ ] [ ] [ ] [ ]≤ − = −Tx max Tx maxdBm dBdBm dBm
P ERP G ERP 2.15                        (7.4) 

Οι υπολογιστικές μελέτες αποδεικνύουν ότι, στην περίπτωση αυτή, οι τιμές του SAR 

στους βιολογικούς ιστούς προκύπτουν εντός των επιτρεπτών ορίων των διεθνών 
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οδηγιών. Η αξιοπιστία της κάτω ζεύξης αναμένεται να βελτιωθεί με την αύξηση της 

συχνότητας λόγω υψηλότερων επιτρεπτών τιμών ERP.  
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(γ) (δ) 

Σχ. 7.4 Λαμβανόμενη ισχύς από την εξωτερική διπολική κεραία (PRx) ως συνάρτηση 
της απόστασης μεταξύ πομπού (Tx) και δέκτη (Rx) για τις υπό μελέτη εμφυτεύσιμες 
κεραίες στις συχνότητες: (α) 402 MHz, (β) 433 MHz, (γ) 868 MHz, και (δ) 915 MHz 

εντός του ανατομικού μοντέλου κεφαλιού. 

 

7.2 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εξωτερικών Κεραιών 

Στην Παράγραφο αυτή, σχεδιάζονται αριθμητικά, κατασκευάζονται και μετρώνται 

πειραματικά οι κάτωθι εξωτερικές κεραίες για ιατρική τηλεμετρία με εμφυτεύσιμες 

κεραίες, ή, ισοδύναμα, εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις: 

(1) μία απλή μονοπολική κεραία για ενσωμάτωση επί εξωτερικών διατάξεων 

επίβλεψης/ελέγχου και ιατρική τηλεμετρία με εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις στη 

ζώνη MICS (402–405 MHz) (Παράγραφος 7.2.1), και 

(2) μία πρωτότυπη φορετή κεραία μικροταινίας διπλής ζώνης για ενσωμάτωση επί 

ανθρώπινου ρουχισμού, ιατρική τηλεμετρία με  εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις 

στη ζώνη MICS (402–405 MHz), και λειτουργία επαναμετάδοσης (repeating) προς 

απομακρυσμένες εξωτερικές διατάξεις επίβλεψης/ελέγχου στη ζώνη ISM (2400–

2480 MHz) (Παράγραφος 7.2.2). 

7.2.1 Εξωτερική Μονοπολική Κεραία Ζώνης MICS 

Το αριθμητικό μοντέλο και η πειραματική εκδοχή της προτεινόμενης εξωτερικής 

μονοπολικής κεραίας ζώνης MICS απεικονίζονται στα Σχ. 7.5(α) και Σχ. 7.5(β), 

αντίστοιχα. Πρόκειται για μία απλή ευθύγραμμη μονοπολική κεραία ενός τετάρτου 

μήκους κύματος, η οποία βρίσκεται τοποθετημένη επί αγώγιμου επιπέδου γείωσης. 

Σε ρεαλιστικά σενάρια ιατρικών εφαρμογών, στόχος της εν λόγω κεραίας είναι η 
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ενσωμάτωση επί εξωτερικών διατάξεων επίβλεψης/ελέγχου και η ιατρική 

τηλεμετρία με εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις στη ζώνη MICS (402–405 MHz). To 

μήκος του ευθύγραμμου αγωγού ορίζεται από την επιθυμητή συχνότητα 

λειτουργίας (402 ΜΗz), ως ίσο προς 180 mm (λ0/4 = 186.5 mm, όπου λ0 είναι το 

μήκος κύματος στον ελεύθερο χώρο στη συχνότητα 402 MHz). Το επίπεδο γείωσης 

παρουσιάζει διαστάσεις 300 mm × 300 mm. 

 

  
(α) (β) 

Σχ. 7.5 Προτεινόμενη εξωτερική μονοπολική κεραία ζώνης MICS: (α) αριθμητικό 
μοντέλο, και (β) πειραματική εκδοχή. 

 
Η υπολογιστική σχεδίαση και μελέτη της κεραίας πραγματοποιούνται στο 

λογισμικό Ansoft HFSS [HFSS, 2008], με τη βοήθεια της μεθόδου των 

Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element Method, FEM) [Silvester, 1996]. Το 

πλέγμα διακριτοποίησης του υπό προσομοίωση ΗΜ μοντέλου βελτιστοποιείται 

αυτόματα από το λογισμικό με επαναληπτικό τρόπο. Το πλέγμα μεταβάλλεται 

κατά, το πολύ, 30% σε κάθε επανάληψη. Οι επαναλήψεις σταματούν όταν η 

μέγιστη διαφορά στον υπολογισμό του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης της 

κεραίας (|S11|) μεταξύ δύο επαναλήψεων είναι μικρότερη του 0.02 (κατ’ απόλυτη 

τιμή), ή όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι μεγαλύτερος του 10. Για λόγους 

ευστάθειας της αριθμητικής επίλυσης, η κεραία περιβάλλεται κατά 200 mm από 

αέρα (λ0/4 = 186.5 mm, όπου λ0 είναι το μήκος κύματος στον ελεύθερο χώρο στη 

συχνότητα 402 MHz). Στα όρια της περιοχής επίλυσης θεωρούνται οριακές 

συνθήκες απορρόφησης οι οποίες προσομοιώνουν την ακτινοβόληση στον ελεύθερο 

χώρο απείρων διαστάσεων.  

Στο πλαίσιο της πειραματικής μελέτης, χρησιμοποιείται εμπορικά διαθέσιμη 

μονοπολική κεραία της Αγγλικής εταιρείας Badland [Badland]. Η κεραία  

παρουσιάζει διαστάσεις ενός τετάρτου μήκους κύματος στη συχνότητα 402 MHz, 

διαθέτει αρσενικό συνδέτη SMA (SubMiniature Version–A), και τοποθετείται επί 

αυτοσχέδιου επιπέδου γείωσης (χάρτινο επίπεδο καλυμμένο με αλουμινόχαρτο), 

σύμφωνα με το Σχ. 7.5(β).  

 Η απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης της προτεινόμενης εξωτερικής 

μονοπολικής κεραίας ζώνης MICS απεικονίζεται στο Σχ. 7.6. Τα αριθμητικά 

αποτελέσματα υπερτίθενται επί των αντίστοιχων πειραματικών, παρουσιάζοντας 
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υψηλό βαθμό συμφωνίας. Παρατηρούνται μικρές αποκλίσεις οι οποίες μπορούν να 

αποδοθούν: (α) σε απλοποιήσεις του αριθμητικού μοντέλου έναντι του αντίστοιχου 

πειραματικού (π.χ. τέλεια αγώγιμο επίπεδο γείωσης μηδενικού πάχους έναντι 

αυτοσχέδιου επιπέδου γείωσης ρεαλιστικού πάχους κατασκευασμένου από 

αλουμινόχαρτο, τέλεια αγώγιμη ευθύγραμμη κεραία έναντι εμπορικής κεραίας 

Badland), και (β) σε πειραματικές ανακρίβειες (π.χ. διαδικασία 

σύνδεσης/τοποθέτησης της μονοπολικής κεραίας Badland επί του αυτοσχέδιου 

επιπέδου γείωσης). 
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Σχ. 7.6 Αριθμητική και πειραματική απόκριση συχνότητας του μέτρου του 

συντελεστή ανάκλασης (|S11|) της προτεινόμενης εξωτερικής μονοπολικής κεραίας 
ζώνης MICS. 

 

7.2.2 Πρωτότυπη Φορετή Κεραία Μικροταινίας Διπλής Ζώνης 

Οι εμφυτεύσιμες κεραίες προσφέρουν σχετικά μικρό εύρος τηλεμετρίας με 

εξωτερικές κεραίες που βρίσκονται ενσωματωμένες επί εξωτερικών διατάξεων 

επίβλεψης/ελέγχου. Αυτό οφείλεται αφενός στις μικροσκοπικές διαστάσεις των 

εμφυτεύσιμων κεραιών, οι οποίες περιορίζουν την απόδοση ακτινοβολίας τους, και 

αφετέρου στους περιορισμούς εκπεμπόμενης ισχύος που επιβάλλουν οι εκάστοτε 

κανονισμοί ασφάλειας του ασθενούς και προστασίας της ασύρματης μετάδοσης από 

ΗΜ παρεμβολές. Συνεπώς, ιδιαίτερα πλεονεκτική μπορεί να θεωρηθεί η χρήση 

φορετής διάταξης επαναμετάδοσης (repeater) διπλής ζώνης, η οποία λαμβάνει 

δεδομένα από την εμφυτεύσιμη ιατρική διάταξη στη μία ζώνη, και τα επανεκπέμπει 

προς μία απομακρυσμένη εξωτερική διάταξη στην άλλη ζώνη [Kwon, 2012].  

 Το αριθμητικό μοντέλο και η πειραματική εκδοχή της προτεινόμενης 

πρωτότυπης φορετής κεραίας μικροταινίας διπλής ζώνης απεικονίζονται στα Σχ. 

7.7(α) και Σχ. 7.7(β), αντίστοιχα [Kiourti, 2013]. Πρόκειται για μία κεραία 

μικροταινίας με αγωγό βραχυκύκλωσης, η οποία σχεδιάζεται κατάλληλα ώστε να 

διεγείρει δύο ταυτόχρονους συντονισμούς στις ζώνες MICS (402–405 MHz) και ISM 

(2400–2480 MHz). Σε ρεαλιστικά σενάρια ιατρικών εφαρμογών, στόχος της εν λόγω 

κεραίας είναι η ενσωμάτωση επί ανθρώπινου ρουχισμού, η ιατρική τηλεμετρία με  
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εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις στη ζώνη MICS (402–405 MHz), και η 

επαναμετάδοση (repeating) των δεδομένων προς απομακρυσμένες εξωτερικές 

διατάξεις επίβλεψης/ελέγχου στη ζώνη ISM (2400–2480 MHz). Η κεραία διαθέτει 

ορθογώνιο σχήμα διαστάσεων 60 mm × 70 mm, και αποτελείται από τριγωνική 

μεταλλική ταινία και μεταλλικό επίπεδο γείωσης τυπωμένα επί υποστρώματος FR4 

(σχετική διηλεκτρική σταθερά, εr = 4.4), πάχους 1.6 mm. Για τη διέγερση των δύο 

επιθυμητών συχνοτήτων συντονισμού, το σχήμα της τριγωνικής μεταλλικής ταινίας 

μεταβάλλεται μέσω προσθήκης δύο αγώγιμων επιφανειών σχήματος 

παραλληλογράμμου επί της άνω κορυφής και κάτω πλευράς της τριγωνικής 

μεταλλικής ταινίας (Σχ. 7.7), ενώ εισέρχεται αγωγός βραχυκύκλωσης μεταξύ της 

αγώγιμης ταινίας και του επιπέδου γείωσης στη θέση S: (x = 0 mm, y = 25.2 mm). 

Η ταινία τροφοδοτείται μέσω ομοαξονικού καλωδίου χαρακτηριστικής αντίστασης 

50 Ohm, το οποίο τοποθετείται στη θέση F: (x = 0 mm, y = 22.2 mm). Ως αρχή των 

αξόνων του καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων θεωρείται το κέντρο του 

ορθογωνίου επιπέδου γείωσης, σύμφωνα με το Σχ. 7.7(α). 

 

 
 

(α) (β) 

Σχ. 7.7 Προτεινόμενη πρωτότυπη φορετή κεραία μικροταινίας διπλής ζώνης: (α) 
αριθμητικό μοντέλο, και (β) πειραματική εκδοχή. 

 
Η υπολογιστική σχεδίαση και μελέτη της κεραίας πραγματοποιείται στο 

λογισμικό Ansoft HFSS [HFSS, 2008], με τη βοήθεια της μεθόδου των 

Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element Method, FEM) [Silvester, 1996]. Οι 

παράμετροι διακριτοποίησης και μοντελοποίησης τίθενται όμοια με εκείνες στην 

περίπτωση μελέτης της προτεινόμενης εξωτερικής μονοπολικής κεραίας ζώνης 

MICS (Παράγραφος 7.2.1). 

Για την κατασκευή της κεραίας διατίθενται φύλλα διηλεκτρικού υλικού FR4 

(εr = 4.4) πάχους 1.6 mm, επικαλυπτόμενα, και από τις δύο πλευρές, με χαλκό. Η 

εκτύπωση των φύλλων χαλκού πραγματοποιείται μέσω φωτολιθογραφίας, με τις 
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χρησιμοποιούμενες μάσκες φωτολιθογραφίας να απεικονίζονται στο Σχ. 7.8. 

Σημειώνεται ότι τα σημάδια εκτός του ορθογωνίου πλαισίου που αντιστοιχεί στο 

υπόστρωμα και επίπεδο γείωσης της κεραίας χρησιμοποιούνται για την 

ευθυγράμμιση των μασκών φωτολιθογραφίας. Η κεραία τροφοδοτείται μέσω 

ομοαξονικού καλωδίου ΕΖ–86, χαρακτηριστικής αντίστασης 50 Ohm. Ο εξωτερικός 

αγωγός του ομοαξονικού καλωδίου συνδέεται στο επίπεδο γείωσης της κεραίας, ενώ 

ο εσωτερικός αγωγός συνδέεται στη μεταλλική ταινία μέσω οπής διασύνδεσης. Ο 

αγωγός βραχυκύκλωσης συνδέει το επίπεδο γείωσης με την ταινία, επίσης, μέσω 

οπής διασύνδεσης. 

 

  
(α) (β) 

Σχ. 7.8 Μάσκες φωτολιθογραφίας για την εκτύπωση της προτεινόμενης 
πρωτότυπης φορετής κεραίας διπλής ζώνης: (α) επίπεδο γείωσης, και (β) ταινία. 

 
 Η απόκριση συχνότητας συντελεστή ανάκλασης της προτεινόμενης 

πρωτότυπης φορετής κεραίας διπλής ζώνης απεικονίζεται στα Σχ. 7.9(α) και Σχ. 

7.9(β), για κάθε ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας, αντίστοιχα. Τα αριθμητικά 

αποτελέσματα υπερτίθενται επί των αντίστοιχων πειραματικών, παρουσιάζοντας 

υψηλό βαθμό συμφωνίας. Παρατηρούνται μικροί αποσυντονισμοί (της τάξης των 2 

MHz και 24 MHz για τις ζώνες MICS και ISM, αντίστοιχα), οι οποίοι μπορούν να 

αποδοθούν: (α) σε απλοποιήσεις του αριθμητικού μοντέλου έναντι του αντίστοιχου 

πειραματικού (π.χ. τέλεια αγώγιμα επίπεδα γείωσης και ταινίας μηδενικού πάχους 

έναντι φύλλων χαλκού ρεαλιστικού πάχους), και (β) σε κατασκευαστικές 

ανακρίβειες (π.χ. διαδικασία διάτρησης του υποστρώματος και κόλλησης του 

ομοαξονικού καλωδίου και  αγωγού βραχυκύκλωσης). Σημειώνεται ότι με τη 

βοήθεια υπολογιστικών προσομοιώσεων έχει αποδειχθεί ότι η απόκριση συχνότητας 

συντελεστή ανάκλασης της προτεινόμενης κεραίας παραμένει αναλλοίωτη, 

ανεξαρτήτως παρουσίας βιολογικών ιστών σε κοντινή απόσταση από αυτή. 
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(α) (β) 

Σχ. 7.9 Αριθμητική και πειραματική απόκριση συχνότητας του μέτρου του 
συντελεστή ανάκλασης (|S11|) της προτεινόμενης πρωτότυπης φορετής κεραίας 

διπλής ζώνης: (α) ζώνη MICS, και (β) ζώνη ISM. 

  
Η λειτουργία της προτεινόμενης πρωτότυπης φορετής κεραίας σε δύο 

διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων οφείλεται στη διέγερση διαφορετικών διαδρομών 

ρεύματος επί της μεταλλικής ταινίας σε κάθε μία από τις ζώνες αυτές. 

Συγκεκριμένα, στα Σχ. 7.10(α) και Σχ. 7.10(β) απεικονίζεται η κατανομή του 

μέτρου του μιγαδικού ρεύματος επί της μεταλλικής ταινίας για τις συχνότητες 402 

MHz και 2400 MHz, αντίστοιχα. Στην περίπτωση της ζώνης MICS παρουσιάζονται 

ιδιαίτερα υψηλές τιμές ρευμάτων περί του αγωγού βραχυκύκλωσης και της 

αγώγιμης επιφάνειας σχήματος παραλληλογράμμου που προστίθεται επί της άνω 

κορυφής της τριγωνικής ταινίας. Αντιθέτως, στην περίπτωση της ζώνης ISM, το 

ρεύμα διατηρεί σχετικά ομοιόμορφη κατανομή εφ’ όλης της επιφάνειας της ταινίας.  

 

 

  
 (α) (β) 

Σχ. 7.10 Κατανομή του μέτρου του μιγαδικού ρεύματος επί της μεταλλικής ταινίας 
της προτεινόμενης πρωτότυπης φορετής κεραίας μικροταινίας διπλής ζώνης στις 

συχνότητες: (α) 402 MHz, και (β) 2400 MHz.  

 

Η εν λόγω αρχή λειτουργίας της κεραίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στόχο 

την εύκολη ρύθμιση των δύο συχνοτήτων συντονισμού, τόσο πριν όσο και μετά τη 

διαδικασία κατασκευής της κεραίας. Συγκεκριμένα, η μεταλλική ταινία του Σχ. 

7.7(α) είναι δυνατόν να παραμετροποιηθεί σύμφωνα με το Σχ. 7.11(α). Η 

παραμετροποιημένη εκδοχή της προτεινόμενης πρωτότυπης φορετής κεραίας 
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μικροταινίας διπλής ζώνης περιλαμβάνει τρεις παραμέτρους: (α) το πλάτος της 

μεταλλικής επιφάνειας σχήματος παραλληλογράμμου που έχει προστεθεί επί της 

άνω κορυφής της τριγωνικής μεταλλικής ταινίας (w1), (β) τη θέση του αγωγού 

βραχυκύκλωσης, εκφρασμένη υπό τη μορφή της συντεταγμένης του σημείου S ως 

προς τον άξονα των y (sy), και (γ) το πλάτος της μεταλλικής επιφάνειας σχήματος 

παραλληλογράμμου που έχει προστεθεί επί της κάτω πλευράς της τριγωνικής 

μεταλλικής ταινίας (w2). Μεταβολή των παραμέτρων w1 και sy αναμένεται να 

επηρεάσει σημαντικά την επιτευχθείσα συχνότητα συντονισμού περί της ζώνης 

MICS, και λιγότερο την επιτευχθείσα συχνότητα συντονισμού περί της ζώνης ISM. 

Αντιθέτως, μεταβολή της παραμέτρου w2 αναμένεται να επιδράσει σημαντικά την 

επιτευχθείσα συχνότητα συντονισμού περί της ζώνης ISM, και λιγότερο την 

επιτευχθείσα συχνότητα συντονισμού περί της ζώνης MICS.  
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(γ) (δ) 

Σχ. 7.11 Παραμετρική μελέτη της προτεινόμενης πρωτότυπης φορετής κεραίας 
διπλής ζώνης: (α) παραμετροποιημένο μοντέλο κεραίας, και μεταβολή των 

συχνοτήτων συντονισμού στη ζώνη MICS (fMICS)  και ISM (fISM) ως συνάρτηση των 
παραμέτρων (β) w1,  (γ) sy, και (δ) w2. 

 
Τα υπολογιστικά αποτελέσματα μεταβολής των παραμέτρων w1, sy, και w2 

απεικονίζονται στα Σχ. 7.11(β)–(δ), αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, καταγράφονται 

οι ποσοστιαίες μεταβολές των συχνοτήτων συντονισμού της κεραίας περί των ζωνών 

MICS (fMICS) και ISM (fISM), ως προς τις αντίστοιχες επιτευχθείσες συχνότητες της 

αρχικής κεραίας (Σχ. 7.7(α), fMICS = 402 MHz, fISM = 2400 MHz). Για λόγους 

αναφοράς, στα Σχ. 7.10(β)–(δ) συμπεριλαμβάνονται οι επιδόσεις συντονισμού της 
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αρχικής κεραίας (ποσοστιαίες μεταβολές συχνοτήτων συντονισμού ίσες προς 0%). 

Μικρο–ρυθμίσεις στις τιμές των παραμέτρων w1, sy, και w2 διευκολύνουν την 

επίτευξη της επιθυμητής απόκρισης συχνότητας συντελεστή ανάκλασης κατά το 

στάδιο της υπολογιστικής σχεδίασης. Επιπλέον, μικρο–ρυθμίσεις στις τιμές των 

παραμέτρων w1 και w2 είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν κατά το στάδιο πειραματικής 

μελέτης της κατασκευασθείσας κεραίας (π.χ. αφαίρεση επιφάνειας χαλκού) με 

στόχο τη διόρθωση τυχόν κατασκευαστικών ανακριβειών και την επαναφορά των 

συχνοτήτων συντονισμού στις επιθυμητές τιμές. Σημειώνεται ότι η παράμετρος sy 

δεν είναι δυνατόν να μεταβληθεί αφότου η κεραία έχει κατασκευασθεί. 

7.3 Συντελεστής Μετάδοσης Ζεύξης Τηλεμετρίας 

Στην Παράγραφο αυτή, πραγματοποιείται υπολογιστική και πειραματική μελέτη 

του συντελεστή μετάδοσης μεταξύ εμφυτεύσιμων και εξωτερικών κεραιών που 

ενσωματώνονται επί εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων και εξωτερικών διατάξεων 

επίβλεψης/ελέγχου, αντίστοιχα, για ασύρματη ιατρική τηλεμετρία στη ζώνη MICS. 

Μελετάται το μέτρο του συντελεστή μετάδοσης, |S21|, το οποίο ορίζεται ως: 

=
2 Rx

21
Tx

PS
P                    

(7.1)
 

όπου TxP  είναι η διαθέσιμη ισχύς στην κεραία εκπομπής, και RxP  είναι η ισχύς 

που απορροφάται από φορτίο 50 Ohm το οποίο υποτίθεται ότι τερματίζει την 

κεραία λήψης. Για την υπό μελέτη περίπτωση, η θύρα 2 αντιστοιχεί στην εξωτερική 

κεραία δέκτη (Rx), ενώ η θύρα 1 αντιστοιχεί στην εμφυτεύσιμη κεραία εκπομπής 

(Tx).  

7.3.1 Μοντέλα και Μέθοδοι 

Η υπολογιστική και πειραματική μελέτη του συντελεστή μετάδοσης της ασύρματης 

ζεύξης λαμβάνει χώρα για δύο σενάρια τηλεμετρίας μεταξύ εμφυτεύσιμων και 

εξωτερικών κεραιών.  

 Ως κεραία εκπομπής, και στα δύο σενάρια, θεωρείται η εμφυτεύσιμη κεραία 

μεγάλου εύρους ζώνης η οποία προτάθηκε, κατασκευάσθηκε, και μετρήθηκε 

πειραματικά στην Παράγραφο 6.4.2 του Κεφαλαίου 6 («προς κατασκευή κεραία»). 

Για λόγους πληρότητας, η χρησιμοποιούμενη εμφυτεύσιμη  κεραία μεγάλου 

εύρους ζώνης απεικονίζεται στο Σχ. 7.12 [Kiourti, 2013]. Πρόκειται για μία κεραία 

μικροταινίας, μικροσκοπικών, σχετικά, διαστάσεων (διάμετρος 20 mm), η οποία 

προορίζεται για εμφύτευση εντός ιστού μυός και ιατρική τηλεμετρία στη ζώνη MICS 

(402.0–405.0 MHz). Η κεραία αποτελείται από επίπεδο γείωσης ακτίνας 10 mm, 
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και μεταλλική ταινία τυπωμένη επί υποστρώματος διηλεκτρικού υλικού Rogers RO 

3210 (εr = 10.2), πάχους 0.635 mm. H μεταλλική ταινία διαθέτει σχήμα δακτυλίου 

(εξωτερικής ακτίνας 9.9 mm, εσωτερικής ακτίνας 4.3 mm) από τον οποίο έχει 

αφαιρεθεί τμήμα πλάτους 2 mm, συμμετρικά ως προς τον άξονα y, και έχει 

προστεθεί διαδρομή σχήματος μαιάνδρου, πάχους 0.4 mm, και συνολικού μήκους 

21.3 mm (Σχ. 7.12(β)). Ως αρχή των αξόνων του καρτεσιανού συστήματος 

συντεταγμένων θεωρείται το κυκλικό επίπεδο γείωσης της κεραίας, σύμφωνα με το 

Σχ. 7.12(α). Τα φύλλα χαλκού του επιπέδου γείωσης και της μεταλλικής ταινίας 

διαθέτουν πάχος 0.035 mm. Η μεταλλική ταινία τροφοδοτείται μέσω ομοαξονικού 

καλωδίου χαρακτηριστικής αντίστασης 50 Ohm, μήκους 50 mm, τοποθετημένου 

στη θέση F: (7.1 mm,  0 mm), και περιστρεμμένου κατά γωνία 25o ως προς το 

θετικό ημιάξονα x (Σχ. 6.21(β)). Αγωγός βραχυκύκλωσης, ακτίνας 0.1 mm, 

τοποθετημένος στη θέση S: (0 mm, 9.95 mm) συνδέει το επίπεδο γείωσης με τη 

μεταλλική ταινία. Για λόγους βιοσυμβατότητας και προστασίας από ανεπιθύμητα 

βραχυκυκλώματα, η διάταξη καλύπτεται από υπέρστρωμα διηλεκτρικού υλικού 

Rogers RO 3210 (εr = 10.2), πάχους 0.635 mm. Τα στρώματα διηλεκτρικού υλικού 

συνδέονται μεταξύ τους μέσω στρωμάτων κόλλας, σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς 

4.5, και πάχους 0.08 mm. Όπως σημειώθηκε στο Κεφάλαιο 6, η εν λόγω 

εμφυτεύσιμη κεραία δύναται να αυξήσει σημαντικά το επιτευχθέν εύρος ζώνης 10 

dB χάρη στη διέγερση δύο, σχετικά κοντινών, συχνοτήτων συντονισμού γύρω από 

τη ζώνη MICS. Η πειραματική εκδοχή της κεραίας απεικονίζεται στο Σχ. 7.12(δ). 

 Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, η εμφυτεύσιμη κεραία μεγάλου εύρους 

ζώνης τοποθετείται εντός ενός τυπικού πλαστικού ποτηριού που πληρούται μέχρι 

ενός σημείου (60 mm από τη βάση) με υγρό προσομοίωσης/εξομοίωσης του ιστού 

μυός στη συχνότητα 402 MHz. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πειραματικής 

μελέτης, το πλαστικό ποτήρι πληρούται με το υγρό Προσομοίωμα Β που προτάθηκε 

στην Παράγραφο 6.2 του Κεφαλαίου 6 (σχετική διηλεκτρική σταθερά, εr = 58.0, 

αγωγιμότητα, σ = 0.8 S/m στη συχνότητα 402 MHz). Στο πλαίσιο των αριθμητικών 

προσομοιώσεων, χρησιμοποιείται διηλεκτρικό υλικό που προσομοιώνει τις 

ηλεκτρικές ιδιότητες του Προσομοιώματος Β στη συχνότητα 402 MHz (εr = 58.0, σ 

= 0.8 S/m). Το αριθμητικό και πειραματικό μοντέλο εμφύτευσης της κεραίας εντός 

του αριθμητικού μοντέλου ιστών και προσομοιώματος, αντίστοιχα, απεικονίζονται 

στα Σχ. 7.13(α) και Σχ. 7.13(β), αντίστοιχα. Η εμφυτεύσιμη κεραία τοποθετείται 

κατά τρόπο ώστε να απέχει 10 mm, περίπου, από την εξωτερική επιφάνεια αέρα, 

προκειμένου να προσεγγίσει, κατά το δυνατόν, ένα ρεαλιστικό σενάριο εμφύτευσης 

και, κατ’ επέκταση, ιατρικής τηλεμετρίας. 

  



Κεφάλαιο 7. Υπολογιστική και Πειραματική Μελέτη Ζεύξης Τηλεμετρίας Εμφυτεύσιμων Κεραιών 
 
 

 
Ασημίνα Δ. Κιούρτη – Διδακτορική Διατριβή 243 
 

  
(α) (β) 

 

  
(γ)  

Σχ. 7.12 Εμφυτεύσιμη κεραία μεγάλου εύρους ζώνης για τη μελέτη του συντελεστή 
μετάδοσης σε ζεύξεις ασύρματης ιατρικής τηλεμετρίας: (α) επίπεδο γείωσης, (β) 

ταινία, (γ) πλάγια όψη, και (δ) πειραματική εκδοχή. 

 

  
(α) (β) 

Σχ. 7.13 Εμφυτεύσιμη κεραία εντός: (α) αριθμητικού μοντέλου ιστού μυός, και (β) 
προσομοιώματος ιστού μυός. 

 
 Τα δύο υπό μελέτη σενάρια τηλεμετρίας διαφοροποιούνται ως προς το είδος 

της εξωτερικής κεραίας λήψης, και το υπό μελέτη εύρος αποστάσεων μεταξύ 

εμφυτεύσιμης και εξωτερικής κεραίας, ως εξής: 

1) Στο πρώτο σενάριο μελέτης του συντελεστή μετάδοσης, ως εξωτερική κεραία 

λήψης χρησιμοποιείται η μονοπολική κεραία ζώνης MICS που προτάθηκε στην 

Παράγραφο 7.2.1. Το αριθμητικό και πειραματικό μοντέλο του υπό μελέτη 

σεναρίου μετάδοσης απεικονίζονται στα Σχ. 7.14(α) και Σχ. 7.14(β), αντίστοιχα. 

Δεδομένης της υψηλής απόδοσης ακτινοβολίας της εξωτερικής μονοπολικής 

κεραίας (~100%), ο συντελεστής μετάδοσης μεταξύ εμφυτεύσιμης και εξωτερικής 

κεραίας μελετάται για μεγάλες, σχετικά, μεταξύ τους αποστάσεις (15 cm έως 390 

cm). 
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(γ) (δ) 

Σχ. 7.14 Πρώτο σενάριο μελέτης του συντελεστή μετάδοσης: (α) αριθμητικό 
μοντέλο, και (β) πειραματικό μοντέλο. 

 
2) Στο δεύτερο σενάριο μελέτης του συντελεστή μετάδοσης, ως εξωτερική 

κεραία λήψης χρησιμοποιείται η πρωτότυπη φορετή κεραία μικροταινίας διπλής 

ζώνης που προτάθηκε στην Παράγραφο 7.2.2. Το αριθμητικό και πειραματικό 

μοντέλο του υπό μελέτη σεναρίου τηλεμετρίας απεικονίζονται στα Σχ. 7.15(α) και 

Σχ. 7.15(β), αντίστοιχα. Δεδομένης της χαμηλής απόδοσης ακτινοβολίας της 

εξωτερικής κεραίας μικροταινίας (~0.4%), ο συντελεστής μετάδοσης μεταξύ 

εμφυτεύσιμης και εξωτερικής κεραίας μελετάται για μικρές, σχετικά, μεταξύ τους 

αποστάσεις (10 cm έως 110 cm). 

 

  
(α) (β) 

Σχ. 7.15 Δεύτερο σενάριο μελέτης του συντελεστή μετάδοσης: (α) αριθμητικό 
μοντέλο, και (δ) πειραματικό μοντέλο. 

 

7.3.2 Υπολογιστική Μελέτη 

Οι υπολογιστικές μελέτες πραγματοποιούνται στο λογισμικό Ansoft HFSS, με τη 

βοήθεια της μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element Method, FEM) 

[Silvester, 1996]. Οι προσομοιώσεις λαμβάνουν χώρα στη συχνότητα 402 MHz, ενώ 

οι παράμετροι διακριτοποίησης και μοντελοποίησης τίθενται όμοια με εκείνες που 

περιγράφηκαν στο πλαίσιο μελέτης της προτεινόμενης εξωτερικής μονοπολικής 

κεραίας ζώνης MICS (Παράγραφος 7.2.1).  
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Τα αριθμητικά αποτελέσματα συντελεστή μετάδοσης για τα δύο υπό μελέτη 

σενάρια τηλεμετρίας απεικονίζονται στα Σχ. 7.16(α) και Σχ. 7.16(β), αντίστοιχα 

(συνεχής γραμμή). Οι  σημαντικά μικρότερες τιμές συντελεστή μετάδοσης που 

καταγράφονται στο δεύτερο σενάριο τηλεμετρίας ως προς τις αντίστοιχες τιμές του 

πρώτου σεναρίου, για όμοιες αποστάσεις μεταξύ κεραιών εκπομπής και λήψης, 

οφείλονται στη διαφορά των επιδόσεων ακτινοβολίας των αντίστοιχων κεραιών. 

Σημειώνεται ότι η απόδοση ακτινοβολίας της εμφυτεύσιμης κεραίας εκπομπής 

εντός του μοντέλου ιστών του Σχ. 7.13 και σε συχνότητα 402 MHz ισούται με 

0.05%. Η απόδοση ακτινοβολίας της εξωτερικής μονοπολικής κεραίας και της 

φορετής κεραίας μικροταινίας διπλής ζώνης στον ελεύθερο χώρο και σε συχνότητα 

402 MHz ισούνται με ~100% και 0.40%, αντίστοιχα.  
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(α) (β) 

Σχ. 7.16 Αριθμητικά και πειραματικά αποτελέσματα του μέτρου του συντελεστή 
μετάδοσης (|S21|) για: (α) το πρώτο, και (β) το δεύτερο υπό μελέτη σενάριο 

μετάδοσης.  

 

7.3.3 Πειραματική Μελέτη 

Οι πειραματικές μελέτες πραγματοποιούνται εντός εσωτερικού χώρου 

περιβάλλοντος εργαστηρίου, με τη βοήθεια ενός Διανυσματικού Αναλυτή 

Δικτυωμάτων, ΔΑΔ (Vector Network Analyzer, VNA). Η εμφυτεύσιμη κεραία 

εκπομπής και η εξωτερική κεραία λήψης διατηρούνται συνδεδεμένες στις θύρες 1 

και 2 του ΔΑΔ, αντίστοιχα. Όμοια με τις προσομοιώσεις, οι πειραματικές μετρήσεις 

λαμβάνουν χώρα στη συχνότητα 402 MHz.  

Τα πειραματικά αποτελέσματα συντελεστή μετάδοσης για τα δύο υπό μελέτη 

σενάρια υπερτίθενται επί των αντίστοιχων αριθμητικών στα Σχ. 7.16(α) και Σχ. 

7.16(β), αντίστοιχα (διακεκομμένη γραμμή). Παρουσιάζεται υψηλή συμφωνία 

μεταξύ των αποτελεσμάτων, με τις όποιες αποκλίσεις να οφείλονται κατά κύριο 

λόγο στις ανακλάσεις του πειραματικού περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου, και, 

δευτερευόντως, σε απλοποιήσεις του αριθμητικού μοντέλου έναντι του αντίστοιχου 

πειραματικού ή/και σε πειραματικές/κατασκευαστικές ανακρίβειες.  
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7.4 Μέγιστο Εύρος Ζεύξης Τηλεμετρίας με Χρήση 
Εμπορικών Πομποδεκτών 

Στην Παράγραφο 7.3 μελετήθηκαν, τόσο υπολογιστικά όσο και πειραματικά, οι 

επιτευχθείσες τιμές συντελεστή μετάδοσης μεταξύ εμφυτεύσιμων και εξωτερικών 

κεραιών. Οι τιμές του συντελεστή μετάδοσης παρέχουν μία ένδειξη της δυνατότητας 

επικοινωνίας μεταξύ εμφυτεύσιμων και εξωτερικών διατάξεων που φέρουν τις εν 

λόγω κεραίες. Παρ’ όλα αυτά, η ακριβής τιμή του μέγιστου εύρους επικοινωνίας 

μεταξύ των διατάξεων που σχηματίζουν την εκάστοτε ασύρματη ζεύξη ιατρικής 

τηλεμετρίας εξαρτάται ταυτόχρονα από: (α) τις επιτευχθείσες τιμές του συντελεστή 

μετάδοσης, (β) τους περιορισμούς εκπεμπόμενης ισχύος όπως ορίζονται από 

οδηγίες ασφάλειας για τον SAR και αποφυγής ΗΜ παρεμβολών επί της ασύρματης 

ζεύξης, και (γ) την ευαισθησία του εκάστοτε δέκτη. Στο πλαίσιο της Παραγράφου 

7.4, μελετάται το μέγιστο εύρος τηλεμετρίας μεταξύ δύο προγραμματιζόμενων 

εμπορικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, σε ρόλους πομπού και δέκτη. Ο πομπός 

φέρει την εμφυτεύσιμη κεραία μεγάλου εύρους ζώνης (Σχ. 7.12), ενώ ο δέκτης 

δύναται να φέρει είτε την εξωτερική μονοπολική κεραία (Σχ. 7.5), είτε την 

πρωτότυπη φορετή κεραία μικροταινίας (Σχ. 7.7). 

7.4.1 Μοντέλα και Μέθοδοι 

Ως εμπορικοί πομποδέκτες ζώνης MICS χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές πλακέτες 

MSP–EXP430FR5739 (Experimenter’s Boards) της εταιρείας Texas Instruments 

με ενσωματωμένες θυγατρικές κάρτες CC1101 ΕΜ 433 MHz (CC1101 Evaluation 

Modules) της ίδιας εταιρείας.  

 Η ηλεκτρονική πλακέτα MSP–EXP430FR5739 της Texas Instruments 

απεικονίζεται στο Σχ. 7.17(α). Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι διαθέτει 

μικροελεγκτή MSP430FR5739, ο οποίος βασίζεται στην πρόσφατη τεχνολογία 

φερροηλεκτρικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (Ferroelectric Random Access 

Memory, FRAM). Μεταξύ άλλων, η πλακέτα περιλαμβάνει δύο διακόπτες 

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, οχτώ διόδους εκπομπής φωτός (Light Emitting 

Diodes, LEDs), και αρσενικές υποδοχές σύνδεσης θυγατρικής κάρτας CCXXXX της 

Texas Instruments. Η πλακέτα MSP–EXP430FR5739  παρέχει στο χρήστη τη 

δυνατότητα ανάπτυξης, αποσφαλμάτωσης (debugging) και υλοποίησης κώδικα. 

Τόσο ο προγραμματισμός των ηλεκτρονικών πλακετών όσο και η παροχή ενέργειας 

προς αυτές πραγματοποιούνται με τη βοήθεια υπολογιστή και καλωδίου ενιαίου 

σειριακού διαύλου (Universal Serial Bus, USB). Η θυγατρική κάρτα CC1101 ΕΜ 

της Texas Instruments απεικονίζεται στο Σχ. 7.17(β). Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει 

ολοκληρωμένο κύκλωμα πομποδέκτη CC1101 ονομαστικής συχνότητας 
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λειτουργίας 433 MHz, θηλυκό συνδέτη ομοαξονικού καλωδίου SMA (SubMiniature 

Version–A), και θηλυκές υποδοχές σύνδεσης της ίδιας της θυγατρικής κάρτας επί 

λοιπών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.  

 

 

 

(α) (β) 

Σχ. 7.17 (α) Ηλεκτρονική πλακέτα MSP–EXP430FR5739 της Texas Instruments, και 
(β) θυγατρική κάρτα CC1101 ΕΜ της Texas Instruments.  

  
 Τα ολοκληρωμένα συστήματα πομπού και δέκτη για το σενάριο μελέτης της 

εξωτερικής μονοπολικής κεραίας απεικονίζονται στα Σχ. 7.18(α) και Σχ. 7.18(β), 

αντίστοιχα. Τόσο ο πομπός όσο και ο δέκτης αποτελούνται από θυγατρικές κάρτες 

CC1101 EM ενσωματωμένες επί ηλεκτρονικών πλακετών MSP–EXP430FR5739, οι 

οποίες με τη σειρά τους συνδέονται σε φορητούς υπολογιστές για λόγους 

τροφοδοσίας. Στην υποδοχή SMA των θυγατρικών καρτών CC1101 EM εκπομπής 

και λήψης συνδέονται η εμφυτεύσιμη κεραία μεγάλου εύρους ζώνης (Σχ. 7.12), και 

η εξωτερική μονοπολική κεραία (Σχ. 7.5), αντίστοιχα. Η εμφυτεύσιμη κεραία 

τοποθετείται εντός προσομοιώματος ιστού μυός σύμφωνα με το Σχ. 7.13,  ενώ η 

ασύρματη διάδοση λαμβάνει χώρα εντός εσωτερικού χώρου περιβάλλοντος 

εργαστηρίου. Στόχος της μελέτης είναι η εύρεση του μέγιστου δυνατού εύρους 

επικοινωνίας μεταξύ των συστημάτων εκπομπής και λήψης του Σχ. 7.18.  

 

 

 
(α) (β) 

Σχ. 7.18 Ολοκληρωμένα συστήματα: (α) πομπού, και (β) δέκτη, για τη μελέτη του 
εύρους ζεύξης τηλεμετρίας μεταξύ εμφυτεύσιμων και εξωτερικών διατάξεων.  
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7.4.2 Υπολογιστική Μελέτη 

Οι υπολογιστικές μελέτες πραγματοποιούνται στο λογισμικό Ansoft HFSS [HFSS, 

2008], με τη βοήθεια της μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element 

Method, FEM) [Silvester, 1996]. Αρχικά, θεωρείται το σενάριο μελέτης της 

εξωτερικής μονοπολικής κεραίας, με το υπό προσομοίωση ΗΜ μοντέλο να είναι 

όμοιο εκείνου του Σχ. 7.14(α). Οι παράμετροι διακριτοποίησης και μοντελοποίησης 

τίθενται όμοια με εκείνες που περιγράφηκαν στο πλαίσιο μελέτης της 

προτεινόμενης εξωτερικής μονοπολικής κεραίας ζώνης MICS (Παράγραφος 7.2.1). 

Οι υπολογισθείσες τιμές του μέτρου του συντελεστή μετάδοσης (|S21|) μεταξύ της 

εμφυτεύσιμης και εξωτερικής κεραίας απεικονίζονται στο Σχ. 7.19(α), για 

αποστάσεις από 10 cm έως 1100 cm.  

Η ισχύς λήψης στο δέκτη, PRx, μπορεί να υπολογισθεί βάσει του τύπου (7.1), 

όπου η μέγιστη διαθέσιμη ισχύς εκπομπής, PTx, καθορίζεται από οδηγίες 

ασφάλειας για τον SAR και αποφυγής ΗΜ παρεμβολών επί της ασύρματης ζεύξης. 

Υποθέτοντας ρεαλιστικά επιθυμητά σενάρια εμφύτευσης της κεραίας εκπομπής 

εντός του ιστού μυός του ανθρώπινου βραχίονα, η μέγιστη επιτρεπτή τιμή της PTx 

υπολογίζεται βάσει των κάτωθι τριών (3) περιορισμών: 

(1) Λειτουργία της εμφυτεύσιμης κεραίας εντός του ιστού μυός ενός κυλινδρικού 

μοντέλου βραχίονα τριών ιστών (δέρματος, μυός ιστού, σύμφωνα με το Σχ. 5.1(β) 

του Κεφαλαίου 5) περιορίζει τη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ εκπομπής στην τιμή 5.186 

mW προκειμένου να εξασφαλισθεί συμμόρφωση με την οδηγία ασφάλειας IEEE 

C95.1–1999 [IEEE, 1999]. 

(2) Λειτουργία της εμφυτεύσιμης κεραίας εντός του ιστού μυός του ίδιου 

κυλινδρικού μοντέλου βραχίονα τριών ιστών περιορίζει τη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ 

εκπομπής στην τιμή 30.17 mW προκειμένου να εξασφαλισθεί συμμόρφωση με την 

πρόσφατη οδηγία ασφάλειας IEEE C95.1–2005 [IEEE, 2005]. 

(3) Τέλος, ο κανονισμός μέγιστης ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος στη ζώνη 

MICS (ERP ≤ 25 μ W) [ITU–R, 1998] περιορίζει τη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ 

εκπομπής στην τιμή 50.0 mW, δεδομένου ότι η απόδοση ακτινοβολίας της 

εμφυτεύσιμης κεραίας ισούται με 0.05%. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τον αυστηρότερο εκ των ανωτέρω περιορισμών, η 

διαθέσιμη ισχύς εκπομπής, PTx, περιορίζεται στην τιμή 5.186 mW, ή 7.15 dBm, 

και υπολογίζονται οι τιμές της λαμβανόμενης ισχύος, PRx, για αποστάσεις από 10 

cm έως 1100 cm μεταξύ πομπού και δέκτη, σύμφωνα με το Σχ. 7.19(β). Δοθέντος 

του Σχ. 7.19(β), το μέγιστο εύρος επικοινωνίας των συστημάτων εκπομπής και 

λήψης καθορίζεται από το κατώφλι ευαισθησίας του χρησιμοποιηθέντος δέκτη. 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του ολοκληρωμένου κυκλώματος CC1101, η 
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ευαισθησία του εν λόγω δέκτη δίνεται ως ίση προς –95 dBm για ταχύτητα 

μετάδοσης δεδομένων ίση προς 250 kBaud και διαμόρφωση GFSK (Gaussian 

Frequency Shift Keying). Το κατώφλι ευαισθησίας απεικονίζεται με διακεκομμένη 

γραμμή στο Σχ. 7.19(β), περιορίζοντας το μέγιστο εύρος επικοινωνίας των υπό 

μελέτη διατάξεων στα 990 cm. 
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(α) (β) 

Σχ. 7.19 Υπολογιστική μελέτη του μέγιστου εύρους τηλεμετρίας μεταξύ της 
εμφυτεύσιμης κεραίας μεγάλου εύρους ζώνης (πομπός) και της εξωτερικής 

μονοπολικής κεραίας (δέκτης): (α) μέτρο του συντελεστή μετάδοσης (|S21|), και (β) 
ισχύς λήψης στο δέκτη (PRx) για διαθέσιμη ισχύ στον πομπό, PTx, ίση προς 7.15 

dBm (με διακεκομμένη γραμμή απεικονίζεται το κατώφλι ευαισθησίας του δέκτη).  

 
 Καθ’ όμοιο τρόπο, είναι δυνατόν να υπολογισθεί αριθμητικά το μέγιστο εύρος 

τηλεμετρίας στο σενάριο μελέτης της πρωτότυπης φορετής κεραίας μικροταινίας. 

Στο σενάριο αυτό, και υποθέτοντας, και πάλι, διαθέσιμη ισχύ εκπομπής, PTX, ίση 

προς 5.186 mW, ή 7.15 dBm,  και ευαισθησία δέκτη ίση προς –95 dBm, το 

μέγιστο εύρος τηλεμετρίας των διατάξεων υπολογίζεται ως ίσο προς 230 cm. Η  

σημαντικά μικρότερη τιμή του επιτευχθέντος εύρους τηλεμετρίας ως προς την 

αντίστοιχη τιμή που υπολογίσθηκε κατά το πρώτο σενάριο οφείλεται στη διαφορά 

των επιδόσεων ακτινοβολίας των αντίστοιχων κεραιών, όπως περιγράφηκε στην 

Παράγραφο 7.3.2.  

7.4.3 Πειραματική Μελέτη 

Στο πλαίσιο της πειραματικής μελέτης, τα ολοκληρωμένα συστήματα πομπού και 

δέκτη προγραμματίζονται ώστε να υλοποιούν ένα απλό σενάριο αμφίδρομης 

επικοινωνίας.  Στην εφαρμογή αυτή, υπάρχουν δύο διατάξεις, ένας «ακροατής» και 

ένας «ομιλητής», που επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους. Το σύστημα πομπού που 

φέρει την εμφυτεύσιμη κεραία (Σχ. 7.18(α)) προγραμματίζεται ως «ομιλητής», ενώ 

το σύστημα δέκτη που φέρει είτε την εξωτερική μονοπολική κεραία (Σχ. 7.18(β)) 

είτε τη φορετή κεραία μικροταινίας προγραμματίζεται ως «ακροατής». Κατόπιν της 

διαδικασίας προγραμματισμού, ο πομπός και δέκτης δύνανται να αναλάβουν τους 

ρόλους «ομιλητή» και «ακροατή», αντίστοιχα, με τη βοήθεια του διακόπτη 
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ενεργοποίησης που φέρουν οι ηλεκτρονικές πλακέτες MSP–EXP430FR5739 (Σχ. 

7.17(α)). Αρχικά, ο «ακροατής» περιμένει ένα μήνυμα αποκατάστασης της σύνδεσης 

από τον «ομιλητή». Αφότου αποκατασταθεί η σύνδεση, ο «ομιλητής» στέλνει 

περιοδικά ένα μήνυμα μεγέθους 2 bytes στον «ακροατή», ο οποίος με τη σειρά του 

στέλνει περιοδικά ένα μήνυμα μεγέθους 2 bytes στον «ομιλητή». Το μήνυμα του 

«ομιλητή» και η απάντηση του «ακροατή» έχουν πανομοιότυπη μορφή. Το πρώτο 

byte υποδηλώνει το LED που καλείται να ανάψει ο παραλήπτης του μηνύματος, 

ενώ το δεύτερο byte περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό του μηνύματος. Στην ουσία, 

αυτό που κανείς παρατηρεί τρέχοντας την εν λόγω εφαρμογή στα συστήματα 

πομπού και δέκτη είναι το περιοδικό αναβόσβημα των LEDs σε καθεμία εκ των 

ηλεκτρονικών πλακετών MSP–EXP430FR5739. Ο «ακροατής» αναβοσβήνει LEDs 

βάσει μηνυμάτων που λαμβάνει από τον «ομιλητή», ενώ ο «ομιλητής» αναβοσβήνει 

LEDs βάσει μηνυμάτων που λαμβάνει από τον «ακροατή». Ο προγραμματισμός 

πομπού και δέκτη πραγματοποιείται σε γλώσσα C, με τη βοήθεια του λογισμικού 

Code Composer Studio (CCS) της Texas Instruments [CCS, 2011], το γραφικό 

περιβάλλον του οποίου απεικονίζεται στο Σχ. 7.20(α). 

 Κατ’ αντιστοιχία με την υπολογιστική μελέτη της Παραγράφου 7.4.2, ο 

πομπός προγραμματίζεται με διαθέσιμη ισχύ εκπομπής, PTx, ίση προς 7.15 dBm, 

ενώ και οι δύο διατάξεις εκπομπής και λήψης προγραμματίζονται για συχνότητα 

λειτουργίας 402 MHz, ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων ίση προς 250 kBaud και 

διαμόρφωση GFSK (ευαισθησία του δέκτη ίση προς –95 dBm σύμφωνα με το 

εγχειρίδιο χρήσης του ολοκληρωμένου κυκλώματος CC1101). Οι εν λόγω 

παράμετροι ορίζονται θέτοντας κατάλληλες τιμές στους καταχωρητές (registers) των 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CC1101 του πομπού και δέκτη. Οι καταχωρητές 

διαθέτουν μέγεθος 1 byte, και οι βέλτιστες τιμές τους δύνανται να υπολογισθούν με 

τη βοήθεια του λογισμικού SmartRF Studio της Texas Instruments [SmartRF, 

2012], το γραφικό περιβάλλον του οποίου απεικονίζεται στο Σχ. 7.20(β). Ο πομπός 

και δέκτης ενεργοποιούνται σε ρόλους «ομιλητή» και «ακροατή», αντίστοιχα, και 

μελετάται η διαδικασία αναβοσβήματος των LEDs που αυτοί φέρουν, για συνεχώς 

αυξανόμενες αποστάσεις.  

 Αρχικά, θεωρείται το σενάριο μελέτης της εξωτερικής μονοπολικής κεραίας. Η 

θέση του πομπού/«ομιλητή» παραμένει σταθερή, ενώ ο δέκτης/«ακροατής» 

μετακινείται ώστε η μεταξύ τους απόσταση να μεταβάλλεται από 15 cm έως 1100 

cm. Τα δύο κυκλώματα επικοινωνούν μεταξύ τους, αποστέλλοντας μηνύματα 

αναβοσβήματος των LEDs, για αποστάσεις μέχρι και 990 cm, επαληθεύοντας τα 

αριθμητικά αποτελέσματα. Για αποστάσεις μεγαλύτερες των 990 cm, η διαδικασία 

αναβοσβήματος των LEDs σταματά, υποδηλώνοντας ότι τα κυκλώματα εκπομπής 

και λήψης βρίσκονται εκτός του μέγιστου δυνατού εύρους επικοινωνίας τους. Κατ’ 
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αντιστοιχία, είναι δυνατόν να επαληθευθεί το μέγιστο εύρος τηλεμετρίας στο 

σενάριο μελέτης της πρωτότυπης φορετής κεραίας μικροταινίας (230 cm).  

 

  
(α) (β) 

Σχ. 7.20 Γραφικό περιβάλλον των λογισμικών: (α) Code Composer Studio (CCS) 
[CCS, 2011], και (β) SmartRF Studio [SmartRF, 2012].  

 

7.5 Συζήτηση και Συμπεράσματα 

Στο Κεφάλαιο 7 πραγματοποιήθηκαν υπολογιστικές και πειραματικές μελέτες της 

ασύρματης ζεύξης τηλεμετρίας μεταξύ εμφυτεύσιμων και εξωτερικών κεραιών. 

Αρχικά, προτάθηκε μία εξίσωση μοντελοποίησης της ασύρματης ζεύξης ιατρικής 

τηλεμετρίας για διάφορα σενάρια διάδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι η εξωτερική 

κεραία βρίσκεται στο μακρινό πεδίο της αντίστοιχης εμφυτεύσιμης. Βάσει του 

προτεινόμενου μοντέλου, πραγματοποιήθηκε αριθμητική αξιολόγηση της ποιότητας 

επικοινωνίας μεταξύ εμφυτεύσιμων και εξωτερικών κεραιών για τέσσερις συχνότητες 

λειτουργίας και τέσσερα σενάρια ασύρματης διάδοσης. Αύξηση της συχνότητας 

λειτουργίας απέδειξε βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας της κάτω ζεύξης λόγω 

χαλαρότερων περιορισμών στην τιμή της ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος. Η 

ποιότητα επικοινωνίας της άνω ζεύξης δεν παρουσίασε αξιοσημείωτη εξάρτηση από 

τη συχνότητα. Οι ζεύξεις οπτικής επαφής και υψηλής απολαβής κεραιών 

προέκυψαν πιο αξιόπιστες από τις ζεύξεις μη–οπτικής επαφής και χαμηλής 

απολαβής κεραιών, αν και οι ακριβείς επιδόσεις εξαρτώνται από την εκάστοτε 

συχνότητα λειτουργίας και σχεδίαση των υπό μελέτη κεραιών. 

 Στη συνέχεια, σχεδιάσθηκαν, κατασκευάσθηκαν, και μετρήθηκαν 

πειραματικά δύο εξωτερικές κεραίες για ασύρματη τηλεμετρία με εμφυτεύσιμες: (α) 

μία απλή μονοπολική κεραία για ενσωμάτωση επί εξωτερικών διατάξεων 

επίβλεψης/ελέγχου και ιατρική τηλεμετρία με εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις στη 

ζώνη MICS (402–405 MHz), και (β) μία πρωτότυπη φορετή κεραία μικροταινίας 

διπλής ζώνης για ενσωμάτωση επί ανθρώπινου ρουχισμού, ιατρική τηλεμετρία με  
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εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις στη ζώνη MICS (402–405 MHz), και λειτουργία 

επαναμετάδοσης (repeating) προς απομακρυσμένες εξωτερικές διατάξεις 

επίβλεψης/ελέγχου στη ζώνη ISM (2400–2480 MHz).  

 Τέλος, θεωρήθηκαν δύο σενάρια ασύρματης τηλεμετρίας μεταξύ 

εμφυτεύσιμων και εξωτερικών κεραιών για καθεμία από τις ανωτέρω εξωτερικές 

κεραίες, αντίστοιχα. Μελετήθηκαν, τόσο υπολογιστικά όσο και πειραματικά, οι 

επιτευχθείσες τιμές συντελεστή μετάδοσης μεταξύ των κεραιών, και το μέγιστο 

εύρος επικοινωνίας αυτών κατόπιν ενσωμάτωσής τους επί προγραμματιζόμενων 

εμπορικών πομποδεκτών. Λόγω της χαμηλότερης απόδοσης ακτινοβολίας της 

φορετής κεραίας (0.40%) ως προς την εξωτερική μονοπολική (~100%), το μέγιστο 

εύρος της ασύρματης ζεύξης τηλεμετρίας υπολογίσθηκε ως ίσο προς 230 cm και 

990 cm, αντίστοιχα (υποθέτοντας ευαισθησία δέκτη ίση προς –95 dBm). 

Σημειώνεται ότι, ισοδύναμα, αν είναι θεμιτά μικρότερα εύρη επικοινωνίας από τα 

ανωτέρω, η διαθέσιμη ισχύς στον πομπό μπορεί να μειωθεί κατάλληλα, μειώνοντας, 

εν σειρά, τα επίπεδα SAR στους περιβάλλοντες βιολογικούς ιστούς και την 

πιθανότητα ΗΜ παρεμβολών σε λοιπές ασύρματες μεταδόσεις που λαμβάνουν 

χώρα στην ίδια ζώνη συχνοτήτων. 
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8.3 Προτεινόμενα Θέματα Μελλοντικής Έρευνας 
 

Περίληψη 
Στο Κεφάλαιο 8 παρέχεται μία σύνοψη της Διδακτορικής Διατριβής με αναφορά στο 

περιεχόμενο των κεφαλαίων που προηγήθηκαν. Στη συνέχεια, καταγράφονται τα 

κύρια συμπεράσματα της ερευνητικής εργασίας και οι σημαντικότερες συνεισφορές 

της Διατριβής στον τομέα των εμφυτεύσιμων κεραιών για ιατρική τηλεμετρία. Τέλος, 

διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα επί των ανοιχτών ερευνητικών 

θεμάτων των υπό μελέτη περιοχών. 
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8.1 Σύνοψη της Διατριβής 

Οι εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις (Implantable Medical Devices, IMD) 

προσελκύουν σήμερα υψηλό επιστημονικό ενδιαφέρον για ποικίλες ιατρικές 

εφαρμογές πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Βασικό στοιχείο της λειτουργίας 

τους είναι η δυνατότητα (δικατευθυντήριας) επικοινωνίας με εξωτερικούς σταθμούς 

βάσης, ή, ισοδύναμα, εξωτερικές διατάξεις επίβλεψης/ελέγχου, γνωστή ως ιατρική 

τηλεμετρία. Οι ασύρματες επαγωγικές ζεύξεις έχουν αποτελέσει, κατά το παρελθόν, 

τον πλέον συνήθη τρόπο ιατρικής τηλεμετρίας για εμφυτεύσιμες διατάξεις. Παρ’ 

όλα αυτά, οι επαγωγικές ζεύξεις παρουσιάζουν σημαντικές αδυναμίες, όπως 

χαμηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων (1–30 kbps), μικρό μέγιστο εύρος 

τηλεμετρίας μεταξύ της εμφυτεύσιμης και εξωτερικής διάταξης (μικρότερο των 10 

cm), και χαμηλή ανοχή στη σχετική θέση και ευθυγράμμιση των πηνίων. Ως 

αποτέλεσμα, το ερευνητικό ενδιαφέρον, σήμερα, προσανατολίζεται προς την 

ασύρματη τηλεμετρία εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων μέσω κεραιών. 

 Στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής υπήρξε η αντιμετώπιση των 

σημαντικότερων προκλήσεων αριθμητικής σχεδίασης και πειραματικής μελέτης των 

εμφυτεύσιμων κεραιών ή, ισοδύναμα, κεραιών που θα ενσωματωθούν επί 

εμφυτεύσιμων ιατρικών διατάξεων με δυνατότητες ιατρικής τηλεμετρίας. Το 

Κεφάλαιο 1 περιλαμβάνει μία εισαγωγή στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο στο οποίο 

εντάσσεται η Διατριβή, ενώ το Κεφάλαιο 2 πραγματοποιεί βασική ανασκόπηση 

στοιχείων θεωρίας κεραιών και μοντελοποίησης των βιολογικών ιστών. Η 

ερευνητική προσπάθεια και τα προκύπτοντα συμπεράσματα έχουν ενσωματωθεί 

στα Κεφάλαια 3 έως 7. Συγκεκριμένα, η ερευνητική μελέτη που διεξήχθη στο 

πλαίσιο της Διατριβής αφορά στα ακόλουθα πεδία: 

• Σχεδίαση πρωτότυπων εμφυτεύσιμων κεραιών και μελέτη των επιδόσεων 

συντονισμού, ακτινοβολίας και ασφάλειας αυτών (Κεφάλαιο 3). 

• Ανάπτυξη και επαλήθευση πρωτότυπων μεθοδολογιών σχεδίασης 

εμφυτεύσιμων κεραιών με έμφαση στην επιτάχυνση της διαδικασίας 

σχεδίασης και τη βελτιστοποίηση των επιτευχθεισών επιδόσεων συντονισμού 

(Κεφάλαιο 4). 

• Παραμετρική μελέτη των επιδόσεων συντονισμού, ακτινοβολίας, και 

ασφάλειας εμφυτεύσιμων κεραιών, ως συνάρτηση: (α) του σεναρίου ιατρικής 

εφαρμογής (θέση εμφύτευσης της κεραίας εντός του σώματος του ασθενούς), 

(β) των ιδιαιτεροτήτων του εκάστοτε υποκειμένου (ανατομική δομή και 

ηλεκτρικές ιδιότητες βιολογικών ιστών), και (γ) της συχνότητας στην οποία 
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λαμβάνει χώρα η ιατρική τηλεμετρία (συχνότητα λειτουργίας εμφυτεύσιμης 

κεραίας) (Κεφάλαιο 5). 

• Ανάπτυξη και επαλήθευση πρωτότυπης μεθοδολογίας σχεδίασης–και–

μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών χωρίς προβλήματα αποσυντονισμού, και 

πειραματική μέτρηση εμφυτεύσιμων κεραιών εντός προσομοιωμάτων (υγρής / 

ημι–στερεάς υφής) και πειραματόζωων (αρουραίοι) (Κεφάλαιο 6). 

• Υπολογιστική και πειραματική μελέτη της ασύρματης ζεύξης ιατρικής 

τηλεμετρίας που σχηματίζεται μεταξύ εμφυτεύσιμων και εξωτερικών κεραιών 

(Κεφάλαιο 7). 

8.2 Συμπεράσματα και Συνεισφορές της Διατριβής 

Τα κυριότερα συμπεράσματα και συνεισφορές της Διατριβής στον τομέα των 

εμφυτεύσιμων κεραιών για ιατρική τηλεμετρία συνοψίζονται ως εξής. 

Σχεδίαση και Επιδόσεις Πρωτότυπων Εμφυτεύσιμων Κεραιών 

Στο Κεφάλαιο 3, απεδείχθη ότι η εφαρμογή τεχνικών αύξησης της ενεργού 

διαδρομής του ηλεκτρικού ρεύματος επί των εμφυτεύσιμων κεραιών συνεισφέρει 

σημαντικά στη σμίκρυνση των φυσικών τους διαστάσεων. Ειδικά στο πλαίσιο 

εμφυτεύσιμων κεραιών μικροταινίας επισημάνθηκε η δυναμική των εξής τεχνικών 

αύξησης της ενεργού διαδρομής ηλεκτρικού ρεύματος, ή, ισοδύναμα, σμίκρυνσης 

των κεραιών: βραχυκύκλωση του επιπέδου γείωσης με τη μεταλλική ταινία, 

προσθήκη εγκοπών επί της μεταλλικής ταινίας, και κατακόρυφη στοίβαξη 

πολλαπλών μεταλλικών ταινιών.  

Συνδυαστική εφαρμογή των ανωτέρω τεχνικών σμίκρυνσης οδήγησε στην 

ανάπτυξη ενός πρωτότυπου παραμετρικού μοντέλου κεραίας μικροταινίας, 

μικροσκοπικών διαστάσεων, για ιατρική τηλεμετρία στη ζώνη Υπηρεσιών 

Επικοινωνίας Ιατρικών Εμφυτευμάτων (Medical Implant Communications Service, 

MICS, 402–405 MHz) [ERC, 1997], [FCC, 1999]. Οι παράμετροι του μοντέλου 

δύνανται να τροποποιηθούν, βάσει των επιλογών του εκάστοτε σχεδιαστή, 

προκειμένου να σχεδιασθεί η κεραία που πληροί τις ανά περίπτωση προϋποθέσεις 

και απατήσεις. Συγκεκριμένα, βάσει του εν λόγω μοντέλου προτάθηκαν πέντε 

πρωτότυπες μικροσκοπικές κεραίες ζώνης MICS για εμφύτευση εντός ιστού 

δέρματος, καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου 203.6, 121.2, 110.7, 51.1, και 32.7 

mm3, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η κεραία φυσικού όγκου 32.7 mm3 αποτελεί τη 

μικρότερη εμφυτεύσιμη κεραία που έχει, μέχρι στιγμής, προταθεί στη 

βιβλιογραφία.  
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Παρ’ όλα αυτά, οι υπολογιστικές μελέτες έδειξαν σημαντική υποβάθμιση των 

επιδόσεων ακτινοβολίας και ασφάλειας των εμφυτεύσιμων κεραιών με τη 

σμίκρυνση των φυσικών τους διαστάσεων, ως αποτέλεσμα μείωσης της ενεργού 

επιφάνειας ακτινοβολίας τους. Συνεπώς, τονίσθηκε ότι η σχεδίαση εμφυτεύσιμων 

κεραιών δεν πρέπει να θέτει ως αυτοσκοπό τη σμίκρυνση των διαστάσεων, αλλά την 

παράλληλη ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων επιδόσεων στο πλαίσιο της εκάστοτε 

εφαρμογής ιατρικής τηλεμετρίας. Βάσει του συμπεράσματος αυτού, 

πραγματοποιήθηκε σχεδίαση δύο πρωτότυπων εμφυτεύσιμων κεραιών οι οποίες 

καταλαμβάνουν σχετικά αυξημένο φυσικό όγκο προς όφελος των λοιπών επιδόσεων 

(κεραία μεγάλου εύρους ζώνης καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου 398.9 mm3, και 

κεραία διπλής ζώνης συχνοτήτων καταλαμβανόμενου φυσικού όγκου 527.7 mm3). 

Πρωτότυπες Μεθοδολογίες Σχεδίασης Εμφυτεύσιμων Κεραιών 

Στο Κεφάλαιο 4, παρουσιάσθηκαν και επαληθεύθηκαν αριθμητικά τέσσερις 

πρωτότυπες μεθοδολογίες σχεδίασης εμφυτεύσιμων κεραιών για λειτουργία εντός 

συγκεκριμένων σεναρίων ιατρικών εφαρμογών (μερών του σώματος του ασθενούς). 

Oι προτεινόμενες μεθοδολογίες θέτουν ως στόχο την επιτάχυνση σχεδίασης της 

εμφυτεύσιμης κεραίας, τη βελτιστοποίηση των επιτευχθεισών επιδόσεων 

συντονισμού εντός του επιθυμητού σεναρίου εμφύτευσης, και τη συστηματοποίηση 

και, κατά το δυνατόν, αυτοματοποίηση της όλης διαδικασίας σχεδίασης. Βασικές 

καινοτομίες αποτελούν: (α) η σχεδίαση της εμφυτεύσιμης κεραίας απευθείας εντός 

περιβάλλοντος βιολογικών ιστών, αντί αέρα, (β) η χρήση κανονικών έναντι 

ανατομικών μοντέλων ιστών, (γ) η μέγιστη δυνατή σμίκρυνση και απλοποίηση του 

μοντέλου ιστών κατά τρόπο που να επιταχύνει την αριθμητική σχεδίαση χωρίς να 

υποβαθμίζει τις επιδόσεις συντονισμού της υπό σχεδίαση κεραίας, και (δ) η 

βέλτιστη τοποθέτηση της εμφυτεύσιμης κεραίας εντός του μικροσκοπικού και 

απλοποιημένου μοντέλου ιστών κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τον 

υφιστάμενο διηλεκτρικό φόρτο των βιολογικών ιστών και του περιβάλλοντος αέρα 

επί αυτής.  

Οι προτεινόμενες μεθοδολογίες επαληθεύθηκαν αριθμητικά μέσω σχεδίασης 

πρωτότυπων κεραιών μικροταινίας για εμφύτευση εντός του ιστού δέρματος του 

ανθρώπινου κεφαλιού και τηλεμετρία στη ζώνη MICS (π.χ. μέτρηση ενδοκράνιας 

πίεσης, αποκατάσταση από εγκεφαλικό επεισόδιο, ασύρματο εγκεφαλογράφημα, 

παρακολούθηση εξέλιξης εγκεφαλικού οιδήματος κ.α.). Παρ’ όλα αυτά, οι 

μεθοδολογίες δύνανται να εφαρμοσθούν για οποιονδήποτε τύπο κεραιών, σενάριο 

εμφύτευσης και συχνότητα λειτουργίας της ασύρματης ζεύξης ιατρικής 

τηλεμετρίας. 
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Διαλειτουργικότητα και Επιλογή Συχνότητας Λειτουργίας Εμφυτεύσιμων 

Κεραιών 

Στο Κεφάλαιο 5, πραγματοποιήθηκε παραμετρική μελέτη των επιδόσεων 

συντονισμού, ακτινοβολίας και ασφάλειας εμφυτεύσιμων κεραιών για ιατρική 

τηλεμετρία, ως συνάρτηση: (α) του σεναρίου ιατρικής εφαρμογής (θέση εμφύτευσης 

της κεραίας εντός του σώματος του ασθενούς), (β) των ιδιαιτεροτήτων του εκάστοτε 

υποκειμένου (ανατομική δομή και ηλεκτρικές ιδιότητες του μοντέλου βιολογικών 

ιστών), και (γ) της συχνότητας στην οποία λαμβάνει χώρα η ιατρική τηλεμετρία 

(συχνότητα λειτουργίας της εμφυτεύσιμης κεραίας).  

 Εμφύτευση κεραίας που έχει σχεδιασθεί για έναν ορισμένο τύπο ιστού (π.χ. 

ιστό δέρματος) εντός του ίδιου ιστού διαφόρων μερών του σώματος (π.χ. ιστός 

δέρματος κεφαλιού, χεριού ή κορμού) απεδείχθη να παρουσιάζει παρεμφερείς 

επιδόσεις συντονισμού, ακτινοβολίας και ασφάλειας, ανεξαρτήτως σεναρίου 

εμφύτευσης. Συνεπώς, επισημάνθηκε ότι οι επιδόσεις των εμφυτεύσιμων κεραιών 

καθορίζονται κατά κύριο λόγο από τον επιθυμητό ιστό εμφύτευσης και την 

απόστασή τους από τον περιβάλλοντα αέρα, ενώ επηρεάζονται ελάχιστα από τους 

περιβάλλοντες βιολογικούς ιστούς (τύπος και γεωμετρία).  

 Σύγκριση της λειτουργίας εμφυτεύσιμων κεραιών εντός διαφορετικών 

υποκειμένων έδειξε μέγιστες μεταβολές απωλειών επιστροφής, απολαβής, και 

επιτρεπτών επιπέδων ισχύος εισόδου της κεραίας για συμμόρφωση με τις οδηγίες 

IEEE C95.1–1999 [IEEE, 1999] και ΙΕΕΕ C95.1–2005 [IEEE, 2005] ίσες προς –

55.1%, –39.2%, –19.9%, και +3.7%, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα τόνισαν την 

ανάγκη σχεδίασης εμφυτεύσιμων κεραιών με μεγάλο εύρος ζώνης προκειμένου να 

αντισταθμιστούν ενδεχόμενα φαινόμενα αποσυντονισμού. Επιπλέον, απαραίτητη 

απεδείχθη η διεξαγωγή μίας συντηρητικής μελέτης διαχείρισης ισχύος της ζεύξης 

(link budget) μεταξύ εμφυτεύσιμων και εξωτερικών κεραιών, προκειμένου να 

ληφθεί υπόψη ενδεχόμενη υποβάθμιση των τιμών απολαβής και συμμετρίας του 

διαγράμματος ακτινοβολίας της εκάστοτε εμφυτεύσιμης κεραίας. Όσον αφορά στη 

συμμόρφωση των εμφυτεύσιμων κεραιών με διεθνείς οδηγίες ασφάλειας, έγινε 

εμφανές ότι, σε αντίθεση με την παλαιά οδηγία ΙΕΕΕ C95.1–1999, η συμμόρφωση 

με την πρόσφατη οδηγία ΙΕΕΕ C95.1–2005 προκύπτει σχεδόν ανεξάρτητη της 

ανατομικής δομής και των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των βιολογικών ιστών.  

 Τέλος, κεραίες με υψηλότερες συχνότητες λειτουργίας παρουσίασαν 

υψηλότερες τιμές απολαβής (π.χ. αύξηση κατά 10.7% στη συχνότητα 915 MHz 

συγκριτικά με τη συχνότητα 402 MHz), αυξημένα επίπεδα μέγιστης επιτρεπτής 

ισχύος εισόδου (π.χ. αύξηση κατά 10.1 και 1.3% για συμμόρφωση με τις οδηγίες 

IEEE C95.1–1999 και IEEE C95.1–2005, αντίστοιχα), και περισσότερο 

εκτεταμένες κατανομές ρυθμού ειδικής απορρόφησης (Specific Absorption Rate, 
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SAR). Τα αποτελέσματα αποδόθηκαν στη γεωμετρία των υπό μελέτη κεραιών, οι 

οποίες παρουσίαζαν όμοιες φυσικές αλλά διαφοροποιημένες ενεργές διαστάσεις.  

Κατασκευή και Μέτρηση Πρωτότυπων Εμφυτεύσιμων Κεραιών σε 

Προσομοιώματα και Πειραματόζωα  

Στο Kεφάλαιο 6, προτάθηκαν, αρχικά, τέσσερις πρωτότυπες «συνταγές» 

προσομοιωμάτων: (α) προσομοίωμα υγρής κατάστασης για εξομοίωση του ιστού 

δέρματος στη συχνότητα 402 MHz, (β) προσομοίωμα υγρής κατάστασης για 

εξομοίωση του ιστού μυός στη συχνότητα 402 MHz, (γ) προσομοίωμα ημι–στερεάς 

κατάστασης για εξομοίωση του ιστού δέρματος στη συχνότητα 402 MHz, και (δ) 

προσομοίωμα ημι–στερεάς κατάστασης για εξομοίωση του ιστού μυός στη 

συχνότητα 402 MHz. Στη συνέχεια, προτάθηκε μία πρωτότυπη μεθοδολογία 

σχεδίασης–και–μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών, η οποία λαμβάνει υπόψη 

κατασκευαστικές παραμέτρους της κεραίας (επιμετάλλωση, κόλληση και 

τροφοδοσία) στο πλαίσιο των αριθμητικών προσομοιώσεων, επιτυγχάνοντας την 

ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων μεταξύ αριθμητικών και πειραματικών 

αποτελεσμάτων. Η επαλήθευση της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κατασκευής και πειραματικής μέτρησης δύο 

εμφυτεύσιμων κεραιών ζώνης MICS: (α) μικροσκοπική κεραία για εμφύτευση εντός 

ιστού δέρματος, και (β) κεραία μεγάλου εύρους ζώνης για εμφύτευση εντός ιστού 

μυός. Οι έλεγχοι ευαισθησίας σχετικά με αβεβαιότητες που υπεισέρχονται κατά την 

πειραματική κατασκευή και μέτρηση των μικροσκοπικών κεραιών έδειξαν ότι η 

πλέον κρίσιμη παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των 

υπολογιστικών προσομοιώσεων είναι η κόλληση: τα στρώματα κόλλας χαμηλής 

σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς απομονώνουν τα υψηλής σχετικής διηλεκτρικής 

σταθεράς στρώματα διηλεκτρικού της κεραίας, μειώνοντας την ενεργό διηλεκτρική 

σταθερά και το ηλεκτρικό μήκος, και αυξάνοντας, εν σειρά, τη συχνότητα 

συντονισμού.  

Στο πλαίσιο επίδειξης της δυναμικής της ανωτέρω μεθοδολογίας και των 

κατασκευασμένων εμφυτεύσιμων κεραιών, αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε 

πειραματικό πρωτόκολλο μετρήσεων εμφυτεύσιμων κεραιών σε πειραματόζωα. Το 

πειραματικό πρωτόκολλο διευθετεί θέματα επιλογής του είδους και πλήθους των 

πειραματόζωων, θέσεως εμφύτευσης της υπό μελέτη κεραίας, αναισθησίας, 

χειρουργικής επέμβασης, διαδικασίας μετρήσεων, και μετα–χειρουργικής 

διαχείρισης των πειραματόζωων. Τα πειραματικά αποτελέσματα εντός αρουραίων 

τόνισαν την ανάγκη διεξαγωγής μετρήσεων της ίδιας εμφυτεύσιμης κεραίας σε 

περισσότερα του ενός πειραματόζωα, για στατιστικούς λόγους. Επιπλέον, 

εμφυτεύσιμες κεραίες με μεγαλύτερες διαστάσεις απεδείχθησαν να παρουσιάζουν 
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μικρότερες μεταβολές στις επιδόσεις τους μεταξύ διαφόρων πειραματόζωων, διότι 

επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας εμφύτευσης (μεγαλύτερη 

καταλαμβανόμενη επιφάνεια που προσφέρει σταθερότητα στην τοποθέτηση, και 

ικανότητα υποστήριξης από την ίδια την κεραία του βάρους του ενσωματωμένου 

ομοαξονικού καλωδίου δίχως εξωτερική βοήθεια). Τα πειραματικά αποτελέσματα 

παρέμειναν εντός των ορίων που δικαιολογούν οι πειραματικές ανακρίβειες και 

αστάθειες του πειραματικού περιβάλλοντος, αποδεικνύοντας την καταλληλότητα 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας σχεδίασης–και–μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών, 

και επιδεικνύοντας τη δυναμική των δύο κατασκευασμένων κεραιών για λειτουργία 

εντός ζωικών ιστών.  

Σημειώνεται ότι οι προταθείσες «συνταγές» προσομοιωμάτων και μεθοδολογία 

σχεδίασης–και–μέτρησης εμφυτεύσιμων κεραιών δύνανται να εφαρμοσθούν για την 

πειραματική μελέτη εμφυτεύσιμων κεραιών, ανεξαρτήτως των διαθέσιμων 

τεχνικών/διαδικασιών κατασκευής και μέτρησης, και της εκάστοτε επιθυμητής 

εφαρμογής ιατρικής τηλεμετρίας.  

Ασύρματη Ζεύξη Ιατρικής Τηλεμετρίας Πρωτότυπων Εμφυτεύσιμων 

Κεραιών 

Στο Κεφάλαιο 7, πραγματοποιήθηκε, αρχικά, μοντελοποίηση της ασύρματης ζεύξης 

ιατρικής τηλεμετρίας μεταξύ εμφυτεύσιμων και εξωτερικών κεραιών για διάφορα 

σενάρια διάδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι η εξωτερική κεραία βρίσκεται στο 

μακρινό πεδίο της αντίστοιχης εμφυτεύσιμης. Αύξηση της συχνότητας λειτουργίας 

απέδειξε βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας της κάτω ζεύξης λόγω χαλαρότερων 

περιορισμών στην τιμή της ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος. Η ποιότητα 

επικοινωνίας της άνω ζεύξης δεν παρουσίασε αξιοσημείωτη εξάρτηση από τη 

συχνότητα. Οι ζεύξεις οπτικής επαφής και υψηλής απολαβής κεραιών προέκυψαν 

πιο αξιόπιστες από τις ζεύξεις μη–οπτικής επαφής και χαμηλής απολαβής κεραιών, 

αν και οι ακριβείς επιδόσεις απεδείχθησαν να εξαρτώνται από την εκάστοτε 

συχνότητα λειτουργίας και σχεδίαση των υπό μελέτη κεραιών.  

Στη συνέχεια, σχεδιάσθηκαν, κατασκευάσθηκαν, και μετρήθηκαν 

πειραματικά δύο εξωτερικές κεραίες για ασύρματη τηλεμετρία με εμφυτεύσιμες 

κεραίες: (α) μία απλή μονοπολική κεραία για ενσωμάτωση επί εξωτερικών 

διατάξεων επίβλεψης/ελέγχου και ιατρική τηλεμετρία με εμφυτεύσιμες ιατρικές 

διατάξεις στη ζώνη MICS (402–405 MHz), και (β) μία πρωτότυπη φορετή κεραία 

μικροταινίας διπλής ζώνης για ενσωμάτωση επί ανθρώπινου ρουχισμού, ιατρική 

τηλεμετρία με  εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις στη ζώνη MICS (402–405 MHz), 

και λειτουργία επαναμετάδοσης (repeating) προς απομακρυσμένες εξωτερικές 

διατάξεις επίβλεψης/ελέγχου στη ζώνη ISM (2400–2480 MHz).  
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Τέλος, εδείχθη τόσο υπολογιστικά όσο και πειραματικά ότι, αν και 

μικροσκοπικών διαστάσεων και χαμηλής απόδοσης ακτινοβολίας, οι εμφυτεύσιμες 

κεραίες δύνανται να επιτύχουν μεγάλα εύρη τηλεμετρίας με εξωτερικές διατάξεις 

(φορετές και απομακρυσμένες). Τα μέγιστα εύρη τηλεμετρίας μεταξύ μίας 

εμφυτεύσιμης (απόδοσης ακτινοβολίας 0.05%) και μίας εξωτερικής μονοπολικής 

κεραίας (απόδοσης ακτινοβολίας ~100%) καθώς και μεταξύ της ίδιας εμφυτεύσιμης 

και μίας φορετής κεραίας μικροταινίας (απόδοσης ακτινοβολίας ~0.40%) 

καταγράφηκαν ως ίσα προς 990 cm και 230 cm, αντίστοιχα. Ισοδύναμα, αν είναι 

θεμιτά μικρότερα εύρη επικοινωνίας από τα ανωτέρω, η διαθέσιμη ισχύς στην 

εμφυτεύσιμη κεραία εκπομπής δύναται να μειωθεί κατάλληλα, μειώνοντας, εν 

σειρά, τα επίπεδα SAR στους περιβάλλοντες βιολογικούς ιστούς και την πιθανότητα 

ηλεκτρομαγνητικών (ΗΜ) παρεμβολών σε λοιπές ασύρματες μεταδόσεις που 

λαμβάνουν χώρα στην ίδια ζώνη συχνοτήτων. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν 

αφενός κατά τη λειτουργία απομονωμένων κεραιών, και αφετέρου κατά τη 

λειτουργία κεραιών ενσωματωμένων επί προγραμματιζόμενων εμπορικών 

πομποδεκτών.  

8.3 Προτεινόμενα Θέματα Μελλοντικής Έρευνας 

Η τεχνολογία των εμφυτεύσιμων κεραιών για ιατρική τηλεμετρία παρουσιάζει 

υψηλό ερευνητικό ενδιαφέρον, και παρέχει πλήθος από ενδιαφέροντα θέματα τα 

οποία συστήνονται ως συνέχεια των δραστηριοτήτων της παρούσας Διατριβής. Τα 

προτεινόμενα θέματα μελλοντικής έρευνας συνοψίζονται ως εξής. 

Πειράματα Μακράς Διάρκειας σε Πειραματόζωα και Βιοσυμβατότητα 

Εμφυτεύσιμων Κεραιών 

Τα πειράματα εμφυτεύσιμων κεραιών μακράς διάρκειας σε πειραματόζωα 

περιλαμβάνουν εμφύτευση και παρακολούθηση των κεραιών εντός ζώων για μεγάλο 

χρονικό διάστημα (της τάξης των μερικών εβδομάδων έως ενός μήνα). Ελάχιστες 

προσπάθειες έχουν, μέχρι πρόσφατα, διεξαχθεί επί του αντικειμένου, οι οποίες 

αφορούν σε μελέτες μακράς διάρκειας εμφυτεύσιμων κεραιών εντός αρουραίων (Σχ. 

8.1(α)) [Karacolak, 2010] και χοίρων (Σχ. 8.1(β)) [Karacolak, 2012]. Προτεινόμενοι 

στόχοι των μελλοντικών πειραμάτων μακράς διάρκειας αποτελούν η εξακρίβωση 

της ορθής λειτουργίας της εμφυτεύσιμης κεραίας εντός του πειραματόζωου με την 

πάροδο του χρόνου, η παρακολούθηση επούλωσης του τραύματος, και η μελέτη 

παρουσίασης ή μη κάποιας αντίδρασης του ζωικού οργανισμού κεντρικά ή γύρω 

από την περιοχή εμφύτευσης. Οι προκλήσεις διεξαγωγής πειραμάτων μακράς 

διάρκειας έγκεινται αφενός στην ανάπτυξη του κατάλληλου πρωτοκόλλου 
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μετρήσεων, και αφετέρου στην εξασφάλιση βιοσυμβατότητας της εμφυτεύσιμης 

κεραίας. Το πρωτόκολλο μετρήσεων οφείλει να αναπτυχθεί σε συνεργασία με 

κάποιο πειραματικό χειρουργείο, και πρέπει να λαμβάνει υπόψη θέματα σχετικά 

με το είδος και πλήθος των πειραματόζωων, τις διαδικασίες αποστείρωσης, 

αναισθησίας και επέμβασης, και τη μετεγχειρητική παρακολούθηση. Η εξασφάλιση 

βιοσυμβατότητας της εμφυτεύσιμης κεραίας κρίνεται, επίσης, απαραίτητη 

προκειμένου να επιτραπούν τα πειράματα μακράς διάρκειας σε ζώα. Η 

βιοσυμβατότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω μόνωσης της υπό μελέτη κεραίας με 

ένα λεπτό κάλυμμα βιοσυμβατού υλικού χαμηλών απωλειών (Σχ. 8.1(γ)) (π.χ. 

ζιρκονία (εr = 29, tanδ ≈ 0) [ Skrivervik, 2011], PEEK (εr = 3.2, tanδ = 0.01) 

[Abadia, 2009], ελαστομετρικό Silastic MDX-4210 (εr = 3.3, tanδ ≈ 0) [Karacolak, 

2010]). Σημειώνεται ότι η σχεδίαση της εκάστοτε εμφυτεύσιμης κεραίας απαιτεί 

τροποποίηση προκειμένου να διατηρήσει τις επιθυμητές επιδόσεις συντονισμού 

παρουσία της βιοσυμβατής επίστρωσης.   

 

   
(α) (β) (γ) 

 Σχ. 8.1 Πειράματα μακράς διάρκειας σε πειραματόζωα και βιοσυμβατότητα 
εμφυτεύσιμων κεραιών: (α) πειράματα μακράς διάρκειας σε αρουραίους [Karacolak, 

2010], (β) πειράματα μακράς διάρκειας σε χοίρους [Karacolak, 2012], και (β) 
βιοσυμβατή επίστρωση [Karacolak, 2010]. 

 

Θέματα Ασφάλειας Εμφυτεύσιμων Κεραιών: Θερμοκρασιακή Αύξηση και 

Πειραματική Μελέτη SAR 

Στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής μελετήθηκαν θέματα ασφάλειας των 

εμφυτεύσιμων κεραιών από πλευράς υπολογιστικών μελετών συμμόρφωσης του 

SAR με διεθνείς οδηγίες ασφάλειας (IEEE C95.1–1999 [IEEE, 1999] και IEEE 

C95.1–2005 [IEEE, 2005]). Παρ’ όλα αυτά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να 

παρουσιάσει και ο αριθμητικός υπολογισμός της θερμοκρασιακής αύξησης που 

προκαλούν οι εμφυτεύσιμες κεραίες στους περιβάλλοντες βιολογικούς ιστούς. 

Προτείνονται δύο σενάρια μελέτης. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, ο SAR στους 

περιβάλλοντες ιστούς μπορεί να θεωρηθεί ως η μοναδική εξωτερική πηγή 

θερμότητας που προκαλεί θερμοκρασιακή αύξηση, ενώ σύμφωνα με το δεύτερο 

σενάριο, προτείνεται να ληφθεί, επιπλέον, υπόψη η θέρμανση της ίδιας της 



Κεφάλαιο 8. Συμπεράσματα και Μελλοντικές Προεκτάσεις 
 
 

 
Ασημίνα Δ. Κιούρτη – Διδακτορική Διατριβή 264 
 

εμφυτεύσιμης διάταξης (ηλεκτρονικά κυκλώματα). Η θερμοκρασιακή αύξηση 

δύναται να υπολογισθεί με τη βοήθεια της βιοθερμικής εξίσωσης του Pennes 

[Pennes, 1948], η οποία ενσωματώνει παραμέτρους όπως η θερμική αγωγιμότητα, 

η μεταβολική παραγωγή θερμότητας, η ΗΜ εναπόθεση ενέργειας (SAR), η 

ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ των ιστών δια μέσου της αιματικής ροής, και η 

απαγωγή θερμότητας στην επιφάνεια του αριθμητικού μοντέλου. Πρόκληση 

αποτελεί, επίσης, η μελέτη θεμάτων επίλυσης της βιοθερμικής εξίσωσης του 

Pennes με χρονικά μεταβαλλόμενες οριακές συνθήκες, και η πρόταση νέων 

αριθμητικών μεθόδων επίλυσης αυτής. Στη βιβλιογραφία έχει πραγματοποιηθεί 

μόνο μία προκαταρκτική μελέτη της θερμοκρασιακής αύξησης για εμφυτεύσιμες 

κεραίες, η οποία περιορίστηκε στη μελέτη μίας γενικευμένης ενεργού 

εμφυτεύσιμης διάταξης (Σχ. 8.2(α)) [Kyriacou, 2011]. 

 Επιπλέον, συστήνεται για μελλοντική έρευνα η πειραματική μελέτη θεμάτων 

ασφάλειας εμφυτεύσιμων κεραιών. Η πειραματική δοσιμετρία προτείνεται για 

εμφυτεύσιμες κεραίες οι οποίες συνδέονται με γεννήτρια σήματος μέσω 

ομοαξονικού καλωδίου και βυθίζονται εντός προσομοιωμάτων. Οι τιμές του SAR 

και η συμμόρφωση με διεθνείς οδηγίες ασφάλειας δύνανται να καθορισθούν 

πειραματικά με τη βοήθεια αισθητήρα δοσιμετρίας και ρομποτικού συστήματος 

σάρωσης (π.χ. SPEAG DASY 52 (Σχ. 8.2(β)). Τα εξαχθέντα πειραματικά 

αποτελέσματα δύνανται να συγκριθούν με τα αντίστοιχα αριθμητικά προκειμένου 

να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των αριθμητικών προσομοιώσεων για τη διεξαγωγή 

μελετών δοσιμετρίας εμφυτεύσιμων κεραιών, να καθορισθούν οι ρεαλιστικές 

παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο των προσομοιώσεων, να 

αξιολογηθεί η σημασία πιθανών πειραματικών αβεβαιοτήτων, και να καθορισθεί η 

σημασία της πειραματικής επαλήθευσης. 

 

  
(α) (β) 

 Σχ. 8.2 Θέματα ασφάλειας εμφυτεύσιμων κεραιών: (α) πρόσφατη μελέτη 
θερμοκρασιακής αύξησης μίας γενικευμένης ενεργού εμφυτεύσιμης διάταξης 

[Kyriacou, 2011], και (β) ρομποτικό σύστημα πειραματικής δοσιμετρίας (DASY 52). 

 

Μοντελοποίηση και Μελέτη της Ζεύξης Τηλεμετρίας 

Η εις βάθος ανάλυση θεμάτων που σχετίζονται με την ασύρματη ζεύξη ιατρικής 

τηλεμετρίας μεταξύ εμφυτεύσιμων και εξωτερικών διατάξεων είναι απαραίτητη για 
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την κατανόηση και αξιολόγηση της ποιότητας της δικατευθυντήριας επικοινωνίας. 

Αρχικά, συστήνεται να μελετηθούν θέματα διαχείρισης ισχύος στη ζεύξη 

τηλεμετρίας βάσει διαφόρων μοντέλων απωλειών διαδρομής που λαμβάνουν υπόψη 

φαινόμενα ανάκλασης, διάθλασης, και σκέδασης. Προτείνεται να θεωρηθούν 

βέλτιστα και χείριστα σενάρια διάδοσης για την καταγραφή του σηματοθορυβικού 

λόγου και του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων ως συνάρτηση της απόστασης, και τον 

υπολογισμό του ρυθμού σφαλμάτων δεδομένων για διάφορους τύπους 

διαμόρφωσης. Στη συνέχεια, συνίσταται ο χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση του 

καναλιού διάδοσης εντός και εκτός του σώματος, θεωρώντας ποικίλους τύπους 

ιστών και σενάρια διάδοσης, και αξιολογώντας την επίδραση διαφόρων αριθμητικών 

μοντέλων του ανθρώπινου σώματος (μέγεθος και σύνθεση ιστών), στάσεων του 

σώματος και θέσεων εμφύτευσης. Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη 

τρόπων ενίσχυσης της ανοχής της ασύρματης ζεύξης σε θέματα παρεμβολών. Για τη 

μετρίαση του κρουστικού θορύβου (θορύβου μικρής διάρκειας και συχνά 

μεγαλύτερου πλάτους από τα επίπεδα του σήματος της εμφυτεύσιμης διάταξης) 

προτείνονται για μελέτη οι τεχνικές Αυτόματης Αίτησης Επανάληψης (Automatic 

Repeat Request, ARQ) και Εμπρόσθιας Διόρθωσης Σφαλμάτων (Forward Error 

Correction, FEC). Επιπλέον, δύναται να μελετηθεί η δυνατότητα διαίρεσης του 

καναλιού σε επιμέρους κανάλια ως μέσο αποφυγής παρεμβολών στενής ζώνης 

(πηγών θορύβου με εύρος ζώνης  συγκρίσιμο με εκείνο της κυματομορφής των 

εμφυτεύσιμων διατάξεων). 

Θέματα Ηλεκτρονικής για Εμφυτεύσιμες Ιατρικές Διατάξεις 

Τα τρία κύρια μέρη μίας εμφυτεύσιμης ιατρικής διάταξης είναι ο βιο–αισθητήρας, 

ο βιο–ενισχυτής, και ο πομποδέκτης. Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν αφενός οι μέθοδοι τροφοδότησης των συγκεκριμένων στοιχείων, και 

αφετέρου οι τεχνικές διατήρησης της ισχύος που αποσκοπούν στην αύξηση της 

διάρκειας ζωής του εμφυτεύσιμης διάταξης και τη διασφάλιση της ανά πάσα στιγμή 

διαθεσιμότητας αυτής. Επιπλέον, προτείνεται για μελλοντική έρευνα η διεξαγωγή 

μελετών σχεδίασης (α) πρωτότυπων βιο–αισθητήρων, συμπεριλαμβανομένων 

τεχνικών συλλογής δεδομένων και προηγμένων τεχνικών ανίχνευσης, (β) ενισχυτών 

που ενισχύουν το σήμα αίσθησης σε χρήσιμο επίπεδο και το κλιμακώνουν στο 

εύρος λειτουργίας του πομποδέκτη εισάγοντας τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο, και (γ) 

πομποδεκτών με προηγμένες τεχνικές εξόρυξης και συμπίεσης δεδομένων που 

παρέχουν υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις. 
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Ενσωμάτωση Εμφυτεύσιμων Κεραιών επί Ιατρικών Διατάξεων 

Για την επαλήθευση των ανωτέρω, συνίσταται η ανάπτυξη μίας πρωτότυπης 

εμφυτεύσιμης ιατρικής διάταξης για μέτρηση κάποιας φυσιολογικής παραμέτρου 

(π.χ. ενδοκράνια πίεση, γλυκόζη κ.α.), και η ενσωμάτωση εμφυτεύσιμης κεραίας 

επί αυτής για τηλεμετρία με εξωτερική διάταξη επίβλεψης/ελέγχου. Οι επιδόσεις 

του συστήματος δύνανται να αξιολογηθούν και να βελτιστοποιηθούν ως προς 

θέματα επιδόσεων συντονισμού και ακτινοβολίας της εμφυτεύσιμης κεραίας, 

ποιότητας της ζεύξης τηλεμετρίας (συντελεστής μετάδοσης, μέγιστο εύρος 

τηλεμετρίας, απαιτούμενη ευαισθησία δέκτη, ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων και 

ρυθμοί σφαλμάτων, θέματα παρεμβολών), και ασφάλειας του ασθενούς. Πέραν των 

υπολογιστικών προσομοιώσεων, προτείνεται η κατασκευή της υπό μελέτη ιατρικής 

διάταξης, η ολοκλήρωσή της με την επιθυμητή εμφυτεύσιμη κεραία, και η 

πειραματική μελέτη των ανωτέρω επιδόσεων μέσω πειραμάτων σε προσομοιώματα 

και πειραματόζωα (μικρής ή/και μακράς διάρκειας). 

Καταπόσιμες Κεραίες για Κάψουλες Ενδοσκόπησης 

Οι παραδοσιακές ενσύρματες τεχνολογίες ενδοσκόπησης δεν επιτρέπουν την 

εξέταση καθ’ όλο το μήκος του λεπτού εντέρου (μήκος 6.5–7.5 m), και 

παρουσιάζουν περιορισμένες ικανότητες διάγνωσης. Για το σκοπό αυτό, πρόσφατα 

αναπτύχθηκαν, και διατίθενται ήδη εμπορικά, ασύρματες ιατρικές διατάξεις 

ενδοσκόπησης, υπό τη μορφή καταπόσιμης κάψουλας (Σχ. 8.3). Οι εν λόγω 

καταπόσιμες κάψουλες ενδοκόπησης φέρουν ενσωματωμένους αισθητήρες, κάμερα 

και κεραία, με στόχο την ασύρματη, και, συνεπώς, μη–επεμβατική γαστρεντερική 

ενδοσκόπηση. Η έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της παρούσας Διδακτορικής 

Διατριβής περί εμφυτεύσιμων κεραιών και τα ανωτέρω προτεινόμενα θέματα 

μελλοντικής έρευνας δύνανται να εφαρμοσθούν, με μικρές τροποποιήσεις, για την 

υπολογιστική και πειραματική μελέτη καταπόσιμων κεραιών. Ιδιαιτερότητες που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σχεδίαση καταπόσιμων, έναντι εμφυτεύσιμων, 

κεραιών αποτελούν: (α) η ανάγκη για μεγάλο εύρος ζώνης δεδομένου ότι οι 

κάψουλες ενδοσκόπησης αποστέλλουν εικόνες του γαστρεντερικού σωλήνα σε 

πραγματικό χρόνο και με υψηλή ταχύτητα, (β) η απαίτηση για ομοιο–κατευθυντική 

ακτινοβολία προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής μετάδοση δεδομένων 

ανεξαρτήτως θέσης και προσανατολισμού της κεραίας, οι οποίες παραμένουν, κατά 

βάση, άγνωστες και τυχαίες, (γ) η σμίκρυνση της κεραίας στο μέγεθος της 

καταπόσιμης κάψουλας, δοθέντος του ελεύθερου χώρου που επιτρέπουν τα λοιπά 

ηλεκτρονικά κυκλώματα, και (δ) το μεγαλύτερο βάθος εντός των ιστών όπου 

πρόκειται να λειτουργήσει η κεραία.  
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(α) (β)  

 Σχ. 8.3 Εμπορικές καταπόσιμες κάψουλες ενδοσκόπησης: (α) Mirocam της 
εταιρείας Intromedic, (β) Pillcam της εταιρείας Given Imaging, και (γ) Endocapsule 

της εταιρείας Olympus. 
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