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Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει εξελιχθεί ραγδαία, με αποτέλεσμα ο τρόπος ζωής των
ανθρώπων να αλλάζει συνεχόμενα, χωρίς πλέον να το καταλαβαίνουν. Πλέον, έχουμε φτάσει στο
σημείο όπου η τεχνολογία είναι τις περισσότερες φορές απαραίτητη για τη ζωή των ανθρώπων, ή
τουλάχιστον  έτσι  πιστεύουν  οι  ίδιοι.  Πάντα  όμως  οτιδήποτε  αναπτύσσεται  ταχύτητα  και
χρησιμοποιείται εκτενή, σίγουρα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αρχίζουν να γίνονται πλέον
αντιληπτές  και  αρνητικές  επιδράσεις  που  τυχόν  προκύπτουν.  Οι  αρνητικές  επιπτώσεις  της
τεχνολογίας έδωσαν ένα έναυσμα στη μελέτη της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και μάλιστα
από αρκετά πρώιμο στάδιο. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε τις επιδράσεις που έχουν
τα  μεταλλικά  αντικείμενα  και  εμφυτεύματα  στην  απορρόφηση  ηλεκτρομαγνητικής  ισχύος  από
βιολογικούς ιστούς. Η απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ισχύς εξετάζεται χρησιμοποιώντας τον
Ρυθμό Ειδικής Απορρόφησης (SAR) σε 1g και 10g ιστού και ο υπολογισμός του επιτυγχάνεται
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο FDTD.  Συνοπτικά τα κεφάλαια της παρούσας διπλωματικής εργασίας
είναι τα παρακάτω:

Κεφάλαιο 1: Αναφέρεται  μια ιστορική αναδρομή, κάποιες  επιστημονικές  σχετικές μελέτες που
έχουν  πραγματοποιηθεί  σχετικά  με  το  ρυθμό  ειδικής  απορρόφησης,  καθώς  και  ο  σκοπός  της
συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας.

Κεφάλαιο  2: Παρουσιάζονται  κάποιες  βασικές  έννοιες  όπως  ενδεικτικά  η  ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία,  τα  ηλεκτρομαγνητικά  κύματα,  ηλεκτρομαγνητικό  φάσμα  και  οι  κατηγορίες  του,
καθώς επίσης γίνεται λόγος για την ιονίζουσα και μη ιονίζουσα ακτινοβολία, όπως και για τυχόν
επιδράσεις που προκύπτουν από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Κεφάλαιο 3: Αναλύουμε τη μέθοδο Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίο του Χρόνου (FDTD),
δίνονται γενικές πληροφορίες γι'  αυτήν όπως για παράδειγμα το πώς προέκυψε, κάποια βασικά
χαρακτηριστικά της που είναι καλό να γνωρίζουμε, όπως και πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα που
διαθέτει.

Κεφάλαιο 4: Γίνεται μια σύντομη αναφορά στα όρια έκθεσης που ίσχυαν μέχρι τώρα, τα όρια της
έκθεσης που έχουν θεσπιστεί από την ICNIRP, την IEEE, και την Ελλάδα.

Κεφάλαια 5, 6 & 7: Εξετάζονται όλα τα προβλήματα που μελετούνται στην παρούσα διπλωματική
εργασία,  μέσα από πληθώρα προσομοιώσεων,  με  σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν. 

Κεφάλαιο 8: Παραθέτουμε συμπεράσματα που προέκυψαν, καθώς επίσης και ορισμένα πιθανά
θέματα μελλοντικών εργασιών. 
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Abstract

In recent  years,  technology has evolved rapidly,  resulting in  people's  lifestyles changing
continuously, no longer understanding it.  Now, we have reached to the point that technology is
necessary for people's lives, or at least this is what they believe. However, everything that develops
rapidly and is used extensively, surely after a certain period of time, adverse effects that may arise
are  noticed.  The  negative  effects  of  technology  have  triggered  the  study  of  electromagnetic
radiation from a very early stage. In this diploma thesis, we study the effects of metal objects and
implants on the absorption of electromagnetic power from biological tissues.  The absorption of
electromagnetic power is examined using the Special  Absorption Rate (SAR) in 1g and 10g of
tissue and its calculation is performed using the FDTD method. In summary, the chapters of this
diploma thesis are the following:

Chapter 1: Refers to a historical review, some relevant studies on the rate of specific absorption,
and the purpose of this diploma thesis.

Chapter 2: Some basic concepts are introduced, such as electromagnetic radiation, electromagnetic
waves, electromagnetic spectrum and its categories, are also presented, as well as ionizing and non-
ionizing radiation and other electromagnetic radiation effects.

Chapter 3: We analyze  the  FDTD method  and  we  provide,  general  information  about  it,  for
example, how it  came about, some key features that are good to know, and its  advantages and
disadvantages.

Chapter 4: A brief reference to the reporting limits up to now is given, as well as the exposure
limits set by ICNIRP, IEEE, and Greece.

Chapters 5, 6 & 7: All the problems studied in this dissertation, through a variety of simulations,
are examined. We compare the results of the simulations that arise from all the cases.

Chapter 8: Here are some conclusions that have been drawn, as well as some possible future work
issues.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Εισαγωγή

1.1 Γενικές Πληροφορίες

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει συμβάλει αρκετά στη ζωή των ανθρώπων, με σκοπό
να μην καταβάλλεται ιδιαίτερος κόπος από αυτούς, έτσι ώστε η καθημερινότητα όλων να είναι πιο
εύκολη και απλή, έχοντας όμως πολλές φορές μεγάλες αρνητικές επιδράσεις. Χρησιμοποιώντας
λοιπόν  την  έκφραση  “εξέλιξη  της  τεχνολογίας”  εννοούμε  ένα  τεράστιο  φάσμα  συσκευών  που
εκπέμπουν  Ηλεκτρομαγνητική  (Η/Μ)  ακτινοβολία  και  χρησιμοποιούνται  κατά  κόρον  από  το
μεγαλύτερο  μέρος  του  πληθυσμού  παγκοσμίως,  όπως  για  παράδειγμα  κινητές  συσκευές,
τηλεοράσεις, καθώς και κάτι τελείως διαφορετικό όπως είναι το ασύρματο δίκτυο.  

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  παρουσιάζουμε  διάφορες  μελέτες  που  πραγματοποιήθηκαν  τα
τελευταία χρόνια και αναφέρονται στην επίδραση που έχουν τέτοιου είδους συσκευές, οι οποίες
εκπέμπουν  Η/Μ  ακτινοβολία,  στην  απορρόφηση  Η/Μ  ισχύος  από  βιολογικούς  ιστούς.  Οι
συγκεκριμένες επιστημονικές μελέτες παρουσιάζουν ενδιαφέρον, γιατί που έχει η Η/Μ ακτινοβολία
στους βιολογικούς ιστούς δεν είναι αμελητέες. Κατά συνέπεια, στην παρούσα διπλωματική εργασία
διερευνάται  επίσης  εκτενέστατα  ένα  παρόμοιο  πρόβλημα,  το  οποίο  εξετάζει  την  επίδραση
μεταλλικών  αντικειμένων  και  εμφυτευμάτων  σε  σχέση  με  την  απορρόφηση  Η/Μ  ισχύος  από
βιολογικούς ιστούς, καθώς και τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν

1.2 Ιστορική Αναδρομή

Από  την  εποχή  του  Ιπποκράτη  βλέπουμε  την  πεποίθησή  του  ότι  η  ακτινοβολία  που
προέρχεται από τον ήλιο, η οποία ανήκει στην οπτική περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος,
έχει βιολογικές επιδράσεις στον άνθρωπο, καθώς ο ίδιος προσπάθησε να θεραπεύσει ασθενείς του
που είχαν όγκο στο στήθος με έκθεση τους σε ακτινοβολία ,(ηλιοθεραπεία). Από τον 18ο αιώνα
αυξάνονται οι προσπάθειες θεραπείας όγκων, αιμορραγιών και ανευρυσμάτων χρησιμοποιώντας τη
διοχέτευση  του ηλεκτρικού ρεύματος στους ιστούς που έχουν επηρεαστεί. 

Το 1898 ο Πιέρ και η Μαρία Κιουρί πραγματοποίησαν πειράματα με διαφορετικά υλικά που
χρησιμοποίησαν στο παρελθόν, όπως το βαρύ μέταλλο θόριο και κατάλαβαν ότι προέρχεται από
μία ακτινοβολία άγνωστη έως τότε, τη ραδιενέργεια. Έτσι, κάποια στοιχεία όπως το θόριο και το
ουράνιο  μπήκαν  στην  κατηγορία  των  ραδιενεργών  στοιχείων.  Παράλληλα,   η   Μαρία  Κιουρί
διαπίστωσε  ότι  κάποια  ουρανιούχα  μεταλλεύματα  απελευθερώνουν  μεγαλύτερη  ποσότητα
ραδιενέργειας από  την προβλεπόμενη. Θεώρησε λοιπόν, ότι οι συγκεκριμένες ενώσεις  διαθέτουν
κάποια επιπλέον υλικά, τα οποία είναι αρκετά ραδιενεργά. Αργότερα, ανακάλυψαν δύο καινούρια
στοιχεία, το ράδιο και το πολώνιο. 

Μέσα σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα οι  επιστήμονες  διαπίστωσαν  ότι  οι  συγκεκριμένες
ακτίνες είναι βλαβερές για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη
εποχή  οι  περισσότεροι  επιστήμονες  που  μελετούσαν  τις  συγκεκριμένες  ακτινοβολίες,  συνήθως
πέθαιναν σε μικρή ηλικία από ασθένειες όπως η λευχαιμία, οι οποίες πλέον είναι γνωστό ότι έχουν
σχέση με τον καρκίνο. 

Μετά  τον  β’ παγκόσμιο  πόλεμο  (1939  –  1945)  και  τη  χρήση  των  ραντάρ  άρχισε  να
δημιουργούνται  ανησυχίες  σχετικά  με  τις  αρνητικές  επιπτώσεις  της  Η/Μ  ακτινοβολίας  στον

8



άνθρωπο. Το 1974 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιδημιολογική έρευνα από την Αμερικανίδα γιατρό
Νάνσυ Βέρτχαϊμερ έχοντας τη βοήθεια του φυσικού Εντ Λίπερ για τις βιολογικές επιπτώσεις και
συγκεκριμένα την παιδική λευχαιμία από την Η/Μ ακτινοβολία. Μετά από τη συγκεκριμένη μελέτη
πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες μελέτες ανά τον κόσμο από διάφορα πανεπιστήμια και δημόσιους
φορείς. 

1.3 Επιστημονικές 'Ερευνες

Όσοι επιστήμονες επιχείρησαν να εξετάσουν ζητήματα που σχετίζονται με τις  αρνητικές
επιπτώσεις της Η/Μ ακτινοβολίας επικεντρώθηκαν σε έναν πολύ συγκεκριμένο όρο, όπου είναι ο
ειδικός  ρυθμός  απορρόφησης  ή SAR (Specific Absorption Rate).  Ο  SAR αναφέρεται  στην
απορροφούμενη ενέργεια ανά μονάδα χρόνου και μάζας και μετριέται σε μονάδες watt ανά κιλό
(W/kg). Συνήθως υπολογίζεται είτε από τον μέσο όρο ολόκληρου του σώματος, είτε από τον μέσο
όρο μικρότερου όγκου (τυπικά 1gr ή 10 gr ιστού). Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών στο
πεδίο του χρόνου (FDTD) είναι μια αναγνωρισμένη και αποδεκτή μέθοδος για τον υπολογισμό
SAR. Για  τον  προσδιορισμό  του  SAR πραγματοποιούνται  είτε  προσομοιώσεις  με  τη  χρήση
ηλεκτρονικών  υπολογιστών  είτε  με  μετρήσεις  σε  ειδικά  εργαστήρια  με  τη  χρήση ομοιωμάτων
ανθρώπινων κεφαλιών. Τα τελευταία έχουν κατασκευαστεί με την προϋπόθεση να απορροφούν την
ίδια ποσότητα ακτινοβολίας με ένα πραγματικό ανθρώπινο κεφάλι. 

Αν  και  οι  επιστήμονες  έδειξαν  ιδιαίτερη  προσοχή  στην  μελέτη  του  ειδικού  ρυθμού
απορρόφησης από βιολογικούς ιστούς, πριν από το 1980 οι έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί
ήταν ελάχιστες.  Με την εξέλιξη  και  χρήση της  κινητής  τηλεφωνίας,  οι  συγκεκριμένες  έρευνες
πολλαπλασιάστηκαν  με  ταχύτατο  ρυθμό  από  τα  μέσα  του  1990  και  μετά.  Στη  συνέχεια,
παραθέτουμε  ενδεικτικά  κάποιες  από  τις  έρευνες  που  πραγματοποιήθηκαν  στον  συγκεκριμένο
τομέα. 

Το 2005 πραγματοποιήθηκε μια έρευνα [1], όπου χρησιμοποιήθηκαν αριθμητικές μέθοδοι
και  μοντέλα  για  την  εκτίμηση  της  επίδρασης  ενός  παθητικού,  μεταλλικού  επιφανειακού
εμφυτεύματος  σε  ένα  Η/Μ  πεδίο  κινητού  τηλεφώνου  και  ιδιαίτερα  για  την  εκτίμηση  της
απορρόφησής του σε ιστούς στο εγγύς πεδίο. Μελετήθηκαν δύο βασικά μοντέλα εμφυτεύματος, τα
οποία  ήταν οι  μεταλλικοί  πείροι  και  οι  δακτύλιοι  στα  επιφανειακά στρώματα του ανθρώπινου
σώματος, όπου τα συγκεκριμένα μέρη ήταν σε πολύ κοντινή επαφή με το κινητό τηλέφωνο. Σκοπός
ήταν να βρεθεί το «χειρότερο σενάριο» σε σχέση με την απορρόφηση ενέργειας με τη μεταβολή
διαφόρων παραμέτρων, όπως η θέση του εμφυτεύματος, ο προσανατολισμός, το μέγεθος και οι
γειτονικοί  ιστοί.  Οι  υπολογισμοί  πραγματοποιήθηκαν με το εμπορικό λογισμικό,  SEMCAD, με
βάση τη μέθοδο FDTD (πεπερασμένες διαφορές στο πεδίο του). Οι παράμετροι που μελετήθηκαν
(μέγεθος εμφυτεύματος, προσανατολισμός, θέση, γειτονικοί ιστοί και συχνότητα σήματος) είχαν
σημαντικό αντίκτυπο στην κατανομή SAR και σε ορισμένες περιπτώσεις  κοντά στο εμφύτευμα
προέκυψαν υψηλά τοπικά Η/Μ πεδία. Οι τιμές SAR αυξήθηκαν περισσότερο όταν το εμφύτευμα
ήταν στο δέρμα και είχε μήκος συντονισμού ή διάμετρο, περίπου το ένα τρίτο του μήκους κύματος
στους ιστούς. Οι τιμές SAR αυξήθηκαν ακόμη και με συντελεστή 400-700 λόγω ενός πείρου ή ενός
δακτυλίου. Αυτές οι υψηλότερες τιμές επιτεύχθηκαν σε περιορισμένο όγκο κοντά στην επιφάνεια
του εμφυτεύματος. Αντίθετα, χωρίς το εμφύτευμα, οι υψηλότερες τιμές SAR επιτεύχθηκαν γενικά
στην  επιφάνεια  του  δέρματος.  Οι  μέσες  τιμές  μάζας  SAR 1g  και  SAR 10g  αυξήθηκαν  λόγω
εμφύτευσης ακόμη και με συντελεστή 3 και 2, αντίστοιχα. Σε αυτή τη μελέτη, οι υψηλότερες τιμές
SAR 1g παρατηρήθηκαν όταν το εμφύτευμα ήταν κάτω από το δέρμα ή στους μύες. Ένας κύριος
λόγος είναι το γεγονός ότι για ένα συντονισμένο εμφύτευμα η παρεμβολή μεταξύ προσπίπτοντος
και  του  πεδίου  που  αλληλεπιδρά  είναι  αποτελεσματική  κοντά  στο  εμφύτευμα  και  οι  ιστοί
περιβάλλουν  πλήρως  το  εμφύτευμα.  Ωστόσο,  σε  πραγματικές  κλινικές  περιπτώσεις,  αυτά  τα
αποτελέσματα  συντονισμού  είναι  σπάνια,  επειδή  οι  χειρότερες  περιπτώσεις  εμφανίζονται  στα
εμφυτεύματα με κατάλληλο μέγεθος και προσανατολισμό. 

Στη  συνέχεια,  το  2007  πραγματοποιήθηκε  μια  εξίσου  ενδιαφέρον  έρευνα  [2],  η  οποία
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μελέτησε τις μεταβολές του SAR στο κεφάλι και συγκεκριμένα στο πρόσωπο χρησιμοποιώντας μια
συσκευή, γνωστή ως PDA (personal data assistant), λαμβάνοντας υπόψιν την επίδραση μεταλλικών
αντικειμένων  σε  κοντινή  απόσταση,  όπως  π.χ.  δαχτυλίδια.  Η  συγκεκριμένη  έρευνα
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της μεθόδου  FDTD, υπολογίζοντας τις μεταβολές του  SAR στη
συχνότητα των 1,8GHz και με τη βοήθεια τριών διαφορετικών μοντέλων κεφαλιού, εκ των οποίων
το  ένα  ήταν  ένα  ετερογενές  ρεαλιστικό  ομοίωμα.  Τα  πρώτα  δύο  μοντέλα,  τα  οποία
συμπεριλάμβαναν ένα ομογενές ομοίωμα σε σχήμα κύβου και ένα ομογενές ομοίωμα κεφαλιού,
προσομοιώθηκαν παρουσία μιας διπολικής  κεραίας.  Επιπλέον,  έγινε προσπάθεια προσομοίωσης
του ετερογενούς ομοιώματος όσο γίνεται πιο ρεαλιστικά και δημιούργησαν ένα μεταλλικό κουτί
εισάγοντας μέσα ένα μονόπολο, για να μοιάζει οπτικά με ένα κινητό τηλέφωνο. Τα αποτελέσματα
που  προέκυψαν  από  το  κάθε  μοντέλο  παρουσίαζαν  κάποιες  ιδιαιτερότητες.  Αρχικά,  το  πρώτο
μοντέλο έδειξε ότι η απόσταση του δαχτυλιδιού παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις μεταβολές του
SAR.  Ειδικότερα,  όσο  κοντινότερη  είναι  η  απόσταση,  τόσο  μικρότερη  είναι  και  η  επίπτωση.
Επιπλέον,  η  ενέργεια  τους  εστιάζεται  στο  μέσο της  εμπρόσθιας  επιφάνειας  του μοντέλου.  Στη
συνέχεια, το δεύτερο μοντέλο, στο οποίο το δαχτυλίδι ήταν κολλημένο πάνω στο φρύδι, επηρέαζε
λόγω της  ανομοιομορφίας  της απόστασής του από το μοντέλο (ουσιαστικά όλα τα σημεία του
δαχτυλιδιού  δεν  είχαν  την  ίδια  απόσταση  από  το  μοντέλο).  Έτσι,  το  ασύμμετρο  ρεύμα  που
διαπερνούσε το δαχτυλίδι σήμαινε ότι το δαχτυλίδι έδινε διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το
πού  τοποθετούνταν  στο  κεφάλι  και  την  πόλωση  της  πηγής.  Τέλος,  τα  αποτελέσματα  που
συγκεντρώθηκαν προσομοιώνοντας το τρίτο μοντέλο έδειξαν ότι η τιμή του SAR 1  g αυξήθηκε
όταν το δαχτυλίδι ήταν κατά προσέγγιση ίσο με ένα μήκος κύματος περιμετρικά. Παράλληλα, σε
αυτή την περίπτωση έπαιξε σημαντικό ρόλο η θέση του δαχτυλιδιού σε σχέση με το δέρμα και το
κεφάλι, όπως αντίστοιχα καθόλου ευκαταφρόνητη είναι και η επιρροή που είχε η διάτρηση του
δέρματος.

Ας σημειωθεί ότι το 2013 διεξήχθη μια άλλη έρευνα [3], στην οποία εξετάστηκε η επίδραση
της  εμφύτευσης  μεταλλικών  πλακών  οστεοσύνθεσης  στην  περιοχή   του  ανθρώπινου  κεφαλιού
χρησιμοποιώντας ανάλυση FDTD. Ειδικότερα, περιγράφει τους τοπικούς υπολογισμούς SAR για
έναν  άνθρωπο  με  μεταλλικές  πλάκες  οστεοσύνθεσης  ενσωματωμένες  στην  κάτω  γνάθου,  που
εκτίθενται σε ραδιοκύματα εξαιρετικά υψηλών συχνοτήτων. Ο κύριος στόχος ήταν να εκτιμηθεί
κατά  πόσον  ο  συνδυασμός  δύο  μεταλλικών  πλακών  ευθυγραμμισμένων  παράλληλα  προκαλεί
αλλαγές στα αποτελέσματα των τιμών του SAR κάτω από συνθήκες έκθεσης κοντινού ή μακρινού
πεδίου.  Συγκεκριμένα,  χρησιμοποιήθηκε  ένα  μοντέλο  ανατομικού  ομοιώματος,  στο  οποίο
εμφυτεύθηκαν  μεταλλικές  πλάκες  οστεοσύνθεσης  των  κρανιακών  καταγμάτων.  Οι  μέσες  SAR
εξαρτήσεις μέγιστης συγκέντρωσης 10 g στη ζώνη των κάτω γνάθων εξετάστηκαν ποσοτικά με
μεταλλικές  πλάκες  διαφόρων  μεγεθών  και  σχημάτων.  Επιπλέον,  οι  τοπικές  τιμές  SAR  στις
μεταλλικές  πλάκες  οστεοσύνθεσης  διερευνήθηκαν  χρησιμοποιώντας  μια  διπολική  κεραία  λ/2
(μισού  μήκους  κύματος)  στα  2  GHz.  Η  ανάλυση  εκτελέστηκε  από  το  εμπορικό  λογισμικό
SEMCAD Χ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, κάτω από την έκθεση σε μακρινό πεδίο, η μέγιστη τιμή
του μέσου SAR 10 g στη ζώνη των κάτω γνάθων για έναν άνθρωπο που διαθέτει μεταλλικές πλάκες
οστεοσύνθεσης ήταν 37% μεγαλύτερη από εκείνη χωρίς  πλάκες. Επιπλέον, ο ρυθμός αύξησης ήταν
34% σε πολύ κοντινή απόσταση με το πεδίο. 

Ο αυξανόμενος αριθμός των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή
ζωή υποδηλώνει την ανάγκη για συνεχή εξέταση των επιπτώσεων της ακτινοβολίας του κινητού
τηλεφώνου στο ανθρώπινο σώμα. Πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει ότι όταν εξετάζεται η τιμή
του  SAR στο  χέρι,  έχει  επίδραση  στο  αποτέλεσμα  του  SAR στο  κεφάλι  του  μοντέλου.  Οι
συγκεκριμένες προσομοιώσεις περιγράφουν την πραγματικότητα στην οποία οι χρήστες κράτησαν
το κινητό τηλέφωνο στο χέρι σε μια θέση συζήτησης. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα διαθέσιμα
ανθρώπινα μοντέλα για ηλεκτρομαγνητικές εφαρμογές έχουν συνήθως όρθια θέση, επειδή είναι
κατασκευασμένα είτε από πτώματα είτε από εικόνες CT και MRI. Για να ρυθμιστεί το μοντέλο σε
διαφορετική θέση (περπάτημα, κάθισμα, κατοχή τηλεφώνου κλπ.) είναι διαθέσιμα κάποια εμπορικά
ή ακαδημαϊκά εργαλεία λογισμικού. Πολλοί από τους χρήστες μπορούν να φορούν κοσμήματα,
όπως σκουλαρίκια και δαχτυλίδια, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανή πηγή πρόσθετης
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ακτινοβολίας σε ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι, πραγματοποιήθηκε το 2014 μια έρευνα  [4], στην
οποία μελετήθηκαν οι επιρροές των δακτυλιδιών και των σκουλαρικιών στην κατανομή και στις
μέγιστες του SAR (1 g και 10 g), στις οποίες εξετάστηκε όχι μόνο το κεφάλι αλλά και το χέρι του
ανομοιογενή  ανθρώπινου  μοντέλου  που  ονομάζεται  HUGO.  Στη  συγκεκριμένη  έρευνα
χρησιμοποιήθηκε  το  λογισμικό  "BodyFlex",  το  οποίο  επιτρέπει  την  κίνηση  των  διαφόρων
τμημάτων του ανθρώπινου σώματος και τη δημιουργία μιας θέσης του μοντέλου "HUGO", έτσι
ώστε  να  κρατάει  το  κινητό  τηλέφωνο  στο  χέρι  του  σε  θέση  ομιλίας.  Για  την  ανάλυση  της
κατανομής του SAR, συμπεριλήφθηκαν στις προσομοιώσεις το κεφάλι και το χέρι του ανθρώπινου
μοντέλου.  Διαφορετικά  κοσμήματα  τοποθετήθηκαν  στο  ανθρώπινο  μοντέλο  σε  δύο  τύπους
προσομοιώσεων:  χρησιμοποιώντας  ένα  πτυσσόμενο  τηλέφωνο  και  ένα  μικρό  τηλέφωνο.  Τα
αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  η  παρουσία  του  σκουλαρικιού  και  του
δαχτυλιδιού έχει αξιοσημείωτη επίδραση στην κατανομή, καθώς επίσης και στη μέγιστη τιμή του
SAR.  Πιο  αναλυτικά,  το  γενικό  συμπέρασμα  που  προέκυψε  από  αυτή  την  μελέτη  ήταν  ότι  η
τοποθέτηση και το σχήμα του τηλεφώνου καθώς και η θέση του ανθρώπινου χεριού επηρεάζουν
την κατανομή και τις τιμές του SAR. Η παρουσία του δακτυλιδιού παρατηρήθηκε ότι προκάλεσε
αύξηση των τιμών του SAR στο χέρι και αλλαγή της θέσης της μέγιστης τιμής του SAR. Ωστόσο, η
παρουσία του δακτυλιδιού στη προσομοίωση είχε αμελητέα επίδραση στην κατανομή του SAR στο
κεφάλι. Παράλληλα, το σχήμα και οι διαστάσεις του σκουλαρικιού είχαν αντίκτυπο στην κατανομή
του SAR στο χέρι και στο κεφάλι όταν το μέγεθος του σκουλαρικιού ήταν της τάξης του μήκους
κύματος.  Παρ'  όλα  αυτά,  από  τα  αποτελέσματα  που  προέκυψαν  από  τις  προσομοιώσεις  που
διέθεταν τους δύο τύπους τηλεφώνου, μπόρεσαν να συμπεράνουν ότι οι μέγιστες τιμές του SAR
ήταν κάτω από τα προδιαγραφόμενα όρια για τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του SAR στα άκρα από
4 W/kg. Τα ληφθέντα αποτελέσματα φάνηκε ότι εξαρτήθηκαν κυρίως από τη θέση της κεραίας.
Επομένως, υπέθεσαν ότι, ποιοτικά, τα αποτελέσματα για το πτυσσόμενο τηλέφωνο μπορούσαν να
επεκταθούν σε άλλους τύπους κινητών τηλεφώνων στους οποίους η κεραία είναι τοποθετημένη
αρκετά μακριά από το αυτί και σχετικά κοντά στην παλάμη του χεριού στη θέση ομιλίας. Ομοίως,
τα αποτελέσματα για το "μικρό" τηλέφωνο υπέθεσαν ότι μπορεί να ισχύουν για άλλα μικρότερα
τηλέφωνα στα οποία η κεραία στη θέση ομιλίας είναι σχετικά κοντά στο αυτί. 

Ο εμφυτευμένος καρδιακός βηματοδότης (PM) είναι ένας από τους ιατρικούς μηχανισμούς
για καρδιακές παθήσεις, όπως o ακανόνιστος καρδιακός παλμός ή αρρυθμία, και εμφυτεύεται στο
στήθος  ή  την  κοιλιά  του  ασθενούς.  Υπάρχουν  διαθέσιμοι  διάφοροι  τύποι  εξοπλισμού
ραδιοεπικοινωνιών, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα,τα οποία έχουν γίνει συνηθισμένοι. Ως εκ τούτου,
επηρεάζεται ευρέως το ανθρώπινο σώμα με την επίδραση του Η/Μ κύματος που εκπέμπεται από
αυτούς τους εξοπλισμούς. Η απορροφούμενη Η/Μ ενέργεια στο ανθρώπινο σώμα προσδίδει κυρίως
θερμική  επίδραση  των  ιστών.  Ειδικότερα,  υπάρχει  η  δυνατότητα  τοπικής  θέρμανσης  όταν
ενσωματώνεται ένα μεταλλικό αντικείμενο, όπως εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές. Συγκεκριμένα,
έχει  διερευνηθεί  η  Η/Μ  παρεμβολή  (EMI)  ενός  εμφυτευμένου  καρδιακού  βηματοδότη  που
προκαλείται  από  αυτόν  τον  εξοπλισμό.  Ωστόσο,  έχουν  πραγματοποιηθεί  λίγες  μελέτες  που  να
υπολογίζουν  το  SAR  γύρω  από  το  βηματοδότη  έχοντας  ένα  κινητό  τερματικό  σταθμό.  Θα
αποτελούσε λοιπόν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι το 2016 πραγματοποιήθηκε μια έρευνα [5],
στην οποία υπολόγισαν την τιμή του SAR μπροστά από μια θήκη με βηματοδότη που εμφυτεύθηκε
σε  ανθρώπινο  μοντέλο  και  για  να  το  προσομοιώσουν  τοποθέτησαν   ένα  ασύρματο  τερματικό
σταθμό. Ειδικότερα, διερευνήθηκε η τιμή του SAR εξαιτίας μιας κεραίας τρίτης γενιάς (3G) από
ένα  πτυσσόμενο  τηλέφωνο.  Ως  αποτέλεσμα  των  υπολογισμών,  παρατηρήθηκαν  δυνατότητες
αύξησης  του SAR γύρω από την θήκη με  τον  βηματοδότη.  Στην περίπτωση του  ενδοκαρδίου
βηματοδότη  η  τιμή  του  SAR  αυξήθηκε  κατά  100%  κατά  μέσο  όρο  έναντι  της  τιμής  χωρίς
βηματοδότη. Αντίστοιχα, στην περίπτωση του επικαρδιακού βηματοδότη, ο ρυθμός αύξησης του
SAR ήταν μόνο 20% κατά μέσο όρο. Αυτό οφειλόταν στο ότι η μέση τιμή SAR γύρω από το
βηματοδότη  στο  ανθρώπινο  σώμα  εξαρτώνταν  από  την  απόσταση  μεταξύ  της  θήκης  με  το
βηματοδότη και των μυών. Επιπλέον, σε όλες τις περιπτώσεις, οι υπολογισμοί του SAR 10 g ήταν
επαρκώς κάτω από τις διεθνείς οδηγίες ασφαλείας. 
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1.4 Αντικείμενο μελέτης & σκοπός της παρούσας εργασίας

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη της επίδρασης μεταλλικών
αντικειμένων και εμφυτευμάτων στην απορρόφηση Η/Μ ισχύος από βιολογικούς ιστούς. Κύριος
στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη των αποτελεσμάτων των τιμών του Ρυθμού
Ειδικής  Απορρόφησης  (SAR),  έπειτα  από  ένα  εκτενές  εύρος  προσομοιώσεων  κάτω  από
διαφορετικές συνθήκες.

Η  υπολογιστική  δοσιμετρία  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη  συσχέτιση  μεταξύ  δύο
ηλεκτρομαγνητικών  πεδίων,  των  εξωτερικών  μη-διαταραγμένων  και  αυτών  που  σχηματίζονται
μέσα στο σώμα, θεωρώντας συνήθως τον κάθε ιστό ως ένα διηλεκτρικό μέσο με ή χωρίς απώλειες,
ενώ παράλληλα το κάθε μέσο διαθέτει συγκεκριμένες ηλεκτρικές ιδιότητες, που χαρακτηρίζουν τον
ιστό που αντιπροσωπεύει.   

Οι  εξισώσεις  του  Maxwell αναλύουν  την  αλληλεπίδραση  που  υπάρχει  μεταξύ  των
μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων, η οποία είναι αμφίδρομη, καθώς επίσης και με τα υλικά που
υπάρχουν στο χώρο και  στο χρόνο.  Στόχος  είναι  να προσδιοριστεί  η λύση των συγκεκριμένων
εξισώσεων  χρησιμοποιώντας  ανατομικά  μοντέλα  του  ανθρώπινου  σώματος  με  πολύ  καλές
προδιαγραφές. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των Πεπερασμένων
Διαφορών  στο  Πεδίο  του  Χρόνου  ή  FDTD,  η  οποία  χρησιμοποιείται  και  για  την  μελέτη  της
παρούσας  διπλωματικής  εργασίας.  Η  μέθοδος  FDTD χρησιμοποιεί  μια  γεωμετρία,  η  οποία
αποτελείται από διακριτοποιημένο βιολογικό σύστημα, όπου μπορεί να είναι το κεφάλι ή το σώμα.
Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η χρήση μιας πηγής ακτινοβολίας, η οποία μπορεί να είναι μια απλή
διπολική κεραία λ/2 ή μια τερματική συσκευή. Με τη χρήση της μεθόδου  FDTD μπορούμε να
υπολογίσουμε την αριθμητική τιμή της Η/Μ ισχύος, η οποία απορροφάται από βιολογικούς ιστούς.

Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού καθώς και
ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα, τα οποία αποτελούνται συνολικά από 7 ιστούς, και δημιουργήθηκαν
από  τομές  MRI,  οι  οποίες  στηρίζονται  σε  ρεαλιστικά  δεδομένα.  Μέσω  των  προσομοιώσεων
υπολογίστηκαν τα επίπεδα των τιμών του SAR και ειδικότερα των μέγιστων τοπικών τιμών, των
μέγιστων μέσων τιμών με μάζα αναφοράς ένα γραμμάριο ιστού (1g SAR), καθώς επίσης και με
μάζα αναφοράς δέκα γραμμάρια ιστού (10g SAR). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως κατανέμεται το
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο εσωτερικά του μοντέλου.

Αρχικά, κατασκευάστηκε ένας μεταλλικός σκελετός γυαλιών και τοποθετήθηκε στο απλό
ανατομικό  μοντέλο  του  ανθρώπινου  κεφαλιού.  Αφού  ολοκληρώθηκε  η  κατασκευή  και  η
τοποθέτηση του σκελετού στο ανθρώπινο κεφάλι, προστέθηκε στη γεωμετρία μια διπολική κεραία
λ/2, η οποία ρυθμίστηκε να εκπέμπει σε τέσσερις διαφορετικές συχνότητες, καθώς και μια πηγή
διέγερσης. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετήθηκε σε οριζόντια θέση μπροστά και ανάμεσα στα μάτια
και  οι  προσομοιώσεις  που πραγματοποιήθηκαν μελετήθηκαν σε πέντε διαφορετικές  αποστάσεις
από το κεφάλι. Οι προσομοιώσεις του ανθρώπινου κεφαλιού πραγματοποιήθηκαν με το μεταλλικό
σκελετό των γυαλιών και χωρίς αυτόν,  στις  ίδιες  συχνότητες και στις  ίδιες  αποστάσεις  από το
κεφάλι,  με  σκοπό  την  σύγκριση  των  αποτελεσμάτων  των  τιμών  του  SAR έτσι  ώστε  να
συμπεράνουμε  αν  με  τη  χρήση  των  μεταλλικών  γυαλιών  υπήρχε  μεγαλύτερη  απορρόφηση
ηλεκτρομαγνητικής ισχύος από τους βιολογικούς ιστούς. Στη συνέχεια,  αλλάξαμε την θέση της
κεραίας από οριζόντια σε κατακόρυφη, καθώς και τις αποστάσεις, ενώ όλα τα υπόλοιπα παρέμειναν
ίδια. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν και πάλι με τα μεταλλικά γυαλιά και χωρίς αυτά, με
σκοπό  να  συγκριθούν  στο  τέλος  τα  αποτελέσματα  που  προέκυψαν  μεταξύ  τους.  Στην  κοινή
απόσταση  που  χρησιμοποιήθηκε  μεταξύ  της  οριζόντιας  και  κατακόρυφης  θέσης  της  κεραίας
πραγματοποιήσαμε  πάλι  μια  σύγκριση  των  αποτελεσμάτων  του  SAR μεταξύ  των  τιμών  που
αντιστοιχούσαν στο μεταλλικό σκελετό γυαλιών.

Επιπλέον,  θελήσαμε να ελέγξουμε την επίδραση που θα είχαν τα μεταλλικά εμφύτευμα
μέσα  στο  ανθρώπινο  κεφάλι  και  σε  ολόκληρο  το  σώμα  μέσα  από  τα  αποτελέσματα  που  θα
προέκυπταν. Συνεπώς, εισάγαμε στο ανθρώπινο κεφάλι ένα μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα στην
κάτω γνάθο της οδοντοστοιχίας στην δεξιά πλευρά. Επιπροσθέτως, τοποθετήσαμε στη γεωμετρία
μια διπολική κεραία λ/2 σε οριζόντια θέση μπροστά από την περιοχή του στόματος, με σκοπό να
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προσομοιώσουμε πάλι στις  ίδιες  συχνότητες,  σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις,  καθώς και μια
πηγή διέγερσης. Οι προσομοιώσεις του ανθρώπινου κεφαλιού πραγματοποιήθηκαν με το μεταλλικό
οδοντικό εμφύτευμα αλλά και χωρίς αυτό, στις ίδιες συχνότητες και αποστάσεις από το κεφάλι, με
σκοπό την σύγκριση των αποτελεσμάτων των τιμών του  SAR. Έπειτα, αλλάξαμε την θέση της
κεραίας από οριζόντια σε κάθετη, ενώ παρέμειναν όλα τα υπόλοιπα ίδια, πραγματοποιώντας πάλι
τις προσομοιώσεις με το μεταλλικό εμφύτευμα και χωρίς αυτό, με σκοπό να συγκριθούν στο τέλος
τα αποτελέσματα που προέκυψαν μεταξύ τους. Οι αποστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν και στις δύο
περιπτώσεις τοποθέτησης κεραίας ήταν ίδιες, γι' αυτό και κάναμε μια επιπλέον σύγκριση μεταξύ
των  αποτελεσμάτων  των  τιμών  του  SAR που  αντιστοιχούσαν  στην  οριζόντια  τοποθέτηση  της
κεραίας με τις τιμές της κατακόρυφης, όπου στις περιπτώσεις αυτές υπήρχε το μεταλλικό οδοντικό
εμφύτευμα.

Ακόμη, μελετήσαμε την περίπτωση τοποθέτησης μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος στο
ανθρώπινο  σώμα.  Παράλληλα,  τοποθετήσαμε  στη  γεωμετρία  μια  διπολική  κεραία  λ/2  σε
κατακόρυφη θέση μπροστά από την περιοχή του μηρού, με σκοπό να προσομοιώσουμε στις ίδιες
συχνότητες, σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις, καθώς και μια πηγή διέγερσης. Οι προσομοιώσεις
του ανθρώπινου σώματος πραγματοποιήθηκαν με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα αλλά και χωρίς
αυτό,  στις  ίδιες  συχνότητες  και  αποστάσεις  από  το  μηρό,  με  σκοπό  την  σύγκριση  των
αποτελεσμάτων  των  τιμών  του  SAR.  Έπειτα,  αλλάξαμε  την  θέση  της  κεραίας  και  την
τοποθετήσαμε κάθετα στην πλαϊνή μεριά του μηρού, καθώς και τις αποστάσεις που μελετήθηκαν,
ενώ όλα τα υπόλοιπα παρέμειναν ίδια, πραγματοποιώντας πάλι τις προσομοιώσεις με το μεταλλικό
εμφύτευμα και χωρίς αυτό, με σκοπό να συγκριθούν στο τέλος τα αποτελέσματα που προέκυψαν
μεταξύ  τους.  Στις  δύο  κοινές  αποστάσεις  που  χρησιμοποιήθηκαν  μεταξύ  της  κατακόρυφης
μπροστινής και κατακόρυφης πλαϊνής θέσης της κεραίας από το μηρό πραγματοποιήσαμε πάλι μια
σύγκριση των αποτελεσμάτων των τιμών του  SAR που αντιστοιχούσαν στο μεταλλικό ισχιακό
εμφύτευμα.  Τέλος,  όλα τα  παραπάνω αποτελέσματα συγκρίθηκαν με  τα  όρια  της  έκθεσης που
έχουν θεσπιστεί στην Ελλάδα, με σκοπό να δούμε αν υπάρχει υπέρβαση του ορίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Βασικές Έννοιες

2.1 Ορισμοί

2.1.1 Ηλεκτρικό Πεδίο 

Ηλεκτρικό  πεδίο ονομάζεται  το  πεδίο,  το  οποίο  προσδίδει  ηλεκτρική  δύναμη  σε  ένα
ηλεκτρικό  φορτίο  όταν  βρίσκεται  μέσα  σ'  αυτόν.  Ηλεκτρικά  πεδία  προκαλούνται  λόγω
διακυμάνσεων της τάσης: ουσιαστικά πιο μεγάλη τάση δημιουργεί πιο ισχυρό πεδίο. Αντίστοιχα,
μαγνητικό πεδίο ονομάζεται το πεδίο, στο οποίο ασκούνται δυνάμεις σε ηλεκτρικά ρεύματα και σε
μαγνήτες. Τα μαγνητικά πεδία προκαλούνται σε περίπτωση ύπαρξης ροής ηλεκτρικού ρεύματος:
πιο  υψηλή  ροή  ρεύματος  δημιουργεί  πιο  μεγάλη  ένταση  στο  μαγνητικό  πεδίο.  Ένταση  του
ηλεκτρικού πεδίου ονομάζεται το φυσικό μέγεθος το οποίο προσδιορίζει την ισχύ του ηλεκτρικού
πεδίου  σε  ένα  συγκεκριμένο  σημείο  και  συμβολίζεται  με  Ε.  Αντίστοιχα,  το  μαγνητικό  πεδίο
αναλύεται  από  την  έντασή  του  που  συμβολίζεται  με  H.  Εάν  η  ένταση  του  πεδίου  παραμένει
σταθερή  με  το  χρόνο  το  πεδίο  ονομάζεται  στατικό  διαφορετικά  εάν  αλλάζει  μέτρο  και  φορά
ονομάζεται μεταβαλλόμενο ή εναλλασσόμενο. Το μαγνητικό πεδίο έχει τη δυνατότητα να εισχωρεί
εύκολα στο ανθρώπινο σώμα, καθώς επίσης και σε διάφορα οικοδομικά υλικά.

2.1.2 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα

Όσον αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα για να παραχθούν πρέπει να ταλαντωθούν τα
ηλεκτρικά φορτία.  Τα  ηλεκτρομαγνητικά κύματα αποτελούνται  από μαγνητικά  και  ηλεκτρικά
πεδία, που ταλαντεύονται μαζί στον ίδιο χρόνο σε επίπεδα, καθώς επίσης και προς τη διεύθυνση
διάδοσης, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2.1). 

Σχήμα 2.1: Ηλεκτρομαγνητικό Κύμα
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Επιπλέον, έχουν την ιδιότητα να διαδίδονται στο κενό με την ταχύτητα του φωτός (c), ενώ
μέσα  σε  υλικά  διαδίδονται  με  πιο  μικρή  ταχύτητα.  Τα  πεδία  από  τα  οποία  αποτελείται  τις
περισσότερες  φορές  δεν  είναι  αισθητά.  Το  μέγεθος  τους  είναι  εξαρτημένο  από   την  τιμή  της
έντασης  αλλά  και  της  τάσης  του  ηλεκτρικού  ρεύματος,  η  μείωσή  τους  παρατηρείται  να
πραγματοποιείται  με  εντατικό  ρυθμό,  καθώς  αυξάνεται  η  απόστασή  τους  από  την  πηγή  που
προέρχονται. Σε περίπτωση που τα Η/Μ κύματα προσπίπτουν σε κάποιο τυχόν εμπόδιο υπάρχει η
πιθανότητα ένα μεγάλο μέρος να διαθλαστεί, να ανακλαστεί, να απορροφηθεί ή να διαδοθεί ξανά
μέσω του αντικειμένου.

Τα  κύματα γενικότερα έχουν διάφορα χαρακτηριστικά, εκ των οποίων τα πιο σημαντικά
είναι το πλήθος των περιόδων που περνούν από ένα σημείο σε κάθε δευτερόλεπτο και δείχνουν  τη
συχνότητά τους κύματος, η οποία συμβολίζεται με f, καθώς και η απόσταση που αντιστοιχεί σε μια
περίοδο κύματος συμβολίζεται  με λ.  Για κάθε ηλεκτρομαγνητικό κύμα,  η ταχύτητα του φωτός
ισούται με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του μήκους κύματος με τη συχνότητα , όπως
φαίνεται παρακάτω: 

c = λ • f   , όπου το c = 3∙108 m/s 

Σημαντικό ρόλο στην μέτρηση των πεδίων παίζει η συχνότητα. Η τιμή της συχνότητας ενός
ηλεκτρομαγνητικού κύματος  αποδίδεται  σε μονάδες  Hertz  (Hz).  Το ένα  Ηz αντιστοιχεί  σε μια
περίοδο σε  κάθε  δευτερόλεπτο.  Για  συχνότητες  μικρότερες  από 10 ΜHz τα Ε,  Β μπορούν να
αντιμετωπιστούν ανεξάρτητα να τα μετράμε ξεχωριστά, ενώ για μεγαλύτερες συχνότητες πάνω από
10 ΜHz τα Ε, Β μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω απλών
σχέσεων,  χρησιμοποιώντας  για  παράδειγμα  την  πυκνότητα  ισχύος  (Ρ).  Ως  εκ  τούτου,  αν
γνωρίζουμε το ένα μέγεθος μπορούμε πολύ γρήγορα και εύκολα να υπολογίσουμε και τα υπόλοιπα.
Συνοπτικά  στον  παρακάτω  πίνακα  (Πίνακας  2.1)  παραθέτουμε  τα  μεγέθη  που  προαναφέραμε,
καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους.

ΜέγεθοςΜέγεθος ΣυμβολισμόςΣυμβολισμός Μονάδα ΜέτρησηςΜονάδα Μέτρησης

Ένταση Ηλεκτρικού ΠεδίουΈνταση Ηλεκτρικού Πεδίου EE Volt/meter (V/m) Volt/meter (V/m) 

Ένταση Μαγνητικού ΠεδίουΈνταση Μαγνητικού Πεδίου HH Ampere/meter (A/m) Ampere/meter (A/m) 

ΙσχύςΙσχύς NN Watt (W) Watt (W) 

Πυκνότητα ΙσχύοςΠυκνότητα Ισχύος P P ή ή SS Watt/(meter)Watt/(meter)2 2 

Μήκος ΚύματοςΜήκος Κύματος λλ Meter(m) Meter(m) 

ΣυχνότηταΣυχνότητα ff Hertz (Hz) Hertz (Hz) 

Πίνακας 2.1: Χρήσιμα Μεγέθη, Συμβολισμοί και Μονάδες Μέτρησης που σχετίζονται με το Ηλεκτρομαγνητικό Κύμα

2.1.3 Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Η  ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία περιλαμβάνει  κύματα  μαγνητικής  και  ηλεκτρικής
ενέργειας,  που  διαδίδονται  στον  ελεύθερο  χώρο.  Το  πεδίο  στο  οποίο  δημιουργούνται  τα
συγκεκριμένα κύματα καλείται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορούν να
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εμφανιστούν  με  αρκετές  διαφορετικές  εκδοχές,  όπως  είναι  τα  ραδιοκύματα,  το  ορατό  φως,  τα
μικροκύματα, καθώς και οι ακτίνες X.  

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όπως προσδιορίστηκε ήταν από ανέκαθεν στη γη στη
φυσική της μορφή. Παρ' όλα αυτά, παρατηρήθηκε ότι στον 20ο αιώνα υπήρξε η ραγδαία αύξηση
της έκθεσης του περιβάλλοντος μέσω τεχνητών πηγών, λόγω διάφορων εφαρμογών που είχαν ως
βάση  τον  ηλεκτρισμό,  της  εξέλιξης  της  ασύρματης  τεχνολογίας,  καθώς  και  εφαρμογών  που
βασίζεται σε αυτήν. Στη σημερινή εποχή, οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται σε καθημερινή επαφή
με τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά πεδία, είτε βρίσκονται στο σπίτι τους, είτε βρίσκονται στο χώρο
τον οποίο εργάζονται.

Στα  τέλη  του  1800  παρατηρήθηκε  έντονα  η  ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία  και  πιο
συγκεκριμένα οι  αρνητικές  επιδράσεις  που προσδίδουν στους ανθρώπινους βιολογικούς ιστούς,
κάποιες πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, οι οποίες κατασκευάστηκαν από τους ίδιους τους
ανθρώπους. Στο συγκεκριμένο γεγονός έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον μεγάλος πλήθος επιστημόνων,
κάτι το οποίο μελετάται εκτενέστατα και τα τελευταία 30 χρόνια.  

2.1.4 Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ονομάζεται το πλήθος της ζώνης συχνοτήτων που περιέχουν τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα κυμαίνεται από συχνότητες με μηδενική
τιμής  έως  άπειρη.  Στηριζόμενοι  σε  ορισμένα  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  οι  επιστήμονες
διέκριναν το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα σε κάποιες κατηγορίες, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο
σχήμα (Εικόνα 2.1). Συγκεκριμένα, οι περιοχές αυτές είναι τα  ραδιοκύματα, τα  μικροκύματα, η
υπέρυθρη ακτινοβολία, η ορατή ακτινοβολία (φως), η υπεριώδης ακτινοβολία, οι ακτίνες Χ και οι
ακτίνες γ. 

Εικόνα 2.1  : Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
Πηγή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – ΕΕΤΤ 

Επιπλέον, στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.2) παραθέτουμε συνοπτικά τις περιοχές του
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος,  αναφέροντας  την περιοχή των συχνοτήτων τους,  καθώς και  την
ενέργεια φωτονίων, και στη συνέχεια παραθέτουμε πιο αναλυτικά κάποιες επιπλέον πληροφορίες
σχετικά με την κάθε ζώνη του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.
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Περιοχή Φάσματος Περιοχή Φάσματος Περιοχή ΣυχνοτήτωνΠεριοχή Συχνοτήτων

ΡαδιοκύματαΡαδιοκύματα 300 MHz300 MHz

ΜικροκύματαΜικροκύματα 300 300 MHz – 300 GHzMHz – 300 GHz

Υπέρυθρη ΑκτινοβολίαΥπέρυθρη Ακτινοβολία 300 GHz – 400 THz300 GHz – 400 THz

Ορατή Ακτινοβολία (Φως)Ορατή Ακτινοβολία (Φως) 400 – 800 THz400 – 800 THz

Υπεριώδης ΑκτινοβολίαΥπεριώδης Ακτινοβολία 800 THz – 3800 THz – 3∙∙10101717 Hz Hz

Ακτίνες ΧΑκτίνες Χ 33∙∙10101717 Hz –  5 Hz –  5∙∙10101919 Hz Hz

Ακτίνες γΑκτίνες γ 55∙∙10101919 Hz –  3 Hz –  3∙∙10102222 Hz Hz

Πίνακας 2.2: Περιοχές Ηλεκτρομαγνητικού Φάσματος

Ραδιοκύματα

Τα ραδιοκύματα ανήκουν στην κατηγορία  των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με  σχετικά
χαμηλές συχνότητες. Η περιοχή των συχνοτήτων που καλύπτουν είναι 300 MHz. Τα ραδιοκύματα
προκαλούνται συνήθως από κεραίες και βρίσκουν χρήση κυρίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
Παράλληλα, διαθέτουν κάποιες κατηγορίες, οι οποίες διαιρούνται με βάση το μήκος κύματος ή στη
συχνότητα.  Τέλος,  τα  ραδιοκύματα  έχουν  ως  πιο  χαμηλή  περιοχή  συχνότητας  τα  βιομηχανικά
κύματα και ως πιο υψηλή τα υπερβραχέα. 

Μικροκύματα

Τα μικροκύματα ανήκουν στην κατηγορία των ραδιοκυμάτων, διότι προκαλούνται συνήθως
από  κεραίες  και  βρίσκουν  χρήση  κυρίως  στον  τομέα  των  τηλεπικοινωνιών.  Εμφανίζουν  όμως
κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι διαφορετικά από όλα τα άλλα ραδιοκύματα Η περιοχή των
συχνοτήτων που καλύπτουν είναι από 300 MHz – 300 GHz. Παράλληλα, και αυτά διαιρούνται σε
τρεις  περιοχές  συχνοτήτων,  οι  οποίες  είναι τα  δεκατομετρικά  μικροκύματα  (UHF),  τα
χιλιοστομετρικά μικροκύματα (EHF) και  τα εκατοστομετρικά μικροκύματα (SHF). 

Υπέρυθρη Ακτινοβολία

Η περιοχή των συχνοτήτων που καλύπτει η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι 300 GHz – 400
THz. Εκπέμπεται από όλα τα σώματα εξαιτίας της θερμότητας που διαθέτουν. Χρησιμοποιείται
ευρέως στην τεχνολογία μέσω διάφορων εφαρμογών. Συγκεκριμένα,οι υπέρυθρες ακτίνες βρίσκουν
εφαρμογή σε ηλεκτρονικά μέσα, όπως στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μέσω ασύρματης εκπομπής
υπερύθρων ή  οπτικών  ινών,  CD player.  Η  υπέρυθρη φωτογραφία  είναι  αρκετά  σημαντική  και
χρησιμοποιείται  σε  εφαρμογές  που  αφορούν  τη  γεωργία,  τη  δασοπονία,  την  αρχαιολογία,  τη
γεωλογία και αλλού. 

Ορατή Ακτινοβολία (Φως)

Η  περιοχή  της  ορατής  ακτινοβολίας  είναι  μία  αρκετά  περιορισμένη  περιοχή  του
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, και στην συγκεκριμένη περιοχή η όραση είναι αρκετά ευαίσθητη
για τους ζωντανούς οργανισμούς. Η περιοχή των συχνοτήτων που καλύπτει είναι από 400 – 800
THz. Το ορατό φάσμα διαιρείται και αυτό σε ορισμένες ζώνες, όπου γίνονται αντιληπτές μέσα τα
μάτια των ανθρώπων με τη μορφή διάφορων χρωμάτων.
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Υπεριώδης Ακτινοβολία

Η περιοχή των συχνοτήτων που καλύπτει η υπεριώδης ακτινοβολία είναι 800THz – 3∙1017

Hz. Η εκπομπή της πραγματοποιείται από αρκετά θερμά σώματα, εκ των οποίων τα άστρα είναι ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η υπεριώδης ακτινοβολία έχει πολύ μεγάλη ενέργεια, αυτός είναι και
ο λόγος που είναι εξαιρετικά βλαβερή για τους όλους ζωντανούς οργανισμούς. 

Ακτίνες Χ

Οι ακτίνες Χ κυμαίνονται μεταξύ 3∙1017 Hz –  5∙1019 Hz, το μήκος κύματος είναι μεταξύ 10
nm έως 10 pm. Οι ακτίνες Χ παράγονται από την επιτάχυνση των ηλεκτρονίων, καθώς και από την
πρόσπτωση σε κάποιο στόχο, που μπορεί να είναι ένα είδος μεταλλικού υλικού.

Ακτίνες γ

Η περιοχή των συχνοτήτων που καλύπτουν οι  ακτίνες γ είναι 5∙1019 Hz –  3∙1022 Hz, και
διαθέτουν την υψηλότερη συχνότητα. Οι ακτίνες γ διαδίδονται στο κενό με την ίδια ταχύτητα που
διαδίδονται στο κενό και οι ηλεκτρομαγνητικές ακτίνες. Έχουν μήκος κύματος από 10 -10 – 10-14 m.
Οι συγκεκριμένες ακτίνες είναι αρκετά επιβλαβείς έως επικίνδυνες, διότι προκαλούν μετάλλαξη
του DNA και διαχωρίζουν τα κύτταρα, έχοντας ως αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τον θάνατο
των οργανισμών που επηρεάζονται από αυτήν.

2.2 Ιονίζουσα και Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία

Το  ηλεκτρομαγνητικό  φάσμα,  ανάλογα  με  την  ενέργεια  που  μεταφέρει  η  ακτινοβολία,
χωρίζεται σε δύο επιμέρους περιοχές: την ιονίζουσα και μη ιονίζουσα ακτινοβολία, οι οποίες είναι
ορατές και στο παρακάτω σχήμα (Εικόνα 2.2).

Εικόνα 2.2: Ιονίζουσα & Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία 
Πηγή: Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας – ΕΕΚΤ 

Ιονίζουσα είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία διαθέτει πολύ υψηλή ενέργεια
ικανή να προκαλέσει ιονισμό, με άλλα λόγια μπορεί να διασπάσει τους δεσμούς που συγκροτούν το
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DNA που διαθέτουν τα κύτταρα. Η συχνότητα είναι πιο υψηλή σε σχέση με αυτή του ορατού
φωτός.  Οι  υπεριώδεις  ηλιακές  ακτίνες,  οι  ακτίνες  Χ,  οι  ακτίνες  γ  και  η  κοσμική  ακτινοβολία
αποτελούν την ιονίζουσα ακτινοβολία. 

Μη Ιονίζουσα είναι  η  ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία,  η  οποία  διαθέτει  σχετικά  μικρή
ενέργεια χωρίς να προκαλέσει άμεσα ιονισμό, με τη δυνατότητα να δημιουργεί στα κύτταρα  των
οργανισμών ηλεκτρικές, θερμικές ή χημικές επιπτώσεις, ορισμένες φορές με θετικές και άλλες πάλι
με αρνητικές συνέπειες. Σε μικρές ποσότητες ισχύος δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος όσον αφορά την
υγεία, σε αντίθεση με την ιονίζουσα ακτινοβολία. Έχει συχνότητα μικρότερη ή ίση με αυτή του
ορατού  φωτός  και  είναι  μεγάλου  μήκους  κύματος.  Περιλαμβάνει  την  ακτινοβολία,  η  οποία
προέρχεται μέσω κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ, ραδιοτηλεοπτικών πομπών, ηλεκτρονικών
και ηλεκτρικών συσκευών. Πηγές της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας είναι: η υπέρυθρη ακτινοβολία,
τα ραδιοκύματα, το ορατό φως και η ακτινοβολία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας (ELF).

2.3  Βιολογικές  Επιδράσεις  της  Ηλεκτρομαγνητικής
Ακτινοβολίας

Ο ανθρώπινος  οργανισμός είναι  ένα πολύπλοκο λειτουργικό σύστημα που περιλαμβάνει
εκατομμύρια κύτταρα που απαρτίζουν διάφορα είδη ιστών, και αυτά κατ' επέκταση δημιουργούν τα
όργανα,  εκ  των  οποίων  η  καρδιά,  ο  εγκέφαλος,  το  συκώτι  και  τα  νεφρά  είναι  κάποια
χαρακτηριστικά παραδείγματα. Με τη χρήση των μεμβρανών τα κύτταρα, αφήνουν να περάσουν
μόρια και ιόντα με σκοπό την επίτευξη του στόχου τους, κάτι το οποίο είναι ζωτικής σημασίας. Η
συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να επηρεαστεί  μέσω της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Οι λειτουργίες των διάφορων οργάνων επιτυγχάνονται με την επικοινωνία και ανταλλαγή
μηνυμάτων  μεταξύ  ιστών  και  κυττάρων.  Τα  μηνύματα  είναι  πιθανόν  να  αποτελούνται  από
ηλεκτρικά δυναμικά και διάφορες χημικές ουσίες. Αρκετές λειτουργίες του εγκέφαλου στηρίζονται
στην  δημιουργία  ηλεκτρικών  δυναμικών.  Άρα  οποιαδήποτε  εξωτερική  ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία,  η  οποία  είναι  παραπλήσια  ή  ακόμα  και  υψηλότερης  έντασης  από  τα  ενδογενή
ηλεκτρικά πεδία του ανθρώπου μπορεί να επηρεάσει το κυτταρικό σύστημα του ανθρώπου. 

Εικόνα 2.3: Παρουσιάζει τις πολύ ευαίσθητες περιοχές του εγκεφάλου που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την κεραία
του κινητού όταν μιλάμε. 

Πηγή  : FAB3 – Neuroscience for Teaching EFL 
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Το 70% του ανθρωπίνου σώματος αποτελείται από μόρια νερού, τα οποία είναι ηλεκτρικά
δίπολα  που  διαθέτουν  μεταξύ  των  δύο  ατόμων  του  υδρογόνου  (Η)  έναν  θετικό  πόλο,  ενώ  ο
αρνητικός πόλος βρίσκεται κοντά στο άτομο του οξυγόνου (Ο2). Με την παρουσία του ηλεκτρικού
πεδίου  τα  ηλεκτρικά  δίπολα (μόρια  και  ιόντα),  και  κυρίως  τα  μόρια  που  υπάρχουν  στο  νερό,
ταλαντώνονται έχοντας ως αποτέλεσμα την μετακίνηση της ενέργειας από τα ηλεκτρομαγνητικά
κύματα προς  τους  βιολογικούς  ιστούς  των οργανισμών και  την αύξηση της  θερμοκρασίας  των
ιστών. 

Για να επιτευχθεί  αύξηση της θερμοκρασίας  μέσα στους βιολογικούς  οργανισμούς είναι
αναγκαίο να διεισδύσει στο ανθρώπινο σώμα υψηλή ποσότητα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας,
να  διατηρηθεί  το  συγκεκριμένο  πεδίο  για  κάποιο  χρονικό  διάστημα,  καθώς  επίσης  και  να
απορροφηθεί μεγάλη ποσότητα ισχύς.

Ο ανθρώπινος οργανισμός περιέχει διάφορους μηχανισμούς, εκ των οποίων κάποιοι από
αυτούς ελέγχουν τη θερμοκρασία του σώματος και τη διατηρούν σε μια σταθερή τιμή ανάμεσα
στους 36 και 37 °C. Σε περίπτωση που τα ποσά θερμότητας που παράγονται δεν είναι μεγάλα, οι
μηχανισμοί  που  είναι  υπεύθυνοι  για  τη  θερμοκρασία  του  σώματος  έχουν  τη  δυνατότητα  να
κρατήσουν τη θερμοκρασία σταθερή μεταξύ των τιμών 36 – 37 °C. Αν όμως, τα ποσά θερμότητας
αυξηθούν αρκετά, οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί δυσλειτουργούν και αυτό έχεις ως αποτέλεσμα  την
αύξηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα όργανα πάνω από 37 °C. 

Όπως αναφέραμε η απορρόφηση της  ισχύος  εξαρτάται  από το βιολογικό υλικό.  Οι  δύο
λοιπόν πιο ευαίσθητες περιοχές του ανθρώπινου σώματος σε σχέση με τη θερμοκρασία  είναι οι
όρχεις  και  τα  μάτια,  εξαιτίας  της  διαδικασίας  με  την  οποία  αιματώνονται.  Οι  μηχανισμοί
θερμότητας για τις συγκεκριμένες περιοχές δεν είναι πλήρεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Η μέθοδος FDTD 

3.1 Εξισώσεις Maxwell & Επίλυσή τους

Με την ύπαρξη χρονικών μεταβαλλόμενων πεδίων σε ένα σύστημα, το ηλεκτρικό και το
μαγνητικό πεδίο είναι συζευγμένα μέσω των εξισώσεων Maxwell, οι οποίες φαίνονται παρακάτω
σχέσεις (3.1) και (3.2). 

                                                   ∇ × H⃗=J⃗ +
∂ D⃗
∂ t

                                                       (3.1)

                                                                ∇ × E⃗=
−∂ B⃗

∂t
                                                       (3.2)

Στον ελεύθερο χώρο,  όπου δεν υπάρχουν φορτία και  ρεύμα αγωγιμότητας,  οι  εξισώσεις
Maxwell γίνονται ομογενείς. Στην γενική περίπτωση, όταν υπάρχουν οι όροι των πηγών, πρόκειται
για διανυσματικές εξισώσεις.

Στα  προβλήματα  ηλεκτρομαγνητισμού  η  χρήση  των  εξισώσεων  Maxwell μπορεί  να
βασιστεί  σε  αναλυτικές  λύσεις  σε  δύο  περιπτώσεις,  στων  απλών  γεωμετριών  και  στων  πολύ
συγκεκριμένων οριακών συνθηκών. Ως εκ τούτου, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα πιο
σύνθετου  τύπου,  οι  αριθμητικές  μέθοδοι  είναι  η  ασφαλέστερη,  καταλληλότερη  και  πιο
αποτελεσματική επιλογή για την επίλυσή τους. Με τον τρόπο αυτό, τις τελευταίες δεκαετίες οι
αριθμητικές μέθοδοι με χρήση τους αναπτύχθηκαν αρκετά και έγιναν πολύ δημοφιλείς, όπως αυτές
που αναφέρονται παρακάτω:
1. Η μέθοδος των ροπών (Method of Moments)
2. Η μέθοδος ολοκληρωτικών εξισώσεων (Integral Equations – IE)
3. Η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Method – FEM)
4. Η μέθοδος πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου (Finite-Difference  Time-Domain –
FDTD)

Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου - FDTD αποτελεί μια από
τις  πιο  δημοφιλείς  μεθόδους  για  την  αριθμητική  επίλυση  των  εξισώσεων  του  Maxwell.  Το
μαθηματικό της μοντέλο βασίζεται στη διαφορική μορφή των εξισώσεων του Maxwell. Ουσιαστικά
χρησιμοποιείται για να προσομοιώσει τη διάδοση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος στο χώρο. Η
βασική αρχή της μεθόδου  FDTD είναι ότι ο χώρος χωρίζεται σε διακριτά κελιά και ο χρόνος σε
διακριτά χρονικά βήματα. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο FDTD αλγόριθμος βασίζεται στη
διακριτοποίηση  μόνο  των  εξισώσεων  στροβιλισμού.  Οι  υπόλοιπες  εξισώσεις  ικανοποιούνται
ενδογενώς από τον αλγόριθμο.
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3.2 Γενική Περιγραφή της μεθόδου

Η μέθοδος  FDTD πρωτοπαρουσιάστηκε στην επιστημονική  κοινότητα  από τον  Yee το
1966,  χρειάστηκε  μια  δεκαετία   για  να  χρησιμοποιηθεί  σε  στρατιωτικές  εφαρμογές,  όπως  η
μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που διεισδύει σε ένα σχεδόν κλειστό αγώγιμο αντικείμενο
όπως το αεροσκάφος,  καθώς προσπίπτει  πάνω του ένας  ηλεκτρομαγνητικός  παλμός.  Ο παλμός
αυτός μπορεί να είναι κεραυνός ή να οφείλεται σε έκρηξη. Η μέθοδος βασίζεται στις εξισώσεις
στροφής του Maxwell όσον αφορά το πεδίο του χρόνου στη διαφορική τους μορφή. Γράφοντας τις
εξισώσεις τις εξισώσεις χρησιμοποιώντας κεντρικές διαφορές, διότι λαμβάνονται υπόψη μόνο οι
γειτονικές επιδράσεις, καθώς το πεδίο προχωράει με διακεκριμένα χρονικά βήματα από κελί σε
κελί σε όλα τα σημεία του υπολογιστικού χώρου. 

Η  μέθοδος  FDTD βασίζεται  στις  δύο  εξισώσεις  στροφής  του  Maxwell στο  πεδίο  του
χρόνου,  όπου αναφέραμε  παραπάνω,  σχέσεις  (3.1)  και  (3.2).  Από τις  διανυσματικές  εξισώσεις
στροβιλισμού,  καταλήγουμε  με  ανάπτυξη των  τελεστών  σε  καρτεσιανές  συντεταγμένες  σε  ένα
σύστημα 6 γραμμικών εξισώσεων. Οι εξισώσεις αυτές περιλαμβάνουν τις μερικές παραγώγους των
συνιστωσών του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου.
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Αυτές  οι  συγκεκριμένες  εξισώσεις  απαρτίζουν  τη  βάση  μεθόδου  FDTD,  και  έπειτα
διακριτοποιούνται ακολουθώντας τις οδηγίες της μεθόδου πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του
χώρου. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιεί μια προσέγγιση με πεπερασμένες διαφορές δεύτερης
τάξης σε ακρίβεια για τις χωρικές και χρονικές παραγώγους των Ε και Η. Υπάρχει εναλλαγή στην
επιλογή του διακριτού βήματος στο χώρο και στο χρόνο κάθε φορά, με σκοπό να εξασφαλίζεται
κάθε φορά η ευστάθεια του αλγορίθμου. Επιπλέον, εναλλάσσονται στο χρόνο και στο χώρο και οι
συνιστώσες  του  ηλεκτρικού  και  μαγνητικού  πεδίου,  ακολουθώντας  το  σχήμα  leap-frog,  όπως
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φαίνεται  παρακάτω  (Σχήμα  3.1).  Αυτό  επιτρέπει  τη  φυσική  ικανοποίηση  της  συνέχειας  των
επιφανειακών συνιστωσών στη διεπιφάνεια μεταξύ διαφορετικών μέσων.

Σχήμα 3.1: Η συνιστώσα του Ε υπολογίζεται σε ακέραια πολλαπλάσια του χρονικού και χωρικού βήματος, ενώ η
συνιστώσα του Η υπολογίζεται χρονικά και χωρικά ενδιάμεσα στις συνιστώσες του Ε  (Αλγόριθμος Leap – Frog)

Πηγή: [10]

Ουσιαστικά, ο αλγόριθμος προσομοιώνει την προοδευτική διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων  ακολουθώντας  μια  διαδικασίας  βηματικής  αύξησης  του  χρόνου.  Πιο  συγκεκριμένα,
χρησιμοποιεί ένα ακριβές σχήμα ολοκλήρωσης, και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η χρήση
μόνο  των  τιμών  του  τελευταίου  χρονικού  βήματος  για  τον  υπολογισμό  κατά  τη  διάρκεια  του
επόμενου βήματος. 

Ο  αλγόριθμος  είναι  έτσι  διαμορφωμένος,  ώστε  να  επιτρέπει  την  επίλυση  μεταβατικών
προβλημάτων. Αν ζητείται η λύση σταθερής κατάστασης, τότε ο αλγόριθμος μπορεί να εκτελεστεί
μέχρι το χρονικό βήμα κατά το οποίο αυτή θα επιτευχθεί. Στην περίπτωση που  χρησιμοποιηθεί μια
αρμονική  διέγερση και  ζητείται  η  σταθερή κατάσταση,  τότε  θα πρέπει  οι  τιμές  του πεδίου να
συνεχιστούν μέχρι το χρονικό βήμα, στο οποίο όλα τα σημεία του χώρου θα παρουσιάζουν μια
αρμονική συμπεριφορά.

3.3 Ο αλγόριθμος του Yee

Τη βάση της μεθόδου FDTD αντιπροσωπεύει ο αλγόριθμος του Yee. O Yee προσδιόρισε
όλες τις εξισώσεις στροφής του Maxwell χρησιμοποιώντας ένα σύστημα εξισώσεων πεπερασμένων
διαφορών, για υλικά με μηδενικές απώλειες. Προσδιορίζει και τις δύο πεδιακές εντάσεις στο χρόνο
και στο χώρο, με τη χρήση των εξισώσεων στροφής του Maxwell. Διαθέτει με αυτόν τον τρόπο
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συνεχόμενα μεγαλύτερο εύρος πληροφορίας, με την οποία είναι εφικτό να επιτευχθεί με υψηλότερη
ακρίβεια το αποτέλεσμα.

Χρησιμοποιώντας  τη  μέθοδο  FDTD,  ο  τρισδιάστατος  χώρος  που  χρησιμοποιείται  για
παρατήρηση χωρίζεται σε ορισμένα σημεία που αποτελούνται από κάποια βήματα Δx, Δy και Δz σε
αντιστοιχία με τους άξονες x,y, και z. Με βάση αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται μέσα στο πλέγμα ο
κόμβος που αποτελείται από τρεις συντεταγμένες τις i, j και k και στο καρτεσιανό σύστημα από τα
βήματα  iΔx, jΔy και kΔz, τα  i, j και k να έχουν τη μορφή ακεραίων. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί
ότι οι συνιστώσες των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων δε μπορούν να τοποθετηθούν μαζί στον
ίδιο κόμβο, αντίθετα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 1/2 του βήματος Δx, Δy και Δz με βάση κάθε
φορά  την  κάθε  συνιστώσα.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  επιτυγχάνεται  η  δημιουργία  ορθογώνιων
παραλληλεπιπέδων με διαστάσεις  Δx, Δy και Δz έχοντας την κορυφή με τις συντεταγμένες i, j και k
ως σημείο αναφοράς. Τα συγκεκριμένα ορθογώνια παραλληλεπίπεδα ονομάζονται  κελιά του  Yee
(Yee cells), και φαίνονται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 3.2), όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση
έχουμε ένα τετραγωνικό πλέγμα (Δx = Δy = Δz = Δ).
 

Σχήμα 3.2: Το κελί του Yee μαζί με τις θέσεις των διανυσμάτων του 
Πηγή: [10]

Παρατηρώντας  το  παραπάνω  σχήμα  είναι  εμφανές  ότι  οι  συνιστώσες  Η  και  Ε  είναι
τοποθετημένες στο πλέγμα, με τέτοιον τρόπο όπου μια συνιστώσα του Η έχει γύρω της  τέσσερις
συνιστώσες του Ε, και αντίστροφα. Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι με τη χρήση του αλγορίθμου του
Yee είναι  δυνατόν  να  προσομοιωθεί  και  η  ολοκληρωτική  μορφή  αλλά  και  η  διαφορική  των
εξισώσεων του Maxwell. Είναι ουσιαστικά ένας πολύ εύχρηστος τρόπος για την επίλυση τέτοιου
είδους εξισώσεων.

Στη συνέχεια,  παρακάτω βλέπουμε τις  τελικές  εξισώσεις  (3.9)  και  (3.10),  με  τις  οποίες
επιλύονται  τέτοιου  είδους  προβλήματα  στους  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές.  Οι  συγκεκριμένες
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σχέσεις δείχνουν την τιμή των πεδίων στα σημεία του χώρου και ισχύουν για ομογενές, γραμμικό
και ισοτροπικό μέσο.
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3.4 Παράμετροι της μεθόδου

Στόχος  είναι  η  σωστή  χρήση  της  μεθόδου.  Για  να  επιτευχθεί  αυτό  χρησιμοποιούνται
ορισμένες παράμετροι, έτσι ώστε να προσομοιωθεί η μέθοδος και σε υπολογιστικό περιβάλλον, οι
οποίες είναι οι παρακάτω:

 Το μέγεθος των κελιών του Yee
 Το χρονικό βήμα
 Η διέγερση
 Οι οριακές Απορροφητικές συνθήκες

Το μέγεθος των κελιών του Yee

Αρχικά, όσον αφορά το μέγεθος των κελιών, ο πιο βασικός περιορισμός τους είναι ότι είναι
απαραίτητο  να  είναι  πιο  μικρό  από  το  μικρότερο  μήκος  κύματος.  Ένας  περιορισμός  που
χρησιμοποιείται ευρέως είναι 10 κελιά ανά μήκος κύματος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η πλευρά
κάθε κελιού είναι ίση με 1/10 του μήκους κύματος  που αναλογεί στην πιο υψηλή συχνότητα που
υπάρχει στο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν εφαρμογές που απαιτούν κελιά με μεγαλύτερη
ακρίβεια, όπως για παράδειγμα κελιά με πλευρές 1/20 του μήκους κύματος ή μικρότερες. 

Ένας  δεύτερος  παράγοντας  και  μάλιστα  καθόλου  ευκαταφρόνητος  είναι  το  υλικό  που
περιέχεται  στον  υπολογιστικό  χώρο.   Το  υλικό  παίζει  καθοριστικό  παράγοντα,  διότι  υπάρχουν
διαφορετικά  είδη υλικών,  στα οποία αλλάζει  κάθε  φορά το μήκος κύματος,  με  αποτέλεσμα τη
χρησιμοποίηση διαφορετικού μεγέθους κελιών. Ουσιαστικά, ανάλογα με τα υλικά, ο χώρος μπορεί
να αποτελείται από ανόμοια κελιά ώστε να μην αυξηθεί υπερβολικά ο χώρος. 

Επιπλέον, ο αριθμός των κελιών σχετίζεται με το σφάλμα διασποράς του πλέγματος. Για
ακριβή και σταθερά αποτελέσματα, το σφάλμα διασποράς του πλέγματος θα πρέπει να μειωθεί σε
ένα αποδεκτό επίπεδο, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί μειώνοντας τον αριθμό των κελιών. 

Τέλος,  άνω όριο στο μέγεθος των κελιών θέτει  η γεωμετρία του προβλήματος,  η οποία
απαιτεί την ακριβή μοντελοποίηση των χαρακτηριστικών της. Αφού υπολογιστεί το μέγεθος των
κελιών,  υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των κελιών που χρειάζονται  για την εξομοίωση του
χρόνου.
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Το χρονικό βήμα

Τo χρονικό βήμα είναι σημαντικό για την ευστάθεια της μεθόδου. Η παρακάτω ανισότητα
είναι γνωστή ως συνθήκη ευστάθειας Courant και καθορίζει ένα άνω όριο για το χρονικό βήμα,
δεδομένης της διακριτοποίησης στο χώρο και της ταχύτητας διάδοσης του κύματος. Σε ένα  πλέγμα
με τρεις διαστάσεις έχει την εξής μορφή:
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1
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                                              (3.11)

Χρονικά  βήματα,  τα  οποία  ξεπερνούν  το  όριο  του  Courant καταλήγουν  σε  ασταθείς
προσομοιώσεις.

Η διέγερση

Η διέγερση μπορεί να είναι ημιτονοειδούς μορφής, τετραγωνικός παλμός ή παλμός Gauss,
κάποια από τα οποία φαίνονται παρακάτω.

 Ημιτονοειδής μορφής:

Hz|is , j s , k s

n+1 /2
=sin (2⋅pi⋅f 0(n+1/2 )⋅Δt )                                       (3.12)

 Παλμός Gauss:

Hz|is , j s , k s

n+1 /2
=exp (−a( t−βΔt )2

)                                           (3.13)

Συγκεκριμένα, ο ιδανικός παλμός Gauss έχει άπειρη διάρκεια, στην περίπτωση όμως των
υπολογισμών της μεθόδου FDTD πρέπει να διακοπεί.

Οι οριακές απορροφητικές συνθήκες

Εφαρμόζοντας όλο και πιο συχνά τη μέθοδο FDTD έγιναν αντιληπτά στην πορεία κάποια
προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα που εμφανίστηκαν είναι γεωμετρίες που εκτείνονται στο
άπειρο, όπως προβλήματα ακτινοβολίας ή σκέδασης. Οι συγκεκριμένες γεωμετρίες εκτείνονται στο
άπειρο, και έτσι έρχονται σε αντίθεση με αυτά που προσφέρει η χρήση της μεθόδου  FDTD. Ο
υπολογιστικός χώρος της μεθόδου είναι περιορισμένος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανάκλαση
των ακτινοβολούντων ή σκεδαζόμενων πεδίων όταν φτάσουν στα όρια του χώρου. Για την αποφυγή
λοιπόν  αυτού  του  συγκεκριμένου  προβλήματος  χρησιμοποιούνται  οι  απορροφητικές  οριακές
συνθήκες, οι οποίες ουσιαστικά προσομοιώνουν τον άπειρο.

Υπάρχουν  περιπτώσεις  όπου  κατά  την  εφαρμογή  της  μεθόδου  FDTD δεν  μπορούν  να
υπολογιστούν οι συνιστώσες του πεδίου από όλα τα κελιά, καθώς οι συνιστώσες του κάθε κελιού
υπολογίζονται από τις  τιμές τους σε γειτονικά κελιά.  Αυτό συμβαίνει γιατί  υπάρχουν ορισμένα
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κελιά,  τα  οποία  βρίσκονται  στα  όρια  του  υπολογιστικού  χώρου  και  έτσι  ο  υπολογισμός  των
συνιστωσών είναι  αρκετά δύσκολος.  Έτσι  λοιπόν,  χρησιμοποιούνται  οι  οριακές  απορροφητικές
συνθήκες, οι οποίες υπολογίζουν με διάφορους τρόπους τις τιμές των συνιστωσών στα όρια του
χώρου του προβλήματος. 

Οι πιο διαδεδομένες οριακές απορροφητικές συνθήκες είναι οι παρακάτω:
 Οι συνθήκες Mur πρώτης και δεύτερης τάξης
 Το στρώμα τέλειας προσαρμογής (PML – Perfectly Matched Layer)
 Οριακή συνθήκη Liao

Οι συνθήκες Mur πρώτης και δεύτερης τάξης

Οι  απορροφητικές  συνθήκες  Mur χρησιμοποιούν  τις  τιμές   των  συνιστωσών  των
προηγούμενων χρονικών βημάτων και των γειτονικών κελιών για να υπολογίσουν το πεδίο στο
όριο. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο τάξεις είναι ότι η πρώτη τάξη χρησιμοποιεί τις τιμές μόνο του
προηγούμενου χρονικού βήματος και του γειτονικού κελιού, ενώ η δεύτερη τάξη χρησιμοποιεί τις
τιμές δύο προηγούμενων βημάτων και των δύο εσωτερικών κελιών πριν το οριακό. Επίσης, όσο
αναφορά τις συνιστώσες των γωνιών του χώρου, πρέπει να σημειωθεί ότι  δεν εφαρμόζονται οι
εξισώσεις  του  Mur δεύτερης  τάξης,  διότι  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  απαιτούνται  τιμές
συνιστωσών από κελιά που βρίσκονται έξω από τα όρια του χώρου. Για το λόγο αυτό στις γωνίες
του χώρου χρησιμοποιούνται εξισώσεις του Mur πρώτης τάξης. 

Το στρώμα τέλειας προσαρμογής (PML – Perfectly Matched Layer)

Το  στρώμα  τέλειας  προσαρμογής  είναι  μια  σχετικά  νέα  απορροφητική  συνθήκη  που
δημοσιεύθηκε από τον Jean-Pierre Berenger, η οποία παρουσιάζει πολύ καλύτερη συμπεριφορά σε
σχέση με άλλες συνθήκες. Η συγκεκριμένη συνθήκη έχει ως βάση τη χρήση ενός απορροφητικού
στρώματος  ειδικά  σχεδιασμένου,  με  σκοπό  να  μπορεί  να  απορροφήσει  χωρίς  ανακλάσεις  τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Το νέο απορροφητικό στρώμα ορίζει ως μηδέν την τιμή του θεωρητικού
συντελεστή ανάκλασης ενός επιπέδου κύματος, το οποίο προσπίπτει στην επιφάνεια ανάμεσα στο
μέσο και στον κενό χώρο, χωρίς αυτό να εξαρτάται από τη γωνία πρόσπτωσης και τη συχνότητα. Η
απόδοση του PML χαρακτηρίζεται από τρεις παραμέτρους, οι οποίες είναι οι παρακάτω: 

 Το πάχος 
 Το προφίλ αγωγιμότητας
 Το συντελεστή ανάκλασης σε απλή πρόσπτωση

Η  προσέγγιση  αυτή  βασίζεται  στη  διάσπαση  των  συνιστωσών  του  ηλεκτρικού  ή  του
μαγνητικού πεδίου στην οριακή περιοχή απορρόφησης με την πιθανότητα πρόσθετων απωλειών. Η
συνθήκη  PML εφαρμόζεται  όχι  μόνο  σε  δισδιάστατα  αλλά  και  σε  τρισδιάστατα  προβλήματα.
Τέλος, εφαρμόζοντας τη συνθήκη PML  προκύπτουν αποτελέσματα με μεγαλύτερη ακρίβεια σε
ορισμένα  προβλήματα,  ενώ  σε  κάποια  άλλα  επιτυγχάνεται  η  μείωση  των  υπολογιστικών
απαιτήσεων.

Οριακή συνθήκη Liao

Η οριακή  συνθήκη  Liao γίνεται  πιο  εύκολα αντιληπτή  αν  θεωρηθεί  ως  μια  παρεμβολή
μεταξύ  των  πεδίων  του  χώρου  και  του  χρόνου.  Η  απορροφητική  συνθήκη  Liao  έχει  δυο
περιορισμούς: 

1. Το υλικό για τουλάχιστον 5 κελιά από την εξωτερική επιφάνεια του πλέγματος να είναι
ομογενές 

2. Η μικρότερη απόσταση της κατασκευής από τις εξωτερικές επιφάνειες, τα όρια δηλαδή του
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πλέγματος, να είναι τουλάχιστον 15 κελιά. 
Η συγκεκριμένη συνθήκη εφαρμόζεται μόνο εφόσον υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ του

σημείου διέγερσης και του εξωτερικού ορίου.

3.5 Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα της  μεθόδου

Η μέθοδος FDTD, όπως και οι περισσότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται γενικότερα από
το  ευρύ  κοινό,  διαθέτει  ένα  αρκετά  πλεονεκτήματα,  καθώς  επίσης  και  ένα  μικρό  αριθμό
μειονεκτημάτων, κάποια από τα οποία παραθέτονται παρακάτω.

Πλεονεκτήματα

 Επιλύει  τις  εξισώσεις  του  Maxwell  στο  πεδίο  του  χρόνου,  δίνοντας  την  απόκριση  του
συστήματος  για  ένα  ευρύ  φάσμα  συχνοτήτων  (χρήση  πηγής  με  ευρύ  φασματικό
περιεχόμενο). 

 Είναι μια μέθοδος όπου ο χρήστης μπορεί να κατανοήσει εξαιρετικά εύκολα τη λειτουργία
της και κατ' επέκταση τη χρήση της, καθώς επίσης μπορεί να έχει στο μυαλό του έως ένα
βαθμό  τα αποτελέσματα που περιμένει από ένα δεδομένο μοντέλο.

 Δεν απαιτεί την αντιστροφή πινάκων.
 Μπορεί  να  μοντελοποιήσει  με  ευκολία  ανομοιογενή,  ανισοτροπικά και  μεγάλη ποικιλία

γραμμικών και μη γραμμικών διηλεκτρικών και μαγνητικών υλικών.
 Επιτρέπει στο χρήστη να προσδιορίσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κάθε σημείο του

πλέγματος.
 Υπολογίζει τις τιμές των πεδίων σε όλο το χώρο κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης και

έτσι μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα να παρατηρηθεί η εξέλιξη των πεδίο στο χρόνο,
επιβεβαιώνοντας έτσι την ορθή λειτουργία του μοντέλου.

Μειονεκτήματα

 Όταν  εισάγονται  οριακές  συνθήκες  απορρόφησης  πρέπει  να  ελαχιστοποιούνται  τα
σφάλματα που παρουσιάζονται.

 Πολύ  μικρές  διατάξεις  και  επιφάνειες,  όπως  για  παράδειγμα  μικρές  κεραίες,  δεν
μοντελοποιούνται πάντα κατάλληλα.

 Φαινόμενο  αριθμητικής  διασποράς,  δηλαδή  κάθε  συχνότητα  οδεύει  στο  πλέγμα  με
διαφορετική ταχύτητα.

 Για την εφαρμογή της μεθόδου απαιτείται πολύ μεγάλος υπολογιστικός χρόνος, καθώς και
κόστος. Αυτό προκύπτει διότι απαιτεί την πλεγματοποίηση ολόκληρου του χώρου που θα
προσομοιωθεί και επιπλέον η χωρική διακριτοποίηση του πλέγματος είναι απαραίτητο να
είναι πολύ μικρή, για να μπορεί να αναλύει τόσο το μικρότερο πιθανό μήκος κύματος όσο
και το μικρότερο γεωμετρικό χαρακτηριστικό του μοντέλου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Όρια Ασφαλούς Έκθεσης 

4.1 Δοσιμετρία

Δοσιμετρία ονομάζεται  η  διαδικασία  ή  η  μέτρηση  της  δόσης  της  ακτινοβολίας.  Η
απορροφούμενη δόση, όπου είναι ο υπολογισμός της ενέργειας όπου εναποτίθεται σε κάθε υλικό
μέσο  από  οποιονδήποτε  τύπο  ακτινοβολίας,  είναι  η  μόνη  μετρήσιμη  ποσότητα  ακτινοβολίας.
Δοσιμετρία  λοιπόν,  είναι  ο  τομέας  της  επιστήμης  που  μελετά  τον  προσδιορισμό  της
απορροφούμενης δόσης, η οποία μπορεί να μετρηθεί με κατάλληλα όργανα, όπως για παράδειγμα
τα δοσίμετρα. ∆οσίµετρο ονομάζεται η διάταξη, το όργανο ή το σύστημα που χρησιμοποιείται για
τη μέτρηση ή την εκτίμηση οποιασδήποτε ποσότητας μπορεί να συσχετιστεί με τον καθορισμό της
δόσης  ακτινοβολίας  ή  εκθέσεως.  Το  δοσίµετρο  πρέπει  να  πληρεί  ορισμένες  προϋποθέσεις,
προκειμένου  να  ανταποκρίνεται  επιτυχώς  στις  απαιτήσεις  της  εφαρμογής,  για  την  οποία  έχει
επιλεγεί να χρησιμοποιηθεί. 

Η δοσιμετρία ξεκίνησε από το χώρο των ιατρικών εφαρμογών, καθώς γίνεται αντιληπτό  και
από  τη  χρήση  του  όρου  “δόση”,  ο  οποίος  είναι  δανεισμένος  από  τη  φαρμακολογία.  Βρίσκει
εφαρμογή κυρίως πάνω σε ζητήματα όπου αφορούν το συσχετισμό ανάμεσα στην ακτινοβολία και
στο αποτέλεσμα της δράσης όσο αναφορά τα βιολογικά συστήματα. Αποτελεί ένα ξεχωριστό κλάδο
της  Φυσικής,  ο  οποίος  όμως βοηθάει  σε μεγάλο βαθμό όλες  τις  επιστήμες  που σχετίζονται  με
ακτινοβολίες. Η συσχέτιση αυτή με άλλους επιστημονικούς κλάδους έχει συντελέσει σε αρκετά
συχνές  παρερμηνείες,  όπως  ακόμα  και  βασικών  εννοιών  της  δοσιμετρίας,  έχοντας  σε  κάποιες
περιπτώσεις επικίνδυνες συνέπειες. 

Η λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα δόθηκε χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατη ορολογία,
που προτείνει η Διεθνής Επιτροπή Μονάδων Ακτινοβολιών και Μετρήσεων (ICRU – International
Commission on Radiation Units and Measurements). Πρόκειται για έναν οργανισμό, που ιδρύθηκε
το 1925 στο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ακτινολογίας. 

4.2 Γενικές Παρατηρήσεις της Έκθεσης Ακτινοβολίας

Η θέσπιση και η αναθεώρηση των προτύπων και των κανονισμών που αφορούν την έκθεση
μη ιονίζουσα ακτινοβολία κινούνται την τελευταία δεκαετία σε τρεις άξονες, οι οποίοι αναφέρονται
αναλυτικά παρακάτω:

1. Στον ενεργό ρόλο του κοινού
Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι
πλέον να φοβούνται αρκετά τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορούν να προκληθούν στην υγεία τους.
Γι' αυτό το λόγο, επανεξετάζονται και οι παλαιότερες εφαρμογές της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας,
με σκοπό να μπορέσουν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τυχόν βιολογικές επιπτώσεις. Οι
οργανισμοί, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη έρευνα, έχουν ως σκοπό να κατανοήσουν
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πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι την έννοια του κινδύνου αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία τους
και να θεσπίσουν πρότυπα για την καταπολέμησή του.

2. Προσπάθεια εναρμόνισης των προτύπων
Οι συνθήκες ζωής έχουν πλέον αλλάξει κατά πολύ, ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και
πλέον  τα  περισσότερα  πράγματα  δε  συμβαίνουν  μόνο  σε  μια  συγκεκριμένη  χώρα,  αλλά  σε
ολόκληρο τον κόσμο. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να ισχύει επίσης για τα πρότυπα και τους κανονισμούς
στον επιστημονικό τομέα, τα οποία είναι πλέον απαραίτητο να είναι ενιαία παντού, γιατί η ύπαρξη
διαφορετικών  προτύπων  και  κανόνων  οδηγεί  σε  μια  ασαφή  εικόνα,  και   έτσι  οι  άνθρωποι
οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μια ισχυρή επιστημονική βάση σε σχέση με τις
επιπτώσεις  των  ηλεκτρομαγνητικών  πεδίων.  Η προσπάθεια  εναρμόνισης  των προτύπων γίνεται
μέσα  από  διεθνείς  πολιτικούς  οργανισμούς  (πχ  Ευρωπαϊκή  Ένωση),  διεθνείς  οργανισμούς
συνεργασίας (πχ Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) ή διάφορες διακρατικές συμφωνίες. 

3. Συντονισμός και ενίσχυση της έρευνας
Καθώς έχει πραγματοποιηθεί εκτενής έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, ακόμα και  
τώρα  οι  απόψεις  διίστανται  και  έτσι  η  εικόνα  παραμένει  ασαφής  σε  ορισμένες  
περιπτώσεις.  Ανάγκη και  μάλιστα  καθόλου ευκαταφρόνητη αποτελεί  η  διατύπωση των  
σημείων  προβληματισμού,  τα  οποία  θα  πρέπει  να  αποτελέσουν  ερευνητικές  
προτεραιότητες. Το συντονισμό των ερευνών που αφορούν στις ενδεχόμενες βιολογικές  
επιπτώσεις  της  ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας  τον  έχει  αναλάβει  ο  Παγκόσμιος  
Οργανισμός Υγείας. 

Η θέσπιση κανονισμών, που συγκροτούνται ουσιαστικά από ένα σύνολο οδηγιών έχοντας
ενσωματωμένους  κάποιους  περιορισμούς,  για  την  έκθεση του  ανθρώπου σε  ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία  αποσκοπεί  στην  προστασία  του  από  πιθανές  επιπτώσεις  των  ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων  στην  υγεία.  Οι  κανονισμοί  εκδίδονται  με  αυστηρά  επιστημονικά  κριτήρια,  αλλά
αποτελούν  μόνο  επιστημονικά  κείμενα  μέχρι  να  ενσωματωθούν  στη  νομοθεσία  ενός  κράτους.
Κάποιοι  διεθνούς  κύρους  επιστημονικοί  φορείς  που  έχουν  επιφορτιστεί  με  το  έργο  θέσπισης
κανονισμών και προτύπων, είναι οι εξής: 

• Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία (ICNIRP – International
Commission on Non lonizing Radiation Protection).  Βρίσκεται  σε  λειτουργία  ως
ανεξάρτητος φορέας υπό την εποπτεία της Διεθνούς Ένωσης Ακτινοπροστασίας (IRPA –
International Radiation Protection Association)  από  το  1992.  Η  IRPA  μαζί  με  την
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και τον ΟΗΕ είναι υπεύθυνη για την έκδοση κανονισμών για
την έκθεση ανθρώπων στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

• Το Αμερικάνικο Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων (ANSI  –  American  National  Standards
Institute). Η επιτροπή C95.1, η οποία έχει υπ' ευθύνη της τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία
RF. Στο παρελθόν βρισκόταν σε λειτουργία υπό την αιγίδα του ANSI, αλλά πλέον εργάζεται
υπό την αιγίδα  του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων  και  Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE –
Institute of Electrical and Electronic Engineers). 
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4.3 Ιστορική Αναδρομή

Το  1977  η  Διεθνής  Ένωση  Προστασίας  Ακτινοβολίας  (IRPA –  International Radiation
Protection Association) ίδρυσε τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από Μη Ιονίζουσες  Ακτινοβολίες
(ICNIRP –  International Commission on Non lonizing Radiation Protection).  Η  συγκεκριμένη
επιτροπή  σε  συνδυασμό  με  την  Παγκόσμιας  Οργάνωσης  Υγείας  (WHO –  World Health
Organization) δημοσίευσε τον Ιανουάριο του 1990 ένα άρθρο με τίτλο “Interim guidelines on limits
of exposure to 50/60 Hz electric and magnetic fields”. Αυτή ήταν η βάση για την αρχή πολλών
επιστημονικών  ερευνών  που  διεξήχθηκαν  μετέπειτα  όσον  αφορά  της  επιπτώσεις  της
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε σχέση με τον άνθρωπο, καθώς επίσης και την αντιμετώπισή
τους.

Έτσι  λοιπόν,  μέσα  σε  όλα  αυτά  τα  χρόνια  επιστημονικής  έρευνας  που  ακολούθησαν,
δημοσιεύθηκαν  αρκετοί  κανονισμοί  που  αναφέρονταν  στο  πεδίο  συχνότητας  των  50  Hz.  Οι
συγκεκριμένοι  κανονισμοί  έθεταν τα  όρια των πεδιακών εντάσεων,  με  σκοπό να  αποφευχθούν
πιθανές παρενέργειες που ήταν πιθανόν να προκύψουν από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Οι
πιο σημαντικοί κανονισμοί που θεσπίστηκαν αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης παραθέτεται
και ένας πίνακας (Πίνακας 4.1) με τα όριά τους:

 Το Νοέμβριο του 1993 ανακοινώθηκε ο Βρετανικός κανονισμός, ο οποίος περιείχε πολύ
υψηλά όρια σε σχέση με αυτά της ICNIRP. Το 2004 τελικά υιοθέτησαν τα όρια τις ICNIRP. 

 Τον  Ιανουάριο  του  1995  ανακοινώθηκε  το  Προσωρινό  Ευρωπαϊκό  Πρότυπο  της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC).

 Το  Δεκέμβριο  του  1996  ανακοινώθηκε  το  Γερμανικό  Ομοσπονδιακό  Διάταγμα,  όπου
νομοθετούνται  τα  όρια  που  είναι  επιτρεπτά  σχετικά  με  την  έκθεση  του  κοινού  για  τα
μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία. Τα συγκεκριμένα όρια είναι ίδια με τα όρια του κανονισμού
του 1990. 

 Το 1997 τελειοποιήθηκαν οι κανονισμοί της ICNIRP “Guidelines for limiting exposure to
time-varying  electric,  magnetic,  and  electromagnetic  fields  (up  to  300  GHz)”  που
εκπονήθηκαν  σε  συνδυασμό  με  την  Παγκόσμια  Οργάνωση  Υγείας  και  οι  οποίες
δημοσιεύθηκαν το Δεκέμβριο του 1998. Στους κανονισμούς αυτούς, με την απουσία των
“προσωρινών κανονισμών”, τα όρια έκθεσης του 1990 μένουν ίδια. 

 Τον Ιούλιο του 1999 ανακοινώθηκε ο κανονισμός του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που  αφορούσε  τον  περιορισμό  σχετικά  με  την  έκθεση  του  γενικού  πληθυσμού  σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Στον κανονισμό αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα υιοθετήσει
τα  όρια  των  κανονισμών  της  ICNIRP  έχοντας  πάρει  όμως  πρώτα  την  έγκριση  της
Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Τον  Απρίλιο  του  2002  ανακοινώθηκε  η  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση,  που  δέχτηκε  την
υιοθεσία των ορίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

 Τον Απρίλιο  του  2004 ανακοινώθηκε  ο  κανονισμός  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και
Συμβουλίου, που οριοθετούνται τα επιτρεπτά όρια έκθεσης σχετικά με την επαγγελματική
απασχόληση. 
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4.4 Βασικά στοιχεία για τα Όρια της Έκθεσης & Επιδράσεις
τους

Μέσα από την ιστορική αναδρομή διαπιστώνουμε ότι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό των
ορίων  έκθεσης  ακτινοβολίας  στην  Ευρώπη  είναι  η  ICNIRP,  η  οποία  ερευνά  εξονυχιστικά  τον
συγκεκριμένο  τομέα,  καθώς  όμως  λαμβάνει  σε  μεγάλο  βαθμό  υπόψη  και  τη  σύσταση  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύθηκε το 1999. Επιπλέον, θα ήταν καλό να ιδιαίτερα το γεγονός
της διαφοροποίησης των ορίων έκθεσης από το γενικό πληθυσμό σε σχέση με την ελεγχόμενη
επαγγελματική  απασχόληση.  Είναι  προφανές  ότι  τα  δυο  αυτά  όρια  μεταξύ  τους  θα  διαφέρουν
αρκετά,  και  δε  θα  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να  συγχέονται  μεταξύ  τους,  γιατί  οι  κύριοι
περιορισμοί  που  αφορούν  το  γενικό  πληθυσμό  και  τα  επίπεδα  έκθεσης  σε  σχέση  με  τον
επαγγελματικό τομέα είναι δύο τελείως διαφορετικές έννοιες. 

Οι κανονισμοί λοιπόν που αναφέραμε προηγουμένως διακρίνονται σε δυο βασικούς τομείς
που είναι οι εξής:

 Οι βασικοί περιορισμοί
 Τα επίπεδα αναφοράς

Πιο  αναλυτικά,  οι  βασικοί  περιορισμοί αναφέρονται  σε  χρονικώς  μεταβαλλόμενα
μαγνητικά,  ηλεκτρικά  και  ηλεκτρομαγνητικά  πεδία  και  στηρίζονται  σε  μεγάλο  βαθμό  σε
εξακριβωμένες  περιπτώσεις  με  αρνητικές  επιπτώσεις  στην  υγεία.  Στηριζόμενοι  λοιπόν  στη
συχνότητα  του  πεδίου,  οι  επιστήμονες  που  διερευνούσαν  την  έκθεση  στην  ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία χρησιμοποίησαν κάποια φυσικά μεγέθη, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη θέσπιση των
ορίων, και αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω:

1. Η πυκνότητα ισχύος (S)
2. Η πυκνότητα ρεύματος (J)
3. Ο ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR)

Από αυτά τα τρία μεγέθη μόνο η πυκνότητα ισχύος στον αέρα, έξω από το σώμα, έχει τη
δυνατότητα να μετρηθεί σε εκτεθειμένα άτομα.

Τα  επίπεδα  αναφοράς έχουν  ως  στόχο  την  πρακτική  εκτίμηση  της  έκθεσης,  γιατί
αποσκοπούν στον έλεγχο τυχόν υπερβάσεων των βασικών περιορισμών. Επιπλέον, καθορίζονται
λαμβάνοντας υπόψη κάποιες μετρήσεις ή βασικούς υπολογισμούς, καθώς επίσης είτε μέσω εκτενής
παρατήρησης  και  αντίληψης  έμμεσων  επιπτώσεων  σε  ηλεκτρομαγνητικό  πεδίο.  Τα  παράγωγα
φυσικά μεγέθη είναι:

1. Το ηλεκτρικό πεδίο (E)
2. Το μαγνητικό πεδίο (H)
3. Η πυκνότητα μαγνητικής επαγωγής (B)
4. Η πυκνότητα ισχύος (S)
5. Το ρεύμα που ρέει μέσω των άκρων (IL)

Με βάση τα παραπάνω μεγέθη κάθε φορά που είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η έκθεση,
αρκεί μια απλή σύγκριση μεταξύ των μετρημένων ή υπολογισμένων τιμών με τα όρια των μεγεθών
που έχουν θεσπιστεί. Αν οι τιμές που έχουν υπολογιστεί δεν υπερβαίνουν τις τιμές των μεγεθών που
αναφέρθηκαν  προηγουμένως  δε  χρειάζεται  να  γίνει  περαιτέρω  σύγκριση  των  βασικών
περιορισμών. Στην περίπτωση όμως που οι υπολογισμένες τιμές υπερβαίνουν σε μικρό ή ακόμα και
σε μεγάλο βαθμό τις τιμές των μεγεθών που έχουν οριστεί,  τότε κρίνεται απαραίτητο εάν γίνει
σύγκριση και μεταξύ των τιμών των βασικών περιορισμών, και έτσι καθορίζεται να χρειάζονται
επιπλέον προστατευτικά μέτρα.

4.5 Πρότυπα Όρια Έκθεσης της ICNIRP

Όπως  αναφέρθηκε  και  προηγουμένως  η  ICNIRP είναι  μια  διεθνώς  αναγνωρισμένη  μη
κυβερνητική  επιστημονική  οργάνωση,  η  οποία  έχει  ως  κύρια  ασχολία  την  προστασία  των
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ανθρώπων  από  τις  μη  ιονίζουσες  ακτινοβολίες.  Το  δυναμικό  της  συγκεκριμένης  οργάνωσης
συγκροτείται από καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν ως ερευνητικούς κλάδους την ιατρική,
την  επιδημιολογία,  τη  φυσική,  τη  βιολογία  και  τη  μηχανική.  Οι  κανονισμοί  που  προτείνει  η
συγκεκριμένη  οργάνωση  σχετικά  με  τα  όρια  της  έκθεσης,  ανανεώνονται  συνεχώς  και
ενημερώνονται τα επιστημονικά περιοδικά όποτε κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον, αποτελεί τη βάση
και  της  ελληνικής  νομοθεσίας  σχετικά  με  τα  όρια  της  έκθεσης  της  ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας.

Οι  κανονισμοί  που  έχουν  θεσπιστεί  από  την  ICNIRP μετατράπηκαν  σε  διεθνή  όρια
ασφαλείας. Βρίσκουν εφαρμογή αρχικά σε κινητά τηλέφωνα και κατ'  επέκταση σε θέσεις όπου
γίνεται εγκατάσταση σταθμών βάσης και καλύπτουν το εύρος συχνοτήτων από 0 – 300 GHz.  Όσον
αφορά τους  κανονισμούς η  ICNIRP κατέληξε στο συμπέρασμα  ότι  οι  επιπτώσεις  που θα ήταν
δυνατό να λάβουν υπόψη για να θεσπίσουν τα όρια έκθεσης είναι αυτές που αφορούν την αύξηση
της θερμοκρασίας στους ιστούς. Συγκεκριμένα, θεώρησαν ότι οι βλαβερές βιολογικές επιδράσεις
για τον ανθρώπινο οργανισμό προκύπτουν εάν η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 1ο C. Η συγκεκριμένη
αύξηση μπορεί να επιτευχθεί εάν το ανθρώπινο σώμα απορροφήσει ενέργεια έχοντας μεγαλύτερο
ρυθμό  από  4W/kg,  ουσιαστικά  για  έναν  άνθρωπο  80kg  με  ρυθμό  320W.  Σε  τέτοιες  όμως
περιπτώσεις,  όπου  σχετίζονται  με  την  προστασία  του  ανθρώπου,  συμπεριέλαβαν  αρκετούς
παράγοντες. Εξέτασαν και το ενδεχόμενο των ευπαθών ομάδων, όπως και την περίπτωση η έκθεση
να πραγματοποιείται σε έναν ήδη επιβαρυμένο χώρο με αυξημένο το επίπεδο της θερμοκρασίας ή
της υγρασίας ή ακόμη και κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης, με αποτέλεσμα να επιλέξουν ένα
συντελεστή ασφαλείας 50 σχετικά με τα όρια της έκθεσης του γενικού πληθυσμού. 

Μετά  από  όλους  αυτούς  τους  υπολογισμούς  και  τις  έρευνες  κατέληξαν  ότι  ο  κύριος
περιορισμός που αφορά την έκθεση του γενικού πληθυσμού θα έπρεπε να οριστεί ως 0.08W/kg,
ουσιαστικά για έναν άνθρωπο 80kg το όριο του SAR είναι 6.4W.  Παράλληλα, προκειμένου να μην
μπορούν να υπάρξουν μέρη πάνω στο ανθρώπινο σώμα στα οποία να υπάρχει τοπικά μεγάλος SAR
αποφασίστηκαν όρια σχετικά με το μέγιστο τοπικό ρυθμό ειδικής απορρόφησης σε 2W/kg για τον
κορμό του σώματος και το κεφάλι, καθώς επίσης και 4W/kg για τα άκρα. 

Από  την  άλλη  μεριά,  όσον  αφορά  την  επαγγελματική  απασχόληση  θεσπίστηκε  ο
συντελεστής ασφαλείας ίσος με 10, και προσδιορίστηκε η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη τιμή του SAR
σε  0.4  W/kg  για  επαγγελματική  έκθεση.  Παρόμοια,  προσδιορίστηκαν  και  οι  τιμές  των  ορίων
έκθεσης για τμήματα του ανθρώπινου σώματος σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4.2) αναπαριστώνται οι βασικοί περιορισμοί σχετικά
με  τον  ρυθμό  ειδικής  απορρόφησης  SAR στο  ανθρώπινο  σώμα  που  εντάσσεται  στο  γενικό
πληθυσμό και στην επαγγελματική απασχόληση.

ΈκθεσηΈκθεση
Μέσος ρυθμός ειδικήςΜέσος ρυθμός ειδικής
απορρόφησης (απορρόφησης (SARSAR))
ολόκληρου σώματοςολόκληρου σώματος

Τοπικός ρυθμός ειδικήςΤοπικός ρυθμός ειδικής
απορρόφησης (απορρόφησης (SARSAR) στο) στο
κεφάλι και στον κορμό κεφάλι και στον κορμό 

Τοπικός ρυθμόςΤοπικός ρυθμός
ειδικής απορρόφησηςειδικής απορρόφησης

((SARSAR) στα άκρα) στα άκρα

ΓενικούΓενικού
ΠληθυσμούΠληθυσμού 0.080.08 22 44

ΕπαγγελματικήΕπαγγελματική
ΑπασχόλησηΑπασχόληση 0.40.4 1010 2020

Πίνακας 4.2: Οι βασικοί περιορισμοί της απορροφούμενης ενέργειας στο ανθρώπινο σώμα που
εντάσσεται στο γενικό πληθυσμό και στην επαγγελματική απασχόληση.

Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι τα συγκεκριμένα όρια είναι αποδεκτά στην περίπτωση που
η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι μόνιμη και συνεχής. Γίνεται λόγος για τα όρια
και τις τιμές τους ως χρονικός μέσος όρος οποιασδήποτε έκθεσης που διαρκεί 6 λεπτά. Ουσιαστικά,
για έκθεση μικρότερης διάρκειας υπάρχει η πιθανότητα έκθεσης ενός ανθρώπου σε τιμές που είναι
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μεγαλύτερες από αυτές των ορίων, με την προϋπόθεση όμως ότι ο μέσος όρος της έκθεσης να μην
ξεπερνά κατά τη διάρκεια των 6 λεπτών το όριο. Επιπλέον, τα όρια μπορούν να υπολογιστούν με
βάση 10g συνεχούς ιστού. 

Στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 4.4 & 4.5) αναπαριστώνται τα επίπεδα αναφοράς
για έκθεση σε χρονικά μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο γενικού πληθυσμού και επαγγελματικής
έκθεσης αντίστοιχα.

ΠεριοχήΠεριοχή
ΣυχνοτήτωνΣυχνοτήτων

ΈντασηΈνταση
ηλεκτρικούηλεκτρικού

πεδίου, πεδίου, EE ( (VV//mm))

ΈντασηΈνταση
μαγνητικούμαγνητικού

πεδίου, πεδίου, HH ( (AA//mm))

ΜαγνητικήΜαγνητική
επαγωγή πεδίου,επαγωγή πεδίου,

BB (μ (μTT))

Πυκνότητα ισχύοςΠυκνότητα ισχύος
επίπεδου κύματος,επίπεδου κύματος,

SS ( (WW//mm22))

0 – 1 Hz0 – 1 Hz     –– 3.23.2∙∙101044 44∙∙101044 ––

1 – 8 Hz 1 – 8 Hz 1000010000 3.23.2∙∙101044/f/f22 44∙∙101044/f/f22 ––

8 – 25 Hz8 – 25 Hz 1000010000 4000/f4000/f 5000/f5000/f ––

0.025 – 0.8 kHz0.025 – 0.8 kHz 250/f250/f 4/f4/f 5/f5/f ––

0.8 – 3 kHz0.8 – 3 kHz 250/f250/f 55 6.256.25 ––

3 – 150 kHz3 – 150 kHz 8787 55 6.256.25 ––

0.15 – 1 MHz0.15 – 1 MHz 8787 0.73/f0.73/f 0.92/f0.92/f ––

1 – 10 MHz1 – 10 MHz 87/f87/f1/21/2 0.73/f0.73/f 0.92/f0.92/f ––

10 – 400 MHz10 – 400 MHz 2828 0.0730.073 0.0920.092 22

400 – 2000 MHz400 – 2000 MHz 1.375 f1.375 f1/21/2 0.0037 f0.0037 f1/21/2 0.0046 f0.0046 f1/21/2 f/200f/200

2 – 300 GHz2 – 300 GHz 6161 0.160.16 0.200.20 1010

Πίνακας 4.3: Επίπεδα αναφοράς σχετικά με την έκθεση γενικού πληθυσμού σε χρονικά μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο
εκφρασμένα σε ποσότητες έντασης πεδίου για συχνότητες 0 Hz - 300 GHz.

ΠεριοχήΠεριοχή
ΣυχνοτήτωνΣυχνοτήτων

ΈντασηΈνταση
ηλεκτρικούηλεκτρικού

πεδίου, πεδίου, EE ( (VV//mm))

ΈντασηΈνταση
μαγνητικούμαγνητικού

πεδίου, πεδίου, HH ( (AA//mm))

ΜαγνητικήΜαγνητική
επαγωγή πεδίου,επαγωγή πεδίου,

BB (μ (μTT))

Πυκνότητα ισχύοςΠυκνότητα ισχύος
επίπεδου κύματος,επίπεδου κύματος,

SS ( (WW//mm22))

0 – 1 Hz0 – 1 Hz     –– 1.631.63∙∙101055 22∙∙101055 ––

1 – 8 Hz 1 – 8 Hz 2200000000 1.631.63∙∙101055/f/f22 22∙∙101055/f/f22 ––

8 – 25 Hz8 – 25 Hz 2200000000 20000/f20000/f 2.52.5∙∙101044/f/f ––

0.025 – 0.8 kHz0.025 – 0.8 kHz 500500/f/f 20/f20/f 25/f25/f ––

0.8 kHz – 1 MHz0.8 kHz – 1 MHz 610610 24.424.4 30.730.7 ––

1 – 10 MHz1 – 10 MHz 610/f610/f 1.6/f1.6/f 2.0/f2.0/f ––

10 – 400 MHz10 – 400 MHz 6161 0.160.16 0.20.2 1010

400 – 2000 MHz400 – 2000 MHz 3 f3 f1/21/2 0.008 f0.008 f1/21/2 0.01 f0.01 f1/21/2 f/40f/40

2 – 300 GHz2 – 300 GHz 137137 0.360.36 0.450.45 5050

Πίνακας 4.3: Επίπεδα αναφοράς σχετικά με την επαγγελματική έκθεση σε χρονικά μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο
εκφρασμένα σε ποσότητες έντασης πεδίου για συχνότητες 0 Hz - 300 GHz.
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4.6  Πρότυπα Όρια Ασφαλούς Έκθεσης της IEEE

Το 2006 το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE –  Institute of
Electrical and Electronic Engineers) με τη σειρά του, θέσπισε κανονισμούς και πρότυπα σχετικά με
τα όρια της έκθεσης. Τα όριά τους αφορούν την περιοχή συχνοτήτων από  3  kHz – 300  GHz,
εξαρτώνται  από τη συχνότητα του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και μπορεί  να εκφραστεί είτε  σε
ποσότητες ρυθμού ειδικής απορρόφησης (SAR) είτε σε ποσότητες έντασης του ηλεκτρικού πεδίου.
Στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 4.6 & 4.7) αναφέρονται τα επίπεδα αναφοράς για έκθεση
σε  χρονικά  μεταβαλλόμενο  ηλεκτρικό  πεδίο  γενικού  πληθυσμού  και  επαγγελματικής  έκθεσης
αντίστοιχα,  ενώ  στον  τελευταίο  πίνακα  (Πίνακας  4.8)  αναπαριστώνται  τα  όρια  της  έκθεσης
εκφρασμένα με τον ρυθμό ειδικής απορρόφησης (SAR).

Περιοχή ΣυχνοτήτωνΠεριοχή Συχνοτήτων RmsRms Ένταση Ηλεκτρικού Ένταση Ηλεκτρικού
Πεδίου, Πεδίου, EE ( (VV//mm))

RmsRms Πυκνότητα Ισχύος Πυκνότητα Ισχύος
ισοδύναμου Η/Μ κύματος, ισοδύναμου Η/Μ κύματος, SS

((WW//mm22))

0.1 – 1.34 MHz0.1 – 1.34 MHz     614614 10001000

1.34 – 3 MHz 1.34 – 3 MHz 823.8823.8/f/fmm 18001800/f/fmm
22

3 – 30 MHz3 – 30 MHz 823.8823.8/f/fmm 18001800/f/fmm
22

30 – 100 MHz30 – 100 MHz 27.527.5 22

100 – 400 MHz100 – 400 MHz 27.527.5 22

400 – 2000 MHz400 – 2000 MHz –– ffmm//200200

2000 – 5000 MHz2000 – 5000 MHz –– 1010

5000 – 30000 MHz5000 – 30000 MHz –– 1010

30000 – 100000 MHz30000 – 100000 MHz –– 1010

100000 – 300000 MHz100000 – 300000 MHz –– (90f(90fgg – 7000)/200  – 7000)/200 

Πίνακας 4.6: Επίπεδα αναφοράς σχετικά με την έκθεση γενικού πληθυσμού σε χρονικά μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο.
Όρια της IEEE.

Περιοχή ΣυχνοτήτωνΠεριοχή Συχνοτήτων RmsRms Ένταση Ηλεκτρικού Ένταση Ηλεκτρικού
Πεδίου, Πεδίου, EE ( (VV//mm))

RmsRms Πυκνότητα Ισχύος Πυκνότητα Ισχύος
ισοδύναμου Η/Μ κύματος, ισοδύναμου Η/Μ κύματος, SS

((WW//mm22))

0.1 – 1.0 MHz0.1 – 1.0 MHz     18421842 99000000

1.0 – 30 MHz 1.0 – 30 MHz 1842/f1842/fmm 90900000/f/fmm
22

30 – 100 MHz30 – 100 MHz 61.461.4 1010

100 – 300 MHz100 – 300 MHz 61.461.4 101022

300 – 3000 MHz300 – 3000 MHz –– ffmm/30/30

3000 – 30000 MHz3000 – 30000 MHz –– 100100

30000 – 300000 MHz30000 – 300000 MHz –– 100100

Πίνακας 4.7: Επίπεδα αναφοράς σχετικά με την επαγγελματική έκθεση σε χρονικά μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο. 
Όρια της IEEE.
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Σημείωση: Με fm συμβολίζεται η συχνότητα σε MHz, ενώ με fg η συχνότητα σε GHz και για το
Vrms ισχύει ότι: Vrms = Vm /2 .

ΈκθεσηΈκθεση
Μέσος ρυθμός ειδικήςΜέσος ρυθμός ειδικής
απορρόφησης (απορρόφησης (SARSAR))
ολόκληρου σώματοςολόκληρου σώματος

Τοπικός ρυθμός ειδικήςΤοπικός ρυθμός ειδικής
απορρόφησης (απορρόφησης (SARSAR) στο) στο
κεφάλι και στον κορμό κεφάλι και στον κορμό 

Τοπικός ρυθμός ειδικήςΤοπικός ρυθμός ειδικής
απορρόφησης (απορρόφησης (SARSAR))

στα άκραστα άκρα

ΓενικούΓενικού
ΠληθυσμούΠληθυσμού 0.080.08 1.61.6 44

ΕπαγγελματικήΕπαγγελματική
ΑπασχόλησηΑπασχόληση 0.40.4 88 2020

Πίνακας 4.8:  Όρια έκθεσης της IEEE εκφρασμένα με το ρυθμό ειδικής απορρόφησης (SAR).

Μια πολύ απλή, αλλά ταυτόχρονα και πολύ εμφανής παρατήρηση που θα μπορούσαμε να
επισημάνουμε είναι ότι ο τοπικός ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR) στον κορμό και στο κεφάλι
παρουσιάζει και στις δυο περιπτώσεις μικρότερη μέση τιμή σε σχέση με την μέση τιμή των ορίων
έκθεσης της ICNIRP. 

4.7  Πρότυπα Όρια Ασφαλούς Έκθεσης της Ελλάδας

Τα όρια έκθεσης που επικρατούν στην Ελλάδα διαφοροποιούνται από τα όρια που ισχύουν
στην  ICNIRP και  στην  IEEE,  αξίζει  κιόλας  να  σημειωθεί  ότι  τα  όρια  στην  Ελλάδα  είναι  πιο
αυστηρά από αυτά της IEEE. 

Σύμφωνα  με  το  Νόμο  3431  (ΦΕΚ  13/Α/3-2-2006)  που  εκδόθηκε,  σε  περιοχές  όπου
υπάρχουν  κεραίες,  σε  κοντινές  αποστάσεις  με  αυτές  απαγορεύεται  η  ύπαρξη  χώρων που είναι
ανοιχτοί  προς  το  γενικό  πληθυσμό,  όπου  τα  επίπεδα  έκθεσης  να  ξεπερνούν  το  70%  είτε  σε
ορισμένες περιπτώσεις το 60% των ορίων της  ICNIRP. Συγκεκριμένα, τα Ελληνικά όρια έκθεσης
του γενικού πληθυσμού έχουν οριστεί  στο 70% των ορίων της  ICNIRP για κεραίες,  οι  οποίες
βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση των 300 μέτρων από την περίμετρο ορισμένων κτιριακών
εγκαταστάσεων,  όπως  είναι  τα  σχολεία,  οι  βρεφονηπιακοί  σταθμοί,  τα  νοσοκομεία  και  τα
γηροκομεία.  Σε  πιο  κοντινή  απόσταση  από  τα  300  μέτρα  από  τις  συγκεκριμένες  κτιριακές
εγκαταστάσεις τα όρια ορίζονται στο 60% των ορίων της ICNIRP. 

Στους  παρακάτω  πίνακες  (Πίνακες  4.9,  4.10,  4.11  &  4.12)  αναφέρονται  οι  βασικοί
περιορισμοί και τα επίπεδα αναφοράς σχετικά με την έκθεση σε χρονικά μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό
πεδίο  στην  περιοχή  συχνοτήτων  1  kHz –  300  GHz,   όπως  προκύπτουν  εφαρμόζοντας  τους
συντελεστές μείωσης 70% και 60%, αντίστοιχα.
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ΠεριοχήΠεριοχή
ΣυχνοτήτωνΣυχνοτήτων

ΈντασηΈνταση
ηλεκτρικούηλεκτρικού

πεδίου, πεδίου, EE ( (VV//mm))

ΈντασηΈνταση
μαγνητικούμαγνητικού

πεδίου, πεδίου, HH ( (AA//mm))

ΜαγνητικήΜαγνητική
επαγωγή πεδίου,επαγωγή πεδίου,

BB (μ (μTT))

Πυκνότητα ισχύοςΠυκνότητα ισχύος
επίπεδου κύματος,επίπεδου κύματος,

SS ( (WW//mm22))

1 – 1 – 33 kHz kHz     175/f175/f 3.53.5 4.3754.375 ––

3 – 174 kHz 3 – 174 kHz 60.960.9 3.53.5 4.3754.375 ––

0.174 – 1.43 MHz0.174 – 1.43 MHz 60.960.9 0.61/f0.61/f 0.77/f0.77/f ––

1.43 – 10 MHz1.43 – 10 MHz 72.8/f72.8/f 0.61/f0.61/f 0.77/f0.77/f ––

10 – 400 MHz10 – 400 MHz 23.423.4 0.0610.061 0.0770.077 1.41.4

400 – 2000 MHz400 – 2000 MHz 1.15 f1.15 f 0.0031 f0.0031 f 0.0038 f0.0038 f f/286f/286

2 – 300 GHz2 – 300 GHz 5151 0.1340.134 0.1670.167 77

Πίνακας 4.9: Επίπεδα αναφοράς σχετικά με την έκθεση σε χρονικά μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο  εκφρασμένα σε
ποσότητες έντασης πεδίου για συχνότητες 1 kHz - 300 GHz, όπως προκύπτουν εφαρμόζοντας τους συντελεστές 

μείωσης 70%.

ΠεριοχήΠεριοχή
ΣυχνοτήτωνΣυχνοτήτων

ΈντασηΈνταση
ηλεκτρικούηλεκτρικού

πεδίου, πεδίου, EE ( (VV//mm))

ΈντασηΈνταση
μαγνητικούμαγνητικού

πεδίου, πεδίου, HH ( (AA//mm))

ΜαγνητικήΜαγνητική
επαγωγή πεδίου,επαγωγή πεδίου,

BB (μ (μTT))

Πυκνότητα ισχύοςΠυκνότητα ισχύος
επίπεδου κύματος,επίπεδου κύματος,

SS ( (WW//mm22))

1 – 1 – 33 kHz kHz   150  150/f/f 33 3.3.7575 ––

3 – 174 kHz 3 – 174 kHz 52.252.2 33 3.753.75 ––

0.174 – 1.43 MHz0.174 – 1.43 MHz 52.252.2 0.710.71/f/f 0.70.711/f/f ––

1.43 – 10 MHz1.43 – 10 MHz 67.367.3/f/f 0.710.71/f/f 0.70.711/f/f ––

10 – 400 MHz10 – 400 MHz 221.71.7 0.0710.071 0.070.0711 1.1.22

400 – 2000 MHz400 – 2000 MHz 1.1.065065 f f 0.0.0028700287 f f 0.0030.0035656 f f f/f/333333

2 – 300 GHz2 – 300 GHz 47.247.2 0.1240.124 0.10.15555 66

Πίνακας 4.10: Επίπεδα αναφοράς σχετικά με την έκθεση σε χρονικά μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο  εκφρασμένα σε
ποσότητες έντασης πεδίου για συχνότητες 1 kHz - 300 GHz, όπως προκύπτουν εφαρμόζοντας τους συντελεστές 

μείωσης 60%.
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ΠεριοχήΠεριοχή
ΣυχνοτήτωνΣυχνοτήτων

ΠυκνότηταΠυκνότητα
ρεύματος ρεύματος 
(mA/m(mA/m22))

Μέσος ρυθμόςΜέσος ρυθμός
ειδικήςειδικής

απορρόφησηςαπορρόφησης
((SARSAR))

ολόκληρουολόκληρου
σώματος (σώματος (WW//kgkg))

Τοπικός ρυθμόςΤοπικός ρυθμός
ειδικήςειδικής

απορρόφησηςαπορρόφησης
((SARSAR) στο) στο

κεφάλι και στονκεφάλι και στον
κορμό (κορμό (WW//kgkg))

ΤοπικόςΤοπικός
ρυθμόςρυθμός
ειδικήςειδικής

απορρόφησηαπορρόφηση
ς (ς (SARSAR) στα) στα
άκρα (άκρα (WW//kgkg))

ΠυκνότηταΠυκνότητα
ισχύοςισχύος
(W/m(W/m22))

1 – 100 kHz1 – 100 kHz     f/f/714714 –– –– –– ––

100 kHz – 10 MHz100 kHz – 10 MHz  f/ f/714714 0.00.05656 1.1.44 2.8 ––

10 MHz – 10 GHz10 MHz – 10 GHz –– 0.0560.056 1.1.44 2.82.8 ––

10 – 300 GHz10 – 300 GHz –– –– –– –– 77

Πίνακας 4.11: Βασικοί περιορισμοί σχετικά με την έκθεση για συχνότητες 1 kHz - 300 GHz, όπως προκύπτουν
εφαρμόζοντας τους συντελεστές μείωσης 70%.

ΠεριοχήΠεριοχή
ΣυχνοτήτωνΣυχνοτήτων

ΠυκνότηταΠυκνότητα
ρεύματος ρεύματος 
(mA/m(mA/m22))

Μέσος ρυθμόςΜέσος ρυθμός
ειδικήςειδικής

απορρόφησηςαπορρόφησης
((SARSAR))

ολόκληρουολόκληρου
σώματοςσώματος
((WW//kgkg))

Τοπικός ρυθμόςΤοπικός ρυθμός
ειδικήςειδικής

απορρόφησηςαπορρόφησης
((SARSAR) στο) στο

κεφάλι και στονκεφάλι και στον
κορμό (κορμό (WW//kgkg))

ΤοπικόςΤοπικός
ρυθμόςρυθμός
ειδικήςειδικής

απορρόφησηαπορρόφηση
ς (ς (SARSAR) στα) στα
άκρα (άκρα (WW//kgkg))

ΠυκνότηταΠυκνότητα
ισχύοςισχύος
(W/m(W/m22))

1 – 100 kHz1 – 100 kHz     f/833f/833 –– –– –– ––

100 kHz – 10 MHz100 kHz – 10 MHz  f/833 f/833 0.0480.048 1.21.2 2.4 ––

10 MHz – 10 GHz10 MHz – 10 GHz –– 0.00.04848 1.21.2 2.42.4 ––

10 – 300 GHz10 – 300 GHz –– –– –– –– 66

Πίνακας 4.12: Βασικοί περιορισμοί σχετικά με την έκθεση για συχνότητες 1 kHz - 300 GHz, όπως προκύπτουν
εφαρμόζοντας τους συντελεστές μείωσης 60%.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

Επίδραση της παρουσίας μεταλλικού σκελετού
γυαλιών

5.1 Γενικές Πληροφορίες

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  πραγματοποιούμε  τις  πρώτες  μελέτες  σχετικά  με  τα  μεταλλικά
αντικείμενα  και  κατά  πόσο  μπορούν  να  επηρεάσουν  έναν  ανθρώπινο  οργανισμό,  ως  προς  την
απορροφούμενη ΗΜ ακτινοβολία. Πιο συγκεκριμένα, θα κατασκευάσουμε ένα μεταλλικό σκελετό
γυαλιών  και  θα  μελετήσουμε  την  επίδρασή  του  σε  ένα  απλό  ανατομικό  μοντέλο  ανθρώπινου
κεφαλιού, τοποθετώντας μια διπολική κεραία λ/2 με δυο διαφορετικούς τρόπους:

 Οριζόντια τοποθέτηση της κεραίας
 Κατακόρυφη τοποθέτηση της κεραίας

Στις δυο περιπτώσεις η διπολική κεραία τοποθετείται σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις μπροστά
από  τα  μεταλλικά  γυαλιά  που  βρίσκονται  τοποθετημένα  στο  απλό  μοντέλο  του  ανθρώπινου
κεφαλιού, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5.1).

Απόσταση μοντέλουΑπόσταση μοντέλου
– οριζόντιας– οριζόντιας

διπολικής κεραίαςδιπολικής κεραίας
λ/2 (λ/2 (cmcm))

Απόσταση μεταλλικούΑπόσταση μεταλλικού
σκελετού γυαλιών –σκελετού γυαλιών –
οριζόντιας διπολικήςοριζόντιας διπολικής

κεραίας λ/2 (κεραίας λ/2 (cmcm))

Απόσταση μοντέλου –Απόσταση μοντέλου –
κατακόρυφηςκατακόρυφης

διπολικής κεραίας λ/2διπολικής κεραίας λ/2
((cmcm))

Απόσταση μεταλλικούΑπόσταση μεταλλικού
σκελετού γυαλιών –σκελετού γυαλιών –

κατακόρυφης διπολικήςκατακόρυφης διπολικής
κεραίας λ/2 (κεραίας λ/2 (cmcm))

2,1962,196 0,7320,732 2,562 1,098

3,2943,294 1,831,83 3,66 2,196

4,3924,392 2,9282,928 5,124 3,66

5,1245,124 3,663,66 6,954 5,49

6,5886,588 5,1245,124 8,784 7,32

Πίνακας 5.1: Αποστάσεις οριζόντιας – κατακόρυφης διπολικής κεραίας λ/2

Επιπλέον, για τη μελέτη της συγκεκριμένης έρευνας πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις σε
4 διαφορετικές συχνότητες (Πίνακας 5.2).

Συχνότητες (Συχνότητες (GHz)GHz) Κατηγορία – ΧρήσηΚατηγορία – Χρήση

0.90.9 Κινητή Τηλεφωνία – Κινητή Τηλεφωνία – GSM GSM 

1.81.8 Κινητή Τηλεφωνία – DΚινητή Τηλεφωνία – DCS CS & & GSM GSM 

2.442.44 Ασύρματα Δίκτυα – Ασύρματα Δίκτυα – WiFiWiFi

5.85.8 Ασύρματα Δίκτυα – Ασύρματα Δίκτυα – WiMaxWiMax

Πίνακας 5.2: Πεδίο Συχνοτήτων
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5.2 Διπολική Κεραία λ/2

Μια από τις πλέον πιο δημοφιλής διπολικές κεραίες είναι η διπολική κεραία που έχει μήκος
λ/2  και  αποτελείται  από  κομμάτι  σύρματος,  ράβδου  ή  σωλήνα  μήκους  λ/2  στη  συχνότητα
λειτουργίας  της.  Η διάταξή της  είναι  εξαιρετικά απλή,  ανήκει  στην κατηγορία  κεραιών μικρής
διαμέτρου (d<<L)  και τροφοδοτείται στη μέση. Ως συνέπεια αυτού η κατανομή του ρεύματος
προκύπτει ημιτονοειδής, με το μέγιστο να εμφανίζεται στο κέντρο και τα ελάχιστα στα άκρα. 

Εικόνα 5.1: Γεωμετρία διπολικής κεραίας λ/2

5.3 Ανατομικό Μοντέλο Ανθρώπινου Κεφαλιού

Είναι ευρέως διαδεδομένα διάφορα είδη ανατομικών μοντέλων,  άλλα πιο αναλυτικά και
περίπλοκα και άλλα λιγότερο, τα οποία χρησιμοποιούνται ανάλογα με την εκάστοτε μελέτη. Στη
συγκεκριμένη διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε ένα απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου
κεφαλιού,  καθώς και  ένα απλό ανατομικό μοντέλο ολόκληρου του σώματος.  Και  οι  δύο τύποι
μοντέλων προέκυψαν από τομές που προέρχονται από Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (MRI
– Magnetic Resonance Imaging). Το μοντέλο του ανθρώπινου κεφαλιού αποτελείται από 7 ιστούς.
Στη  συνέχεια  υπάρχει  μία  εικόνα,  η  οποία  αναπαριστά  3D απεικόνιση  του  απλού  ανατομικού
μοντέλου του ανθρώπινου κεφαλιού.

Εικόνα 5.2: Απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού – 3D Απεικόνιση

5.4 Υπολογισμός SAR

Σε προηγούμενα κεφάλαια έχουμε αναφερθεί σχετικά με το ρυθμό ειδικής απορρόφησης
SAR, ο οποίος δείχνει  τις  τιμές της ΗΜ ακτινοβολίας που απορροφάται από τους βιολογικούς
ιστούς. Εδώ υπολογίζονται οι μέσες τιμές SAR, οι οποίες αφορούν κάποιον όγκο της γεωμετρίας με
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μάζα αναφοράς 1g και 10g. Επιπλέον, ο υπολογισμός της μέσης τιμής  SAR σε ένα αντικείμενο
αναφέρεται σε κάποιον κυβικό όγκο αποτελούμενο από βασικά στοιχεία (voxels). Τέλος, υπάρχουν
περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι απαραίτητο να υπολογιστεί το μέσο  SAR,  γιατί πιθανότητα η
μελέτη πραγματοποιείται σε μια μικρότερη περιοχή της γεωμετρίας. Για το λόγο αυτό υπάρχει η
δυνατότητα  να  υπολογιστεί  το  τοπικό  SAR,  που  είναι  και  το  ζητούμενο  χωρίς  να
πραγματοποιηθούν περαιτέρω υπολογισμοί.

5.5 Κατασκευή Μεταλλικού Σκελετού Γυαλιών

Εικόνα 5.3: Επίπεδο ΧΥ             Εικόνα 5.4: Επίπεδο ΖΧ     Εικόνα 5.5: Επίπεδο ΥΖ

Μελετώντας  το  επίπεδο  XY της  γεωμετρίας  και  όλα  τα  κομμάτια  του  κεφαλιού,
διαπιστώθηκε ότι θα ήταν σχετικά καλή επιλογή, να γίνει η μελέτη στο 71ο κομμάτι του κεφαλιού,
όπου παρατηρήθηκε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι αντιστοιχεί λίγο πιο πάνω από τη μέση περιοχή
των  ματιών.  Έχοντας  ως  στόχο  την  καλύτερη  κατασκευή  του  σκελετού  ακολουθήθηκε  μια
διαδικασία με συγκεκριμένα βήματα, με σκοπό την αποφυγή λαθών.

Βήμα 1  ο  : Κατασκευή του κάτω μέρους του μεταλλικού σκελετού

Αρχικά,  δουλεύοντας  στο  επίπεδο  ΧΥ  μετρήθηκε  το  μήκος  των  ματιών  και  έτσι
προσδιορίστηκε ο αριθμός των κελιών που αντιστοιχεί στο μήκος του μεταλλικού σκελετού που
είναι 12 κελιά, δηλαδή 4.392  cm. Ο αριθμός των 12 κελιών ισχύει και για τα δυο μάτια, καθώς
επίσης αφέθηκε από τη μύτη μια απόσταση του ενός κελιού,  0.366  cm, από την κάθε πλευρά
αντίστοιχα. Η κάτω πλευρά του σκελετού προσδιορίστηκε λοιπόν και κατασκευάστηκε στο 65ο

κομμάτι του κεφαλιού, η οποία διαθέτει από 12 κελιά η κάθε οριζόντια πλευρά και ανάμεσά τους
υπάρχει ένα κενό 12 κελιών. 

Βήμα  2  ο  : Κατασκευή  των  κατακόρυφων  πλευρών  (ύψος)  του  μεταλλικού
σκελετού 

Στη  συνέχεια,  μεταβήκαμε  στο  επίπεδο  YΖ,  όπου  μετρήθηκε  το  ύψος  των  ματιών,  και
βρέθηκε ότι αντιστοιχεί περίπου σε 9 κελιά, δηλαδή 3.294 cm. Με τη συνεχόμενη εναλλαγή των
τμημάτων του ανθρώπινου κεφαλιού παρατηρήθηκε ότι η πρώτη λευκή παύλα, η κάτω δηλαδή
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πλευρά του σκελετού από τη μια πλευρά, βρίσκεται στο  61ο κομμάτι του κεφαλιού, όπου εκεί
κατασκευάστηκε  και  η  πρώτη  κατακόρυφη  πλευρά   του  σκελετού  (το  ένα  από  τα  4  ύψη).
Συνεχίζοντας  διαδοχικά  τη  μελέτη  των  κομματιών  διαπιστώθηκε  ότι  το  τέλος  της  οριζόντιας
πλευράς του σκελετού βρίσκεται στο  73ο κομμάτι του κεφαλιού, στο οποίο κατασκευάστηκε η
άλλη κατακόρυφη πλευρά της  πρώτης οριζόντιας  πλευράς του σκελετού.  Με τον ίδιο  ακριβώς
τρόπο σχεδιάστηκαν  και  οι  άλλες  δυο  κατακόρυφες  πλευρές  στην  άλλη οριζόντια  πλευρά  του
σκελετού στο  85ο και 97ο κομμάτι του κεφαλιού, αντίστοιχα. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η απόσταση
πάντα μεταξύ των κάθετων πλευρών είναι 12 κελιά, τα οποία και αντιστοιχούν στις κάτω οριζόντιες
πλευρές του μεταλλικού αυτού σκελετού.

Βήμα 3  ο  : Κατασκευή του πάνω μέρους του μεταλλικού σκελετού

Έπειτα, μεταβήκαμε ξανά στο επίπεδο ΧΥ για να κατασκευάσουμε το πάνω οριζόντιο μέρος
του  σκελετού.  Ακολουθώντας  την  ίδια  διαδικασία  με  προηγουμένως,  εναλλάσσοντας  και  πάλι
διαδοχικά τα κομμάτια του κεφαλιού, εντοπίσαμε την πρώτη λευκή παύλα μετά από 9 κελιά στο
74ο κομμάτι του κεφαλιού, και έτσι σχεδιάσαμε και τις δυο πάνω οριζόντιες πλευρές του σκελετού,
στα αντίστοιχα τμήματα. 

Βήμα 4  ο  : Κατασκευή του ενδιάμεσου κομματιού του μεταλλικού σκελετού που
συνδέει τις δύο πλευρές των φακών

Συνεχίζοντας, μελετήσαμε το ύψος των γυαλιών, ουσιαστικά δηλαδή τις κάθετες πλευρές
που αποτελούνταν από 9 κελιά. Τελικά ορίστηκε ότι το ιδανικό σημείο για την κατασκευή του
ενδιάμεσου κομματιού του μεταλλικού σκελετού γυαλιών που συνδέει τις δύο πλευρές των φακών
μεταξύ τους στο επίπεδο ΧΥ ήταν λίγο πιο πάνω από τη μέση. Ειδικότερα το 6ο κελί από τα 9,
μετρώντας  τον  σκελετό  από  την  κάτω  οριζόντια  πλευρά  προς  την  πάνω.  Πιο  συγκεκριμένα,
κατασκευάστηκε στο 71ο κομμάτι του κεφαλιού, και το ενδιάμεσο αυτό κομμάτι αποτελούνταν από
12 κελιά.

Βήμα 5  ο  : Κατασκευή των δύο μπροστινών κομματιών που συνδέονται με τους
φακούς, καθώς και των πλαϊνών πλευρών του μεταλλικού σκελετού

Ένας κοινός σκελετός γυαλιών έχει επιπλέον δύο μπροστινά κομμάτια που συνδέονται με
τους  φακούς,  όπως  και  δύο  πλαϊνές  πλευρές.  Έτσι,  ακολουθήθηκε  η  κατασκευή  αυτών  των
τμημάτων του σκελετού, τα οποία τοποθετήθηκαν στο ίδιο επίπεδο (ΧΥ) και στην ίδια θέση, όπου
τοποθετήθηκε και το ενδιάμεσο κομμάτι μεταξύ των φακών. Πιο αναλυτικά, κατασκευάστηκαν όλα
στο 71ο κομμάτι του κεφαλιού, εκ των οποίων τα δύο μπροστινά κομμάτια αποτελούνταν το δεξί
από 10 κελιά,  ενώ το αριστερό από 13 κελιά.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα δύο μπροστινά
κομμάτια δε μπορούσαν να έχουν την ίδια αντιστοιχία στο μήκος. Από την άλλη μεριά, οι  δύο
πλαϊνές πλευρές αποτελούνταν από 54 κελιά έκαστη.

Βήμα 6  ο  : Κατασκευή των δύο πλαϊνών κάθετων  πλευρών (κουμπώματα)  του
μεταλλικού σκελετού

Τέλος, μεταβήκαμε για τελευταία φορά στο επίπεδο ΥΖ, για να κατασκευάσουμε τις δύο
πλαϊνές  κάθετες  πλευρές  (κουμπώματα)  του μεταλλικού σκελετού γυαλιών,  τα  οποία  μπαίνουν
πίσω από τα αυτιά, με σκοπό να διατηρούν το σκελετό των γυαλιών σταθερό. Ακολουθώντας την
ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω, εναλλάσσοντας τα κομμάτια του κεφαλιού διαδοχικά
εντοπίσαμε την πρώτη λευκή γραμμή στο 79ο κομμάτι του κεφαλιού, όπου κατασκευάσαμε την
πρώτη πλαϊνή κατακόρυφη πλευρά (κούμπωμα), το οποίο αποτελούνταν από 8 κελιά. Αξίζει να
σημειωθεί ότι αυτή τη φορά ήταν ορατή μια μεγάλη γραμμή και όχι μια απλή παύλα όπως τις
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προηγούμενες φορές, γιατί τα κελιά ήταν στο πλαϊνό μέρος του κεφαλιού και όχι από μπροστά το
ένα δίπλα στο άλλο, έτσι ώστε να φαίνεται κάθε φορά που εναλλάσσουμε τα κομμάτια ένα μόνο
κελί. Συνεχίζοντας με την εναλλαγή των κομματιών του κεφαλιού εντοπίσαμε την δεύτερη γραμμή
στο κομμάτι 106 του κεφαλιού, όπου και κατασκευάσαμε τη δεύτερη πλαϊνή κατακόρυφη πλευρά,
η οποία αποτελούνταν από 8 κελιά.

Με την ολοκλήρωση λοιπόν αυτών των έξι βημάτων κατασκευάσαμε το μεταλλικό σκελετό
των γυαλιών, όπου και απεικονίζεται στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 5.6) 

  

 Εικόνα 5.6: Απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού με μεταλλικό σκελετό γυαλιών – 3D Απεικόνιση

5.6 Διπολική κεραία λ/2 σε οριζόντια θέση μπροστά
από το μεταλλικό σκελετό γυαλιών

Το συγκεκριμένο ηλεκτρομαγνητικό πρόβλημα περιλαμβάνει ένα απλό ανατομικό μοντέλο
ανθρώπινου κεφαλιού, ένα μεταλλικό σκελετό γυαλιών, και μια διπολική κεραία λ/2. Μελετάται σε
τέσσερις διαφορετικές συχνότητες, και σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις, τα οποία αναφέρθηκαν
στην  παράγραφο 5.1.  Η διπολική  κεραία  λ/2  τοποθετείται  σε  οριζόντια  θέση μπροστά  από το
μεταλλικό σκελετό.  Οι προσομοιώσεις  πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας το απλό ανατομικό
μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού στην πρώτη περίπτωση μαζί με το μεταλλικό σκελετό των γυαλιών,
ενώ  στη  δεύτερη  χωρίς  αυτόν.  Έχουν  ως  στόχο  τον  υπολογισμό  του  SAR και  το  κατά  πόσο
επηρεάζεται αυτός χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό των γυαλιών. Τέλος, συγκρίνονται οι
τιμές του  SAR που υπολογίστηκαν από τις συγκεκριμένες προσομοιώσεις με τα όρια ασφαλείας
του γενικού πληθυσμού που αναφέρθηκαν στην ενότητα 4.
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5.6.1 Διπολική κεραία λ/2 σε οριζόντια θέση μπροστά από το
μεταλλικό σκελετό γυαλιών στα 900 MHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά, μελετήθηκε η επίδραση ενός μεταλλικού σκελετού γυαλιών σε ένα απλό ανατομικό
μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 900 MHz, όπου
αντιστοιχεί στην κινητή τηλεφωνία.  Ο τρόπος που σχεδιάζεται το μήκος της κεραίας δεν είναι
τυχαίος, βασίζεται στη συχνότητα και σε μια αλληλουχία μαθηματικών τύπων που αναφέρονται
παρακάτω. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται οριζόντια σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις: 2.196
cm, 3.294cm, 4.392 cm, 5.124 cm και 6.588 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που απέχει
το απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την
τιμή της ισχύος εισόδου στα  900 MHz αντιστοιχεί στα 0.25 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  η οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 162 × 126 × 128 mm. Το συγκεκριμένο πλέγμα περιείχε
ένα απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού, ένα μεταλλικό σκελετό γυαλιών, μια διπολική
κεραία λ/2 και την πηγή διέγερσης. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε σε 3.66 mm. Ο σχεδιασμός
της διπολικής κεραίας λ/2 χρησιμοποιεί μια αλληλουχία τύπων: 
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Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το μήκος της διπολικής κεραίας λ/2 θα είναι συνολικά 45 κελιά.
Η κατασκευή της ξεκινάει με τα πρώτα 22 κελιά, στο επόμενο κελί τοποθετείται η πηγή διέγερσης
και  τέλος προστίθενται τα υπόλοιπα 22 κελιά, όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 5.7).

Εικόνα 5.7: Διπολική κεραία λ/2 σχεδιασμένη σε συχνότητα 900 MHz.

Αρχικά, πραγματοποιούμε τις πέντε προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό
γυαλιών και στη συνέχεια τον αφαιρούμε και πραγματοποιούμε τις άλλες πέντε προσομοιώσεις.
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Εικόνα 5.8: 3D Απεικόνιση της 1ης απόστασης χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό γυαλιών

Εικόνα 5.9: Γεωμετρία της 1ης απόστασης του προβλήματος με το μεταλλικό σκελετό γυαλιών

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 5.3). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν από
τις επόμενες πέντε προσομοιώσεις (Πίνακας 5.4). Για όλες αυτές τις περιπτώσεις δημιουργήσαμε
γραφήματα για τη κάθε περίπτωση, καθώς επίσης και ένα τελικό γράφημα συγκρίνοντάς τα μεταξύ
τους.

45



Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού σκελετού γυαλιών 

Απόσταση (Απόσταση (cm)cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

2,196 26,26226,262 3,3083,308 0,5970,597

3,294 13,89413,894 1,761,7611 0,490,4911

4,392 7,6187,618 0,970,9711 0,3560,356

5,124 5,55,54040 0,6960,696 0,270,2777

6,588 3,313,3188 0,4080,408 0,1670,167

Πίνακας 5.3: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού σκελετού γυαλιών σε συχνότητα 900 MHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του σκελετού 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

2,196 2,244 1,639 1,042

3,294 1,268 0,854 0,521

4,392 0,705 0,466 0,302

5,124 0,546 0,348 0,230

6,588 0,349 0,215 0,143

Πίνακας 5.4: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό σκελετό γυαλιών σε συχνότητα 900 MHz.
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Σύγκριση των πέντε πρώτων προσομοιώσεων με τις υπόλοιπες – Με τη χρήση του
μεταλλικού σκελετού και χωρίς αυτόν

Τα δύο αυτά γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε πέντε
διαφορετικές  αποστάσεις.  Στο  1ο γράφημα  οι  τιμές  του  SAR με  το  μεταλλικό  σκελετό  είναι
υψηλότερες από τις τιμές χωρίς αυτόν σε όλες τις αποστάσεις. Στο 2ο γράφημα που αναπαριστώνται
οι τιμές σε 10g ιστού, στις δύο πρώτες αποστάσεις οι τιμές του SAR χωρίς το μεταλλικό σκελετό
είναι  μεγαλύτερες  και  η  πρώτη  ειδικά  με  μεγάλη  διαφορά.  Αντίθετα,  στις  τρεις  επόμενες
αποστάσεις οι τιμές του SAR με το μεταλλικό σκελετό είναι ελάχιστα μεγαλύτερες από τις άλλες.
Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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5.6.2 Διπολική κεραία λ/2 σε οριζόντια θέση μπροστά από το
μεταλλικό σκελετό γυαλιών στα 1800 MHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά, μελετήθηκε η επίδραση ενός μεταλλικού σκελετού γυαλιών σε ένα απλό ανατομικό
μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 1800  MHz,
όπου αντιστοιχεί στην κινητή τηλεφωνία. Ο τρόπος που σχεδιάζεται το μήκος της κεραίας δεν είναι
τυχαίος, βασίζεται στη συχνότητα και σε μια αλληλουχία μαθηματικών τύπων που αναφέρονται
παρακάτω. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται οριζόντια σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις: 2.196
cm, 3.294cm, 4.392 cm, 5.124 cm και 6.588 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που απέχει
το απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την
τιμή της ισχύος εισόδου στα  1800 MHz αντιστοιχεί στα 0.125 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  η οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 162 × 126 × 128 mm. Το συγκεκριμένο πλέγμα περιείχε
ένα απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού, ένα μεταλλικό σκελετό γυαλιών, μια διπολική
κεραία λ/2 και την πηγή διέγερσης. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε σε 3.66 mm. Ο σχεδιασμός
της διπολικής κεραίας λ/2 χρησιμοποιεί μια αλληλουχία τύπων: 
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Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το μήκος της διπολικής κεραίας λ/2 θα είναι συνολικά 23 κελιά.
Η κατασκευή της ξεκινάει με τα πρώτα 11 κελιά, στο επόμενο κελί τοποθετείται η πηγή διέγερσης
και  τέλος προστίθενται τα υπόλοιπα 11 κελιά, όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 5.10).

 Εικόνα 5.10: Διπολική κεραία λ/2 σχεδιασμένη σε συχνότητα 1800 MHz.

Αρχικά, πραγματοποιούμε τις πέντε προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό
γυαλιών και στη συνέχεια τον αφαιρούμε και πραγματοποιούμε τις άλλες πέντε προσομοιώσεις.
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Εικόνα 5.11: 3D Απεικόνιση της 2ης απόστασης χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό γυαλιών 

Εικόνα 5.12: Γεωμετρία της 2ης απόστασης του προβλήματος με το μεταλλικό σκελετό γυαλιών

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 5.5). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν από
τις επόμενες πέντε προσομοιώσεις (Πίνακας 5.6). Για όλες αυτές τις περιπτώσεις δημιουργήσαμε
γραφήματα για τη κάθε περίπτωση, καθώς επίσης και ένα τελικό γράφημα συγκρίνοντάς τα μεταξύ
τους.

50



Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού σκελετού γυαλιών 

Απόσταση (Απόσταση (cm)cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

2,196 10,400 0,911 0,626

3,294 5,366 0,449 0,362

4,392 1,696 0,282 0,213

5,124 0,789 0,210 0,157

6,588 0,240 0,139 0,100

Πίνακας 5.5: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού σκελετού γυαλιών σε συχνότητα 1800 MHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του σκελετού 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

2,196 2,474 1,445 0,755

3,294 0,713 0,403 0,293

4,392 0,428 0,237 0,185

5,124 0,347 0,191 0,145

6,588 0,245 0,137 0,100

Πίνακας 5.6: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό σκελετό γυαλιών σε συχνότητα 1800 MHz.
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Σύγκριση των πέντε πρώτων προσομοιώσεων με τις υπόλοιπες – Με τη χρήση του
μεταλλικού σκελετού και χωρίς αυτόν
 

Τα δύο παραπάνω γραφήματα αναφέρονται στις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε
πέντε διαφορετικές αποστάσεις. Παρατηρούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις στην 1η απόσταση οι
τιμές  του  SAR,  που  αντιπροσωπεύουν  τις  προσομοιώσεις  χωρίς  το  μεταλλικό  σκελετό  είναι
μεγαλύτερες  από αυτές  με το σκελετό,  ενώ στις  υπόλοιπες  τέσσερις  οι  τιμές  του  SAR με τον
σκελετό είναι ελάχιστα μεγαλύτερες. Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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5.6.3 Διπολική κεραία λ/2 σε οριζόντια θέση μπροστά από το
μεταλλικό σκελετό γυαλιών στα 2.44 GHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά, μελετήθηκε η επίδραση ενός μεταλλικού σκελετού γυαλιών σε ένα απλό ανατομικό
μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 2.44  GHz,
όπου αντιστοιχεί στα ασύρματα δίκτυα. Ο τρόπος που σχεδιάζεται το μήκος της κεραίας δεν είναι
τυχαίος, βασίζεται στη συχνότητα και σε μια αλληλουχία μαθηματικών τύπων που αναφέρονται
παρακάτω. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται οριζόντια σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις: 2.196
cm, 3.294cm, 4.392 cm, 5.124 cm και 6.588 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που απέχει
το απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την
τιμή της ισχύος εισόδου στα  2.44 GHz αντιστοιχεί στα 0.1 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  η οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 162 × 126 × 128 mm. Το συγκεκριμένο πλέγμα περιείχε
ένα απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού, ένα μεταλλικό σκελετό γυαλιών, μια διπολική
κεραία λ/2 και την πηγή διέγερσης. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε σε 3.66 mm. Ο σχεδιασμός
της διπολικής κεραίας λ/2 χρησιμοποιεί μια αλληλουχία τύπων: 
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Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το μήκος της διπολικής κεραίας λ/2 θα είναι συνολικά 17 κελιά.
Η κατασκευή της ξεκινάει με τα πρώτα 8 κελιά, στο επόμενο κελί τοποθετείται η πηγή διέγερσης
και  τέλος προστίθενται τα υπόλοιπα 8 κελιά, όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 5.13).

 

Εικόνα 5.13: Διπολική κεραία λ/2 σχεδιασμένη σε συχνότητα 2.44 GHz.

Αρχικά, πραγματοποιούμε τις πέντε προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό
γυαλιών και στη συνέχεια τον αφαιρούμε και πραγματοποιούμε τις άλλες πέντε προσομοιώσεις.
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Εικόνα 5.14: 3D Απεικόνιση της 3ης απόστασης χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό γυαλιών  

Εικόνα 5.15: Κατανομή του SAR στο 71ο τμήμα του κεφαλιού

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 5.7). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν από
τις επόμενες πέντε προσομοιώσεις (Πίνακας 5.8). Για όλες αυτές τις περιπτώσεις δημιουργήσαμε
γραφήματα για τη κάθε περίπτωση, καθώς επίσης και ένα τελικό γράφημα συγκρίνοντάς τα μεταξύ
τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού σκελετού γυαλιών 

Απόσταση (Απόσταση (cm)cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

2,196 1,139 0,720 0,473

3,294 0,635 0,395 0,265

4,392 0,399 0,257 0,162

5,124 0,307 0,201 0,128

6,588 0,231 0,142 0,095

Πίνακας 5.7: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού σκελετού γυαλιών σε συχνότητα 2.44 GHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του σκελετού 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

2,196 1,754 0,890 0,495

3,294 0,585 0,324 0,220

4,392 0,398 0,230 0,141

5,124 0,316 0,187 0,117

6,588 0,253 0,132 0,087

Πίνακας 5.8: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό σκελετό γυαλιών σε συχνότητα 2.44 GHz.
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Σύγκριση των πέντε πρώτων προσομοιώσεων με τις υπόλοιπες – Με τη χρήση του
μεταλλικού σκελετού και χωρίς αυτόν
 

Τα δύο παραπάνω γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε
πέντε διαφορετικές αποστάσεις. Παρατηρούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις στην 1η απόσταση οι
τιμές του SAR, που αντιπροσωπεύουν τις προσομοιώσεις χωρίς το μεταλλικό σκελετό είναι  λίγο
μεγαλύτερες  από  αυτές  με  το  σκελετό  και  ειδικά  στα  10g ιστού  ελάχιστα  μεγαλύτερη.  Στις
υπόλοιπες  τέσσερις  οι  τιμές  του  SAR που  αφορούν  το  μεταλλικό  σκελετό  είναι  ελάχιστα
μεγαλύτερες. Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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5.6.4 Διπολική κεραία λ/2 σε οριζόντια θέση μπροστά από το
μεταλλικό σκελετό γυαλιών στα 5.8 GHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά, μελετήθηκε η επίδραση ενός μεταλλικού σκελετού γυαλιών σε ένα απλό ανατομικό
μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 5.8 GHz, όπου
αντιστοιχεί  στα  ασύρματα  δίκτυα.  Ο  τρόπος  που  σχεδιάζεται  το  μήκος  της  κεραίας  δεν  είναι
τυχαίος, βασίζεται στη συχνότητα και σε μια αλληλουχία μαθηματικών τύπων που αναφέρονται
παρακάτω. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται οριζόντια σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις: 2.196
cm, 3.294cm, 4.392 cm, 5.124 cm και 6.588 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που απέχει
το απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την
τιμή της ισχύος εισόδου στα  5.8 GHz αντιστοιχεί στα 0.1 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  η οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 162 × 126 × 128 mm. Το συγκεκριμένο πλέγμα περιείχε
ένα απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού, ένα μεταλλικό σκελετό γυαλιών, μια διπολική
κεραία λ/2 και την πηγή διέγερσης. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε σε 3.66 mm. Ο σχεδιασμός
της διπολικής κεραίας λ/2 χρησιμοποιεί μια αλληλουχία τύπων: 

 c=λ∗ f =>  λ=
c
f

=> λ=0.051m ή 51 mm

λ
2

3.66
=

51
2

3.66
=> 

λ
2

3.66
=
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3.66

=> 
λ
2

3.66
=7 κελιά

7
2
=3,5 ͗͗≈͗ 3 κελιά η κάθε πλευρά

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το μήκος της διπολικής κεραίας λ/2 θα είναι συνολικά 7 κελιά. Η
κατασκευή της ξεκινάει με τα πρώτα 3 κελιά, στο επόμενο κελί τοποθετείται η πηγή διέγερσης και
τέλος προστίθενται τα υπόλοιπα 3 κελιά, όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 5.16).

 

Εικόνα 5.16: Διπολική κεραία λ/2 σχεδιασμένη σε συχνότητα 5.8 GHz.

Αρχικά, πραγματοποιούμε τις πέντε προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό
γυαλιών και στη συνέχεια τον αφαιρούμε και πραγματοποιούμε τις άλλες πέντε προσομοιώσεις.
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Εικόνα 5.17: 3D Απεικόνιση της 4ης απόστασης χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό γυαλιών 

Εικόνα 5.18: Κατανομή του SAR στο 71ο τμήμα του κεφαλιού

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 5.9). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν από
τις επόμενες πέντε προσομοιώσεις (Πίνακας 5.10). Για όλες αυτές τις περιπτώσεις δημιουργήσαμε
γραφήματα για τη κάθε περίπτωση, καθώς επίσης και ένα τελικό γράφημα συγκρίνοντάς τα μεταξύ
τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού σκελετού γυαλιών 

Απόσταση (Απόσταση (cm)cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

2,196 0,611 0,178 0,099

3,294 0,471 0,152 0,081

4,392 0,643 0,176 0,091

5,124 0,495 0,131 0,071

6,588 0,296 0,079 0,048

Πίνακας 5.9: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού σκελετού γυαλιών σε συχνότητα 5.8 GHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του σκελετού 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

2,196 1,266 0,485 0,224

3,294 0,546 0,219 0,142

4,392 0,549 0,154 0,101

5,124 0,429 0,115 0,074

6,588 0,268 0,071 0,049

Πίνακας 5.10: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό σκελετό γυαλιών σε συχνότητα 5.8 GHz.
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Σύγκριση των πέντε πρώτων προσομοιώσεων με τις υπόλοιπες – Με τη χρήση του
μεταλλικού σκελετού και χωρίς αυτόν

 
Τα  δύο  γραφήματα  αναπαριστούν  τις  τιμές  του  SAR σε  1g και  10g ιστού  σε  πέντε

διαφορετικές  αποστάσεις.  Στο  1ο γράφημα  οι  τιμές  του  SAR με  το  μεταλλικό  σκελετό  είναι
μικρότερες από τις τιμές χωρίς αυτόν στις δύο πρώτες αποστάσεις, ενώ στις υπόλοιπες τρεις είναι
ελάχιστα μεγαλύτερες. Στο 2ο γράφημα (10g ιστού), στις δύο πρώτες αποστάσεις οι τιμές του SAR
χωρίς το μεταλλικό σκελετό είναι μεγαλύτερες και η πρώτη ειδικά με μεγάλη διαφορά. Στις τρεις
επόμενες αποστάσεις οι τιμές του SAR με το μεταλλικό σκελετό είναι παρόμοιες με τις άλλες, με
την τελευταία τιμή να είναι ίδια. Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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5.7  Διπολική  κεραία  λ/2  σε  κατακόρυφη  θέση
μπροστά από το μεταλλικό σκελετό γυαλιών 

Το συγκεκριμένο ηλεκτρομαγνητικό πρόβλημα είναι ίδιο με το προηγούμενο με τη μόνη
διαφορά να είναι η τοποθέτηση της κεραίας, η οποία από οριζόντια γίνεται κατακόρυφη, καθώς
επίσης αλλάζουν και οι αποστάσεις που μελετώνται όπως αναφέρεται παρακάτω, έχοντας μόνο μια
κοινή απόσταση με προηγουμένως. Όλα τα υπόλοιπα παραμένουν ίδια, καθώς επίσης και ότι αφορά
τις προσομοιώσεις και τις συγκρίσεις, όπου ακολουθείται η ίδια διαδικασία με προηγουμένως. 

5.7.1 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση μπροστά από
το μεταλλικό σκελετό γυαλιών στα 900 MHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά, μελετήθηκε η επίδραση ενός μεταλλικού σκελετού γυαλιών σε ένα απλό ανατομικό
μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 900 MHz, όπου
αντιστοιχεί στην κινητή τηλεφωνία.  Ο τρόπος που σχεδιάζεται το μήκος της κεραίας δεν είναι
τυχαίος, βασίζεται στη συχνότητα και σε μια αλληλουχία μαθηματικών τύπων που αναφέρονται
παρακάτω. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται κατακόρυφα σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις:
2.562 cm, 3.66 cm, 5.124 cm, 6.954 cm και 8.784 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που
απέχει  το  απλό  ανατομικό  μοντέλο  ανθρώπινου  κεφαλιού  από  τη  διπολική  κεραία  λ/2.  Όσο
αναφορά την τιμή της ισχύος εισόδου στα  900 MHz αντιστοιχεί στα 0.25 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  η οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 162 × 126 × 128 mm. Το συγκεκριμένο πλέγμα περιείχε
ένα απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού, ένα μεταλλικό σκελετό γυαλιών, μια διπολική
κεραία λ/2 και την πηγή διέγερσης. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε σε 3.66 mm. Ο σχεδιασμός
της διπολικής κεραίας λ/2 χρησιμοποιεί μια αλληλουχία τύπων: 
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Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το μήκος της διπολικής κεραίας λ/2 θα είναι συνολικά 45 κελιά.
Η κατασκευή της ξεκινάει με τα πρώτα 22 κελιά, στο επόμενο κελί τοποθετείται η πηγή διέγερσης
και  τέλος προστίθενται τα υπόλοιπα 22 κελιά, όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 5.19).

Εικόνα 5.19: Διπολική κεραία λ/2 σχεδιασμένη σε συχνότητα 900 MHz.
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Αρχικά, πραγματοποιούμε τις πέντε προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό
γυαλιών και στη συνέχεια τον αφαιρούμε και πραγματοποιούμε τις άλλες πέντε προσομοιώσεις.

Εικόνα 5.20: 3D Απεικόνιση της 3ης απόστασης χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό γυαλιών 

Εικόνα 5.21: Γεωμετρία της 3ης απόστασης του προβλήματος με το μεταλλικό σκελετό γυαλιών

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 5.10). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν
από  τις  επόμενες  πέντε  προσομοιώσεις  (Πίνακας  5.11).  Για  όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις
δημιουργήσαμε  γραφήματα  για  τη  κάθε  περίπτωση,  καθώς  επίσης  και  ένα  τελικό  γράφημα
συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού σκελετού γυαλιών 

Απόσταση (Απόσταση (cm)cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

2,562 6,220 3,495 2,430

3,66 3,868 2,193 1,470

5,124 2,004 1,114 0,736

6,954 1,025 0,545 0,357

8,784 0,622 0,317 0,207

Πίνακας 5.10: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού σκελετού γυαλιών σε συχνότητα 900 MHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του σκελετού 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

2,562 6,028 3,813 2,590

3,66 3,750 2,352 1,555

5,124 1,941 1,166 0,762

6,954 0,986 0,554 0,361

8,784 0,594 0,316 0,205

Πίνακας 5.11: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό σκελετό γυαλιών σε συχνότητα 900 MHz.
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Σύγκριση των πέντε πρώτων προσομοιώσεων με τις υπόλοιπες – Με τη χρήση του
μεταλλικού σκελετού και χωρίς αυτόν
 

Τα  δύο  γραφήματα  αναπαριστούν  τις  τιμές  του  SAR σε  1g και  10g ιστού  σε  πέντε
διαφορετικές αποστάσεις. Παρατηρούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις στις τρεις πρώτες αποστάσεις
οι τιμές του SAR που αφορούν το μεταλλικό σκελετό είναι μικρότερες από τις τιμές χωρίς αυτόν,
ενώ στις  υπόλοιπες οι τιμές του  SAR είναι ίδιες.  Τέλος,  οι  τιμές του  SAR για τις  δύο πρώτες
αποστάσεις είναι εκτός των ορίων της έκθεσης, ενώ οι υπόλοιπες είναι εντός των ορίων.
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5.7.2 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση μπροστά από
το μεταλλικό σκελετό γυαλιών στα 1800 MHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά, μελετήθηκε η επίδραση ενός μεταλλικού σκελετού γυαλιών σε ένα απλό ανατομικό
μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 1800  MHz,
όπου αντιστοιχεί στην κινητή τηλεφωνία. Ο τρόπος που σχεδιάζεται το μήκος της κεραίας δεν είναι
τυχαίος, βασίζεται στη συχνότητα και σε μια αλληλουχία μαθηματικών τύπων που αναφέρονται
παρακάτω. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται κατακόρυφα σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις:
2.562 cm, 3.66 cm, 5.124 cm, 6.954 cm και 8.784 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που
απέχει  το  απλό  ανατομικό  μοντέλο  ανθρώπινου  κεφαλιού  από  τη  διπολική  κεραία  λ/2.  Όσο
αναφορά την τιμή της ισχύος εισόδου στα  1800 MHz αντιστοιχεί στα 0.125 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  η οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 162 × 126 × 128 mm. Το συγκεκριμένο πλέγμα περιείχε
ένα απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού, ένα μεταλλικό σκελετό γυαλιών, μια διπολική
κεραία λ/2 και την πηγή διέγερσης. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε σε 3.66 mm. Ο σχεδιασμός
της διπολικής κεραίας λ/2 χρησιμοποιεί μια αλληλουχία τύπων: 
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Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το μήκος της διπολικής κεραίας λ/2 θα είναι συνολικά 23 κελιά.
Η κατασκευή της ξεκινάει με τα πρώτα 11 κελιά, στο επόμενο κελί τοποθετείται η πηγή διέγερσης
και  τέλος προστίθενται τα υπόλοιπα 11 κελιά, όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 5.22).

 Εικόνα 5.22: Διπολική κεραία λ/2 σχεδιασμένη σε συχνότητα 1800 MHz.

Αρχικά, πραγματοποιούμε τις πέντε προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό
γυαλιών και στη συνέχεια τον αφαιρούμε και πραγματοποιούμε τις άλλες πέντε προσομοιώσεις.
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Εικόνα 5.23 3D Απεικόνιση της 4ης απόστασης χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό γυαλιών 

Εικόνα 5.24: Γεωμετρία της 4ης απόστασης του προβλήματος με το μεταλλικό σκελετό γυαλιών

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 5.12). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν
από  τις  επόμενες  πέντε  προσομοιώσεις  (Πίνακας  5.13).  Για  όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις
δημιουργήσαμε  γραφήματα  για  τη  κάθε  περίπτωση,  καθώς  επίσης  και  ένα  τελικό  γράφημα
συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού σκελετού γυαλιών 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

2,562 2,296 1,478 1,017

3,66 1,317 0,703 0,473

5,124 0,766 0,386 0,240

6,954 0,519 0,249 0,150

8,784 0,387 0,180 0,107

Πίνακας 5.12: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού σκελετού γυαλιών σε συχνότητα 1800 MHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του σκελετού 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

2,562 2,483 1,675 1,064

3,66 1,337 0,749 0,466

5,124 0,856 0,446 0,268

6,954 0,457 0,221 0,133

8,784 0,349 0,167 0,099

Πίνακας 5.13: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό σκελετό γυαλιών σε συχνότητα 1800 MHz.
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Σύγκριση των πέντε πρώτων προσομοιώσεων με τις υπόλοιπες – Με τη χρήση του
μεταλλικού σκελετού και χωρίς αυτόν
 

Τα  δύο  γραφήματα  αναπαριστούν  τις  τιμές  του  SAR σε  1g και  10g ιστού  σε  πέντε
διαφορετικές  αποστάσεις.  Στο  1ο γράφημα  οι  τιμές  του  SAR με  το  μεταλλικό  σκελετό  είναι
μικρότερες από τις τιμές χωρίς αυτόν στις τρεις πρώτες αποστάσεις, ενώ στις υπόλοιπες δύο είναι
ελάχιστα μεγαλύτερες. Στο 2ο γράφημα (10g ιστού), και στις δύο περιπτώσεις οι τιμές του  SAR
είναι σχεδόν ίδιες και σε όλες τις αποστάσεις. Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της
έκθεσης.
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5.7.3 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση μπροστά από
το μεταλλικό σκελετό γυαλιών στα 2.44 GHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά, μελετήθηκε η επίδραση ενός μεταλλικού σκελετού γυαλιών σε ένα απλό ανατομικό
μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 2.44  GHz,
όπου αντιστοιχεί στα ασύρματα δίκτυα. Ο τρόπος που σχεδιάζεται το μήκος της κεραίας δεν είναι
τυχαίος, βασίζεται στη συχνότητα και σε μια αλληλουχία μαθηματικών τύπων που αναφέρονται
παρακάτω. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται κατακόρυφα σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις:
2.562 cm, 3.66 cm, 5.124 cm, 6.954 cm και 8.784 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που
απέχει  το  απλό  ανατομικό  μοντέλο  ανθρώπινου  κεφαλιού  από  τη  διπολική  κεραία  λ/2.  Όσο
αναφορά την τιμή της ισχύος εισόδου στα  2.44 GHz αντιστοιχεί στα 0.1 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  η οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 162 × 126 × 128 mm. Το συγκεκριμένο πλέγμα περιείχε
ένα απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού, ένα μεταλλικό σκελετό γυαλιών, μια διπολική
κεραία λ/2 και την πηγή διέγερσης. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε σε 3.66 mm. Ο σχεδιασμός
της διπολικής κεραίας λ/2 χρησιμοποιεί μια αλληλουχία τύπων: 

 c=λ∗ f =>  λ=
c
f

=> λ=0.123 m ή 123 mm

λ
2

3.66
=

123
2

3.66
=> 

λ
2

3.66
=

61.5
3.66

=> 
λ
2

3.66
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2

=8,5 ͗͗≈͗ 8 κελιά η  κάθε πλευρά

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το μήκος της διπολικής κεραίας λ/2 θα είναι συνολικά 17 κελιά.
Η κατασκευή της ξεκινάει με τα πρώτα 8 κελιά, στο επόμενο κελί τοποθετείται η πηγή διέγερσης
και  τέλος προστίθενται τα υπόλοιπα 8 κελιά, όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 5.25).

Εικόνα 5.25: Διπολική κεραία λ/2 σχεδιασμένη σε συχνότητα 2.44 GHz.

Αρχικά, πραγματοποιούμε τις πέντε προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό
γυαλιών και στη συνέχεια τον αφαιρούμε και πραγματοποιούμε τις άλλες πέντε προσομοιώσεις.
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Εικόνες 5.26: 3D Απεικόνιση της 5ης απόστασης χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό γυαλιών 

Εικόνες 5.27: Κατανομή του SAR στο 79ο τμήμα του κεφαλιού

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 5.14). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν
από  τις  επόμενες  πέντε  προσομοιώσεις  (Πίνακας  5.15).  Για  όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις
δημιουργήσαμε  γραφήματα  για  τη  κάθε  περίπτωση,  καθώς  επίσης  και  ένα  τελικό  γράφημα
συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού σκελετού γυαλιών 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

2,562 2,625 1,598 0,722

3,66 0,866 0,550 0,240

5,124 0,437 0,203 0,099

6,954 0,360 0,137 0,078

8,784 0,392 0,166 0,092

Πίνακας 5.14: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού σκελετού γυαλιών σε συχνότητα 2.44 GHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του σκελετού 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

2,562 2,344 1,321 0,740

3,66 1,363 0,756 0,390

5,124 0,777 0,415 0,212

6,954 0,550 0,297 0,150

8,784 0,359 0,191 0,096

Πίνακας 5.15: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό σκελετό γυαλιών σε συχνότητα 2.44 GHz.
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Σύγκριση των πέντε πρώτων προσομοιώσεων με τις υπόλοιπες – Με τη χρήση του
μεταλλικού σκελετού και χωρίς αυτόν
 

Τα παραπάνω γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε πέντε
διαφορετικές αποστάσεις. Στο 1ο γράφημα οι τιμές του  SAR που αφορούν το μεταλλικό σκελετό
είναι  μικρότερες  από  τις  τιμές  χωρίς  σε  όλες  τις  αποστάσεις  εκτός  από  την  πρώτη  που  είναι
μεγαλύτερη. Στο 2ο γράφημα (10g ιστού),  οι  τιμές του  SAR χωρίς το μεταλλικό σκελετό είναι
μεγαλύτερες σε όλες τις αποστάσεις. Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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5.7.4 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση μπροστά από
το μεταλλικό σκελετό γυαλιών στα 5.8 GHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά, μελετήθηκε η επίδραση ενός μεταλλικού σκελετού γυαλιών σε ένα απλό ανατομικό
μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 5.8 GHz, όπου
αντιστοιχεί  στα  ασύρματα  δίκτυα.  Ο  τρόπος  που  σχεδιάζεται  το  μήκος  της  κεραίας  δεν  είναι
τυχαίος, βασίζεται στη συχνότητα και σε μια αλληλουχία μαθηματικών τύπων που αναφέρονται
παρακάτω. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται κατακόρυφα σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις:
2.562 cm, 3.66 cm, 5.124 cm, 6.954 cm και 8.784 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που
απέχει  το  απλό  ανατομικό  μοντέλο  ανθρώπινου  κεφαλιού  από  τη  διπολική  κεραία  λ/2.  Όσο
αναφορά την τιμή της ισχύος εισόδου στα  5.8 GHz αντιστοιχεί στα 0.1 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  η οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 162 × 126 × 128 mm. Το συγκεκριμένο πλέγμα περιείχε
ένα απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού, ένα μεταλλικό σκελετό γυαλιών, μια διπολική
κεραία λ/2 και την πηγή διέγερσης. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε σε 3.66 mm. Ο σχεδιασμός
της διπολικής κεραίας λ/2 χρησιμοποιεί μια αλληλουχία τύπων: 
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Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το μήκος της διπολικής κεραίας λ/2 θα είναι συνολικά 7 κελιά. Η
κατασκευή της ξεκινάει με τα πρώτα 3 κελιά, στο επόμενο κελί τοποθετείται η πηγή διέγερσης και
τέλος προστίθενται τα υπόλοιπα 3 κελιά, όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 5.28).

Εικόνα 5.28: Διπολική κεραία λ/2 σχεδιασμένη σε συχνότητα 5.8 GHz.

Αρχικά, πραγματοποιούμε τις πέντε προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό
γυαλιών και στη συνέχεια τον αφαιρούμε και πραγματοποιούμε τις άλλες πέντε προσομοιώσεις.
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Εικόνα 5.29: 3D Απεικόνιση της 1ης απόστασης χρησιμοποιώντας το μεταλλικό σκελετό γυαλιών 

Εικόνα 5.30: Κατανομή του SAR στο 79ο τμήμα του κεφαλιού

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 5.16). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν
από  τις  επόμενες  πέντε  προσομοιώσεις  (Πίνακας  5.17).  Για  όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις
δημιουργήσαμε  γραφήματα  για  τη  κάθε  περίπτωση,  καθώς  επίσης  και  ένα  τελικό  γράφημα
συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού σκελετού γυαλιών 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

2,562 1,314 0,320 0,172

3,66 1,305 0,330 0,187

5,124 0,470 0,113 0,063

6,954 0,367 0,089 0,050

8,784 0,197 0,049 0,027

Πίνακας 5.16: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού σκελετού γυαλιών σε συχνότητα 5.8 GHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του σκελετού 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

2,562 1,353 0,334 0,192

3,66 1,088 0,260 0,146

5,124 0,595 0,144 0,080

6,954 0,343 0,086 0,048

8,784 0,206 0,053 0,030

Πίνακας 5.17: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό σκελετό γυαλιών σε συχνότητα 5.8 GHz.
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Σύγκριση των πέντε πρώτων προσομοιώσεων με τις υπόλοιπες – Με τη χρήση του
μεταλλικού σκελετού και χωρίς αυτόν

Τα  δύο  γραφήματα  αναπαριστούν  τις  τιμές  του  SAR σε  1g και  10g ιστού  σε  πέντε
διαφορετικές  αποστάσεις.  Παρατηρούμε  ότι  και  στα  δύο  γραφήματα  ακολουθείται  η  ίδια
διακύμανση. Αρχικά, στην 1η απόσταση η τιμή του  SAR που αφορά το μεταλλικό σκελετό είναι
μικρότερη από την τιμή χωρίς αυτόν, ενώ στη 2η η τιμή του SAR που αφορά το μεταλλικό σκελετό
είναι μεγαλύτερη. Στην 3η απόσταση η τιμή του SAR που αφορά το μεταλλικό σκελετό είναι πάλι
μικρότερη. Στις υπόλοιπες αποστάσεις οι τιμές του SAR με το μεταλλικό σκελετό είναι παρόμοιες
με  τις  άλλες,  με  την  προτελευταία  να  είναι  ελάχιστα  μεγαλύτερη  και  την  τελευταία  ελάχιστα
μικρότερη. Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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5.8 Σύγκριση των αποτελεσμάτων έχοντας τοποθετημένη την
κεραία σε κατακόρυφη και οριζόντια θέση σε απόσταση 5.124
cm από το απλό μοντέλο κεφαλιού

Στη  συγκεκριμένη  παράγραφο  συγκρίνουμε  τα  αποτελέσματα  των  δύο  περιπτώσεων
τοποθέτησης της διπολικής κεραίας λ/2 σε κατακόρυφη και οριζόντια θέση, για την απόσταση των
5.124 cm από το απλό ανατομικό μοντέλο του ανθρώπινου κεφαλιού, η οποία υπάρχει και στις δύο
περιπτώσεις προσομοιώσεων. 
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Στα δύο παραπάνω γραφήματα απεικονίζονται οι τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού ως
προς τις συχνότητες που έχουμε μελετήσει στις προσομοιώσεις, 0.9, 1.8, 2.44 και 5.8 GHz. Αυτό
που  μελετάται  ακριβώς  στα  παραπάνω  γραφήματα  είναι  ο  τρόπος  τοποθέτησης  της  διπολικής
κεραίας λ/2, οριζόντια και κατακόρυφη τοποθέτηση, με σκοπό να μελετήσουμε τα αποτελέσματα
που  προκύπτουν. Παρατηρούμε ότι και στα δύο γραφήματα στις δύο πρώτες συχνότητες είναι πιο
υψηλές με την κεραία να βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση. Στο 1ο γράφημα που είναι με βάση το
1g ιστού, παρατηρούμε ότι οι τιμές του SAR στις συχνότητες 2.44 και 5.8 GHz είναι περίπου ίδιες.
Στο 2ο γράφημα (10g ιστού) οι τιμές  του SAR για τις συχνότητες 2.44 και 5.8 GHz είναι ελάχιστα
μεγαλύτερες έχοντας την κεραία τοποθετημένη στην οριζόντια θέση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

Επίδραση μεταλλικών οδοντικών εμφυτευμάτων

6.1 Γενικές Πληροφορίες

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετάμε το πρώτο μεταλλικό εμφύτευμα που θα εξετάσουμε στην
παρούσα  διπλωματική  εργασία.  Στόχος  είναι  να  καταλάβουμε  σε  ποιο  βαθμό  μπορούν  να
επηρεάσουν τα μεταλλικά εμφυτεύματα την απορρόφηση ΗΜ ακτινοβολίας από έναν ανθρώπινο
οργανισμό.  Πιο  συγκεκριμένα,  θα  τοποθετήσουμε  ένα  μεταλλικό  οδοντικό  εμφύτευμα  και  θα
μελετήσουμε  την  επίδρασή  του  σε  ένα  απλό  ανατομικό  μοντέλο  ανθρώπινου  κεφαλιού,
τοποθετώντας μια διπολική κεραία λ/2 με δυο διαφορετικούς τρόπους:

 Οριζόντια τοποθέτηση της κεραίας μπροστά από το απλό μοντέλο κεφαλιού
 Κατακόρυφη τοποθέτηση της κεραίας μπροστά από το απλό μοντέλο κεφαλιού

Στις δυο αυτές περιπτώσεις η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις
μπροστά από το απλό μοντέλο του ανθρώπινου κεφαλιού, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα
(Πίνακας 6.1).

Απόσταση μοντέλου ανθρώπινου κεφαλιούΑπόσταση μοντέλου ανθρώπινου κεφαλιού
– διπολική κεραία λ/2 (– διπολική κεραία λ/2 (cmcm))

Απόσταση μεταλλικού οδοντικούΑπόσταση μεταλλικού οδοντικού
εμφυτεύματος – διπολική κεραία λ/2 (εμφυτεύματος – διπολική κεραία λ/2 (cmcm))

1.41.4 5.65.6

22 6.26.2

2.82.8 77

3.83.8 88

4.84.8 99

Πίνακας 6.1: Αποστάσεις διπολικής κεραίας λ/2

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις σε 4 διαφορετικές συχνότητες (Πίνακας 6.2).

Συχνότητες (Συχνότητες (GHz)GHz) Κατηγορία – ΧρήσηΚατηγορία – Χρήση

0.90.9 Κινητή Τηλεφωνία – Κινητή Τηλεφωνία – GSM GSM 

1.81.8 Κινητή Τηλεφωνία – DΚινητή Τηλεφωνία – DCS CS & & GSM GSM 

2.442.44 Ασύρματα Δίκτυα – Ασύρματα Δίκτυα – WiFiWiFi

5.85.8 Ασύρματα Δίκτυα – Ασύρματα Δίκτυα – WiMaxWiMax

Πίνακας 6.2: Πεδίο Συχνοτήτων

6.2 Μεταλλικό Οδοντικό Εμφύτευμα

Το μεταλλικό  οδοντικό  εμφύτευμα  εμφανίστηκε  για  1η φορά  το  1930  χρησιμοποιώντας
διάφορα  κράματα,  όπως   είναι  το  ταντάλιο  και  το  κοβάλτιο  –  χρώμιο.  Το  1937  ο  Venable
χρησιμοποίησε κυρίως ένα υλικό το  vitalium, το οποίο αποτελούνταν από μόλυβδο – χρώμιο –
κοβάλτιο. Με το πέρασμα των χρόνων, από το 1970 μέχρι και σήμερα, χρησιμοποιείται ευρέως το
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τιτάνιο και κράματά του, το οποίο  ανήκει στην κατηγορία των αδρανών μετάλλων και γι' αυτό το
λόγο  επιτυγχάνεται  η  ανάπτυξη  των  οστικών  κυττάρων  γύρω  του.  Αποτελεί  σήμερα  την  πιο
επιτυχημένη  και  κατάλληλη  λύση  της  επιστήμης  της  οδοντιατρικής,  για  περιπτώσεις  όπως  τις
γέφυρες,  για  αναπλήρωση  τυχόν  δοντιών  που  δεν  υπάρχουν  ή  ακόμη  και  για  αντικατάσταση
δοντιών λόγω διάφορων προβλημάτων. Μορφολογικά είναι μεταλλικές βίδες ή θήκες, οι οποίες
είναι  κατασκευασμένες  από  τιτάνιο,  και  υπάρχουν  σε  διάφορες  διαστάσεις  και  σχήματα.
Τοποθετούνται με χειρουργική επέμβαση στα οστά των γνάθων, και λειτουργούν ως ρίζες για τα
νέα τεχνητά δόντια, όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες (Εικόνες 6.1 & 6.2). 

Εικόνα 6.1 & 6.2: Τοποθέτηση Μεταλλικού Οδοντικού Εμφυτεύματος
Πηγή Είκονας 6.1: Dent Artistry Contemporary Prosthodontics – Πηγή Είκονας 6.2: DontiaStoma.gr

Τα μεταλλικά οδοντικά εμφυτεύματα θεωρούνται  από τα καλύτερα και  πιο επιτυχημένα
επιτεύγματα της φυσικής και κατ' επέκταση της ιατρικής, γιατί τα οστά έχουν τη δυνατότητα να
μεγαλώσουν  πάνω  στο  μεταλλικό  οδοντικό  εμφύτευμα,  μια  διαδικασία  που  ονομάζεται
οστεοενσωμάτωση, με αποτέλεσμα το δόντι που δημιουργείται να είναι γερό όπως και τα υπόλοιπα,
παρόλο που είναι τεχνητό. Αποτελούνται από 3 μέρη, το κυρίως εμφύτευμα που τοποθετείται αντί
για  τη  ρίζα,  το  προσθετικό  κολόβωμα,  το  οποίο  είναι  βιδωμένο  στο  κυρίως  εμφύτευμα  και
εφάπτεται μαζί του ακριβώς, και η προσθετική στεφανή, που έχει τη μορφή κανονικού δοντιού.

Εικόνα 6.3: Μορφολογία Δοντιού και Μεταλλικού Εμφυτεύματος  
Πηγή Είκονας 6.2: DontiaStoma.gr

6.3 Τοποθέτηση Μεταλλικού Οδοντικού Εμφυτεύματος

Μελετώντας  το  επίπεδο  XY και  όλα τα  κομμάτια  του  κεφαλιού,   διαπιστώθηκε  ότι  το
μεταλλικό  οδοντικό  εμφύτευμα  βρισκόταν  μεταξύ  των  κομματιών  43  –  58  του  μοντέλου  του
κεφαλιού, ενώ στο επίπεδο ΥΖ βρισκόταν μεταξύ των κομματιών 116 – 120. Έτσι, παρατηρήθηκε
ότι  θα ήταν σχετικά καλή επιλογή, η μελέτη να πραγματοποιηθεί στο 50ο κομμάτι του κεφαλιού
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του  επιπέδου  XΥ,  καθώς  επίσης  και  στο  118ο κομμάτι  του  κεφαλιού  του  επιπέδου  ΥΖ,  όπου
παρατηρήθηκαν ότι  και τα δύο αυτά κομμάτια αντιστοιχούν στη μέση περίπου του μεταλλικού
οδοντικού εμφυτεύματος, το οποίο τοποθετήθηκε στην κάτω γνάθο, από την δεξιά πλευρά. Έχοντας
ως στόχο την καλύτερη τοποθέτηση του εμφυτεύματος, ακολουθήθηκε μια διαδικασία με κάποια
συγκεκριμένα βήματα.

Βήμα 1  ο  : Εισαγωγή και τοποθέτηση μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος

Αρχικά,  έχοντας μόνο το ανατομικό μοντέλο του ανθρώπινου κεφαλιού, προσθέσαμε το
αρχείο  του  μεταλλικού  οδοντικού  εμφυτεύματος.  Στη  συνέχεια,  μειώσαμε  το  μέγεθος  του
εμφυτεύματος στο 30% ή 0.3 και έπειτα προσπαθήσαμε να φέρουμε το εμφύτευμα όσο πιο πολύ
ήταν εφικτό σε μια κατάλληλη θέση, η οποία βέβαια θα ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα.
Το εμφύτευμα τελικά τοποθετήθηκε στη θέση με (Χ, Υ, Ζ) = (180, 175, 45) μέσα στην υπάρχουσα
γεωμετρία.  Αφού  πραγματοποιήσαμε  όλες  τις  παραπάνω  ενέργειες  με  τη  συγκεκριμένη  σειρά,
εισάγαμε την τελική μορφή του μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος.

Βήμα 2  ο  : Βελτιστοποίηση της θέσης του εμφυτεύματος

Έπειτα,  αφού  πραγματοποιήσαμε  την  εισαγωγή  του  εμφυτεύματος  βελτιώσαμε  την
πυκνότητα  του  πλέγματος  στα  2  mm ή  0.2  cm,  με  σκοπό  την  καλύτερη  μοντελοποίηση  του
εμφυτεύματος. Τέλος, επειδή όταν εισάγαμε το εμφύτευμα στη γεωμετρία βρισκόταν σε οριζόντια
θέση,  χρειάστηκε  να  περιστρέψουμε  το  εμφύτευμα  κατά  90ο μοίρες,  έτσι  ώστε  να  έρθει  σε
κατακόρυφη  θέση.  Έτσι,  η  τελική  θέση  του  εμφυτεύματος  ήταν  η  κάτω γνάθος  από τη  δεξιά
πλευρά. 

Εικόνα 6.4: Απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού με μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα 
παρμένη από το επίπεδο ΥΖ

6.4 Διπολική κεραία λ/2 σε οριζόντια θέση μπροστά
από το οδοντικό εμφύτευμα

Το  συγκεκριμένο  ηλεκτρομαγνητικό  πρόβλημα  περιλαμβάνει  ένα  ανατομικό  μοντέλο
ανθρώπινου κεφαλιού, ένα μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα, και μια διπολική κεραία λ/2. Μελετάται
σε τέσσερις  διαφορετικές  συχνότητες,  καθώς επίσης  και  σε πέντε  διαφορετικές  αποστάσεις,  τα
οποία αναφέρθηκαν και παραπάνω στην παράγραφο 6.1. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται σε
οριζόντια θέση μπροστά από το απλό μοντέλο του κεφαλιού. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιούνται
χρησιμοποιώντας το απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού στην πρώτη περίπτωση μαζί
με το μεταλλικό εμφύτευμα, ενώ στη δεύτερη χωρίς αυτό. Έχουν ως στόχο τον υπολογισμό του
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SAR και το κατά πόσο επηρεάζεται αυτός χρησιμοποιώντας το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα,
καθώς επίσης και χωρίς αυτό. Τέλος, συγκρίνονται οι τιμές του SAR που υπολογίστηκαν από τις
συγκεκριμένες προσομοιώσεις με τα όρια ασφαλείας του γενικού πληθυσμού που αναφέρθηκαν
παραπάνω στην ενότητα 4.

6.4.1 Διπολική κεραία λ/2 σε οριζόντια θέση μπροστά από το
οδοντικό εμφύτευμα στα 900 MHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά,  μελετήθηκε η επίδραση ενός  μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος  σε ένα  απλό
ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 900
MHz. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται οριζόντια σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις: 1.4 cm, 2
cm,  2.8  cm,  3.8  cm και  4.8  cm,  οι  οποίες  αντιστοιχούν  στην  απόσταση  που  απέχει  το  απλό
ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την τιμή της
ισχύος εισόδου στα  900 MHz αντιστοιχεί στα 0.25 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  ή οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 446 × 338 × 344 mm. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε
σε  2  mm.  Αρχικά,  πραγματοποιούμε  τις  πέντε  προσομοιώσεις  χρησιμοποιώντας  το  μεταλλικό
οδοντικό  εμφύτευμα  και  στη  συνέχεια  το  αφαιρούμε  και  πραγματοποιούμε  τις  άλλες  πέντε
προσομοιώσεις  έχοντας  πλέον  μόνο  στη  γεωμετρία  μας  το  απλό  ανατομικό  μοντέλο  του
ανθρώπινου κεφαλιού,  τη διπολική κεραία λ/2 (83 κελιά), καθώς και την πηγή διέγερσης.

Εικόνα 6.5: Κατανομή του SAR στο 50ο τμήμα του κεφαλιού
  

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 6.3). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν από
τις επόμενες πέντε προσομοιώσεις, με τη διαφορά, ότι αυτή τη φορά δεν περιελάμβανε μέσα στην
υπάρχουσα  γεωμετρία  το  μεταλλικό  οδοντικό  εμφύτευμα  (Πίνακας  6.4).  Για  όλες  αυτές  τις
περιπτώσεις  δημιουργήσαμε  γραφήματα  για  τη  κάθε  μια  περίπτωση,  και  ένα  τελικό  γράφημα
συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος 

Απόσταση (Απόσταση (cm)cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

1,4  3,572 2,233 1,040

2,0 2,127 1,395 0,680

2,8 1,160 0,793 0,398

3,8 0,618 0,429 0,220

4,8 0,370 0,256 0,132

Πίνακας 6.3: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα σε συχνότητα 900 MHz.  

90



Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του οδοντικού εμφυτεύματος  

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

1,4  3,582 2,238 1,042

2,0 2,135 1,399 0,682

2,8 1,165 0,796 0,399

3,8 0,621 0,431 0,220

4,8 0,372 0,257 0,132

Πίνακας 6.4: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα σε συχνότητα 900 MHz.
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Τα δύο αυτά γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε πέντε
διαφορετικές  αποστάσεις.  Παρατηρούμε  ότι  και  στα  δύο  γραφήματα  οι  τιμές  του  SAR είναι
ακριβώς ίδιες με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα, αλλά και χωρίς αυτό σε όλες τις αποστάσεις.
Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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6.4.2 Διπολική κεραία λ/2 σε οριζόντια θέση μπροστά από το
οδοντικό εμφύτευμα στα 1800 MHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά,  μελετήθηκε η επίδραση ενός  μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος  σε ένα  απλό
ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των
1800 MHz. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται οριζόντια σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις: 1.4
cm, 2 cm, 2.8 cm, 3.8 cm και 4.8 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που απέχει το απλό
ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την τιμή της
ισχύος εισόδου στα  1800 MHz αντιστοιχεί στα 0.125 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  ή οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 446 × 338 × 344 mm. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε
σε  2  mm.  Αρχικά,  πραγματοποιούμε  τις  πέντε  προσομοιώσεις  χρησιμοποιώντας  το  μεταλλικό
οδοντικό  εμφύτευμα  και  στη  συνέχεια  το  αφαιρούμε  και  πραγματοποιούμε  τις  άλλες  πέντε
προσομοιώσεις  έχοντας  πλέον  μόνο  στη  γεωμετρία  μας  το  απλό  ανατομικό  μοντέλο  του
ανθρώπινου κεφαλιού,  τη διπολική κεραία λ/2 (41 κελιά), καθώς και την πηγή διέγερσης.

Εικόνα 6.6: Κατανομή του SAR στο 50ο τμήμα του κεφαλιού

 

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 6.5). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν από
τις επόμενες πέντε προσομοιώσεις, με τη διαφορά, ότι αυτή τη φορά δεν περιελάμβανε μέσα στην
υπάρχουσα  γεωμετρία  το  μεταλλικό  οδοντικό  εμφύτευμα  (Πίνακας  6.6).  Για  όλες  αυτές  τις
περιπτώσεις  δημιουργήσαμε  γραφήματα  για  τη  κάθε  μια  περίπτωση,  και  ένα  τελικό  γράφημα
συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος 

Απόσταση (Απόσταση (cm)cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

1,4  4,906 2,722 1,099

2,0 2,684 1,518 0,644

2,8 1,382 0,797 0,352

3,8 0,733 0,428 0,195

4,8 0,460 0,270 0,126

Πίνακας 6.5: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα σε συχνότητα 1800 MHz.  

94



Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του οδοντικού εμφυτεύματος  

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

1,4  4,953 2,741 1,107

2,0 2,715 1,531 0,649

2,8 1,401 0,805 0,355

3,8 0,744 0,433 0,197

4,8 0,467 0,273 0,127

Πίνακας 6.6: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα σε συχνότητα 1800 MHz.
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Τα δύο παραπάνω γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε
πέντε διαφορετικές αποστάσεις. Παρατηρούμε ότι και στα δύο γραφήματα οι τιμές του SAR είναι
ακριβώς ίδιες με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα, αλλά και χωρίς αυτό σε όλες τις αποστάσεις.
Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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6.4.3 Διπολική κεραία λ/2 σε οριζόντια θέση μπροστά από το
οδοντικό εμφύτευμα στα 2.44 GHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά,  μελετήθηκε η επίδραση ενός  μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος  σε ένα  απλό
ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 2.44
GHz. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται οριζόντια σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις: 1.4 cm, 2
cm,  2.8  cm,  3.8  cm και  4.8  cm,  οι  οποίες  αντιστοιχούν  στην  απόσταση  που  απέχει  το  απλό
ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την τιμή της
ισχύος εισόδου στα  2.44 GHz αντιστοιχεί στα 0.1 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  ή οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 446 × 338 × 344 mm. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε
σε  2  mm.  Αρχικά,  πραγματοποιούμε  τις  πέντε  προσομοιώσεις  χρησιμοποιώντας  το  μεταλλικό
οδοντικό  εμφύτευμα  και  στη  συνέχεια  το  αφαιρούμε  και  πραγματοποιούμε  τις  άλλες  πέντε
προσομοιώσεις  έχοντας  πλέον  μόνο  στη  γεωμετρία  μας  το  απλό  ανατομικό  μοντέλο  του
ανθρώπινου κεφαλιού,  τη διπολική κεραία λ/2 (31 κελιά), καθώς και την πηγή διέγερσης.

Εικόνα 6.7: Γεωμετρία με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα 

  

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 6.7). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν από
τις επόμενες πέντε προσομοιώσεις, με τη  διαφορά, ότι αυτή τη φορά δεν περιελάμβανε μέσα στην
υπάρχουσα  γεωμετρία  το  μεταλλικό  οδοντικό  εμφύτευμα  (Πίνακας  6.8).  Για  όλες  αυτές  τις
περιπτώσεις  δημιουργήσαμε  γραφήματα  για  τη  κάθε  μια  περίπτωση,  και  ένα  τελικό  γράφημα
συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος 

Απόσταση (Απόσταση (cm)cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

1,4  4,111 2,262 0,860

2,0 1,886 1,086 0,434

2,8 0,870 0,510 0,214

3,8 0,676 0,392 0,177

4,8 0,297 0,176 0,080

Πίνακας 6.7: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα σε συχνότητα 2.44 GHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του οδοντικού εμφυτεύματος  

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

1,4  4,103 2,253 0,856

2,0 1,884 1,082 0,432

2,8 0,870 0,508 0,213

3,8 0,452 0,267 0,116

4,8 0,298 0,177 0,079

Πίνακας 6.8: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα σε συχνότητα 2.44 GHz.
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Τα δύο παραπάνω γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε
πέντε διαφορετικές αποστάσεις. Παρατηρούμε ότι και στα δύο γραφήματα οι τιμές του SAR είναι
ακριβώς ίδιες με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα, αλλά και χωρίς αυτό σε όλες τις αποστάσεις,
με εξαίρεση όμως την προ τελευταία, στην οποία και στα δύο γραφήματα η τιμή του SAR με το
μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα είναι μεγαλύτερη από την τιμή του SAR χωρίς αυτό.  Όλες οι τιμές
του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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6.4.4 Διπολική κεραία λ/2 σε οριζόντια θέση μπροστά από το
οδοντικό εμφύτευμα στα 5.8 GHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά,  μελετήθηκε η επίδραση ενός  μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος  σε ένα  απλό
ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 5.8
GHz Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται οριζόντια σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις: 1.4 cm, 2
cm,  2.8  cm,  3.8  cm και  4.8  cm,  οι  οποίες  αντιστοιχούν  στην  απόσταση  που  απέχει  το  απλό
ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την τιμή της
ισχύος εισόδου στα  5.8 GHz αντιστοιχεί στα 0.1 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  ή οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 446 × 338 × 344 mm. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε
σε  2  mm.  Αρχικά,  πραγματοποιούμε  τις  πέντε  προσομοιώσεις  χρησιμοποιώντας  το  μεταλλικό
οδοντικό  εμφύτευμα  και  στη  συνέχεια  το  αφαιρούμε  και  πραγματοποιούμε  τις  άλλες  πέντε
προσομοιώσεις  έχοντας  πλέον  μόνο  στη  γεωμετρία  μας  το  απλό  ανατομικό  μοντέλο  του
ανθρώπινου κεφαλιού,  τη διπολική κεραία λ/2 (13 κελιά), καθώς και την πηγή διέγερσης.

Εικόνα 6.8: Γεωμετρία με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 6.9). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν από
τις επόμενες πέντε προσομοιώσεις, με τη διαφορά, ότι αυτή τη φορά δεν περιελάμβανε μέσα στην
υπάρχουσα  γεωμετρία  το  μεταλλικό  οδοντικό  εμφύτευμα  (Πίνακας  6.10).  Για  όλες  αυτές  τις
περιπτώσεις  δημιουργήσαμε  γραφήματα  για  τη  κάθε  μια  περίπτωση,  και  ένα  τελικό  γράφημα
συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος 

Απόσταση (Απόσταση (cm)cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

1,4  4,074 1,989 0,540

2,0 2,533 1,155 0,331

2,8 1,822 0,821 0,250

3,8 1,082 0,496 0,158

4,8 0,696 0,327 0,107

Πίνακας 6.9: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα σε συχνότητα 5.8 GHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του οδοντικού εμφυτεύματος  

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

1,4  4,072 1,988 0,540

2,0 2,531 1,154 0,331

2,8 1,821 0,821 0,250

3,8 1,082 0,495 0,158

4,8 0,696 0,326 0,107

Πίνακας 6.10: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα σε συχνότητα 5.8 GHz.
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Τα δύο αυτά γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε πέντε
διαφορετικές  αποστάσεις.  Παρατηρούμε  ότι  και  στα  δύο  γραφήματα  οι  τιμές  του  SAR είναι
ακριβώς ίδιες με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα, αλλά και χωρίς αυτό σε όλες τις αποστάσεις.
Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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6.5  Διπολική  κεραία  λ/2  σε  κατακόρυφη  θέση
μπροστά από το οδοντικό εμφύτευμα

Το συγκεκριμένο ηλεκτρομαγνητικό πρόβλημα είναι ίδιο με το προηγούμενο με τη μόνη
διαφορά να είναι η τοποθέτηση της κεραίας, η οποία από οριζόντια γίνεται κατακόρυφη, καθώς
επίσης αλλάζουν και οι αποστάσεις που μελετώνται όπως αναφέρεται παρακάτω, έχοντας μόνο μια
κοινή απόσταση με προηγουμένως. Όλα τα υπόλοιπα παραμένουν ίδια, καθώς επίσης και ότι αφορά
τις προσομοιώσεις και τις συγκρίσεις, όπου ακολουθείται η ίδια διαδικασία με προηγουμένως. 

6.5.1 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση μπροστά από
το οδοντικό εμφύτευμα στα 900 MHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά,  μελετήθηκε η επίδραση ενός  μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος  σε ένα  απλό
ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 900
MHz. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται κατακόρυφα σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις: 1.4 cm,
2  cm, 2.8  cm, 3.8  cm και  4.8  cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που απέχει το απλό
ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την τιμή της
ισχύος εισόδου στα  900 MHz αντιστοιχεί στα 0.25 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  ή οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 446 × 338 × 344 mm. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε
σε  2  mm.  Αρχικά,  πραγματοποιούμε  τις  πέντε  προσομοιώσεις  χρησιμοποιώντας  το  μεταλλικό
οδοντικό  εμφύτευμα  και  στη  συνέχεια  το  αφαιρούμε  και  πραγματοποιούμε  τις  άλλες  πέντε
προσομοιώσεις  έχοντας  πλέον  μόνο  στη  γεωμετρία  μας  το  απλό  ανατομικό  μοντέλο  του
ανθρώπινου κεφαλιού,  τη διπολική κεραία λ/2 (83 κελιά), καθώς και την πηγή διέγερσης.

Εικόνα 6.9: Γεωμετρία με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα
  

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 6.11). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν
από τις επόμενες πέντε προσομοιώσεις, με τη διαφορά, ότι αυτή τη φορά δεν περιελάμβανε μέσα
στην υπάρχουσα γεωμετρία το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα (Πίνακας 6.12). Για όλες αυτές τις
περιπτώσεις  δημιουργήσαμε  γραφήματα  για  τη  κάθε  μια  περίπτωση,  και  ένα  τελικό  γράφημα
συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος 

Απόσταση (Απόσταση (cm)cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

1,4  6,721 3,080 1,498

2,0 5,500 2,294 1,279

2,8 4,047 1,668 0,994

3,8 2,856 1,238 0,696

4,8 1,940 0,869 0,481

Πίνακας 6.11: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα σε συχνότητα 900 MHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του οδοντικού εμφυτεύματος  

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

1,4  6,720 3,083 1,498

2,0 5,495 2,298 1,278

2,8 4,040 1,667 0,993

3,8 2,851 1,237 0,696

4,8 1,938 0,868 0,480

Πίνακας 6.12 Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα σε συχνότητα 900 MHz.
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Τα δύο αυτά γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε πέντε
διαφορετικές  αποστάσεις.  Παρατηρούμε  ότι  και  στα  δύο  γραφήματα  οι  τιμές  του  SAR είναι
ακριβώς ίδιες με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα, αλλά και χωρίς αυτό σε όλες τις αποστάσεις.
Όλες οι τιμές του  SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης, εκτός από τις δύο πρώτες τιμές του
SAR, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια έκθεσης με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα, αλλά και χωρίς
αυτό.
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6.5.2 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση μπροστά από
το οδοντικό εμφύτευμα στα 1800 MHz 

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά,  μελετήθηκε η επίδραση ενός  μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος  σε ένα  απλό
ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των
1800  MHz. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται κατακόρυφα σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις:
1.4  cm, 2  cm, 2.8  cm, 3.8  cm και 4.8  cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που απέχει το
απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την τιμή
της ισχύος εισόδου στα  1800 MHz αντιστοιχεί στα 0.125 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  ή οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 446 × 338 × 344 mm. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε
σε  2  mm.  Αρχικά,  πραγματοποιούμε  τις  πέντε  προσομοιώσεις  χρησιμοποιώντας  το  μεταλλικό
οδοντικό  εμφύτευμα  και  στη  συνέχεια  το  αφαιρούμε  και  πραγματοποιούμε  τις  άλλες  πέντε
προσομοιώσεις  έχοντας  πλέον  μόνο  στη  γεωμετρία  μας  το  απλό  ανατομικό  μοντέλο  του
ανθρώπινου κεφαλιού,  τη διπολική κεραία λ/2 (41 κελιά), καθώς και την πηγή διέγερσης.

Εικόνα 6.10: Γεωμετρία της με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα

  Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 6.13). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν
από τις επόμενες πέντε προσομοιώσεις, με τη διαφορά, ότι αυτή τη φορά δεν περιελάμβανε μέσα
στην υπάρχουσα γεωμετρία το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα (Πίνακας 6.14). Για όλες αυτές τις
περιπτώσεις  δημιουργήσαμε  γραφήματα  για  τη  κάθε  μια  περίπτωση,  και  ένα  τελικό  γράφημα
συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος 

Απόσταση (Απόσταση (cm)cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

1,4  5,450 3,025 1,384

2,0 3,502 1,921 0,922

2,8 2,026 1,063 0,527

3,8 1,114 0,593 0,290

4,8 0,704 0,373 0,188

Πίνακας 6.5: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα σε συχνότητα 1800 MHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του οδοντικού εμφυτεύματος  

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

1,4  5,308 2,956 1,360

2,0 3,491 1,881 0,908

2,8 2,048 1,052 0,520

3,8 1,126 0,588 0,288

4,8 0,712 0,371 0,187

Πίνακας 6.6: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα σε συχνότητα 1800 MHz.
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Τα δύο παραπάνω γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε
πέντε διαφορετικές αποστάσεις. Παρατηρούμε ότι και στα δύο γραφήματα οι τιμές του SAR είναι
ακριβώς ίδιες με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα, αλλά και χωρίς αυτό σε όλες τις αποστάσεις,
με μία ελάχιστη διαφορά στην 1η απόσταση,όπου η τιμή του SAR με το μεταλλικό εμφύτευμα να
είναι ελάχιστα μεγαλύτερη. Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης, εκτός από
την τιμή του SAR στην 1η απόσταση, η οποία και για τις δύο περιπτώσεις υπερβαίνει το επιτρεπτό
όριο.
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6.5.3 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση μπροστά από
το οδοντικό εμφύτευμα στα 2.44 GHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά,  μελετήθηκε η επίδραση ενός  μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος  σε ένα  απλό
ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 2.44
GHz. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται κατακόρυφα σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις: 1.4 cm,
2  cm, 2.8  cm, 3.8  cm και  4.8  cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που απέχει το απλό
ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την τιμή της
ισχύος εισόδου στα  2.44 GHz αντιστοιχεί στα 0.1 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  ή οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 446 × 338 × 344 mm. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε
σε  2  mm.  Αρχικά,  πραγματοποιούμε  τις  πέντε  προσομοιώσεις  χρησιμοποιώντας  το  μεταλλικό
οδοντικό  εμφύτευμα  και  στη  συνέχεια  το  αφαιρούμε  και  πραγματοποιούμε  τις  άλλες  πέντε
προσομοιώσεις  έχοντας  πλέον  μόνο  στη  γεωμετρία  μας  το  απλό  ανατομικό  μοντέλο  του
ανθρώπινου κεφαλιού,  τη διπολική κεραία λ/2 (31 κελιά), καθώς και την πηγή διέγερσης.

Εικόνα 6.11: Κατανομή του SAR στο 118ο τμήμα του κεφαλιού 

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 6.15). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν
από τις επόμενες πέντε προσομοιώσεις, με τη διαφορά, ότι αυτή τη φορά δεν περιελάμβανε μέσα
στην υπάρχουσα γεωμετρία το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα (Πίνακας 6.16). Για όλες αυτές τις
περιπτώσεις  δημιουργήσαμε  γραφήματα  για  τη  κάθε  μια  περίπτωση,  και  ένα  τελικό  γράφημα
συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος 

Απόσταση (Απόσταση (cm)cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

1,4  3,989 2,396 1,053

2,0 2,102 1,343 0,583

2,8 1,059 0,636 0,280

3,8 0,520 0,307 0,139

4,8 0,343 0,189 0,089

Πίνακας 6.15: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα σε συχνότητα 2.44 GHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του οδοντικού εμφυτεύματος  

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

1,4  4,182 2,502 1,075

2,0 2,150 1,370 0,593

2,8 1,084 0,649 0,285

3,8 0,533 0,313 0,142

4,8 0,345 0,194 0,090

Πίνακας 6.16: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα σε συχνότητα 2.44 GHz.
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Τα δύο παραπάνω γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε
πέντε διαφορετικές αποστάσεις. Παρατηρούμε ότι και στα δύο γραφήματα οι τιμές του SAR είναι
ακριβώς ίδιες με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα, αλλά και χωρίς αυτό σε όλες τις αποστάσεις,
με μία ελάχιστη διαφορά στην 1η απόσταση, όπου η τιμή του SAR χωρίς το μεταλλικό εμφύτευμα
να είναι ελάχιστα μεγαλύτερη. Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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6.5.4 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση μπροστά από
το οδοντικό εμφύτευμα στα 5.8 GHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά,  μελετήθηκε η επίδραση ενός  μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος  σε ένα  απλό
ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 5.8
GHz. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται κατακόρυφα σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις: 1.4 cm,
2  cm, 2.8  cm, 3.8  cm και  4.8  cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που απέχει το απλό
ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την τιμή της
ισχύος εισόδου στα  5.8 GHz αντιστοιχεί στα 0.1 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  ή οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 446 × 338 × 344 mm. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε
σε  2  mm.  Αρχικά,  πραγματοποιούμε  τις  πέντε  προσομοιώσεις  χρησιμοποιώντας  το  μεταλλικό
οδοντικό  εμφύτευμα  και  στη  συνέχεια  το  αφαιρούμε  και  πραγματοποιούμε  τις  άλλες  πέντε
προσομοιώσεις  έχοντας  πλέον  μόνο  στη  γεωμετρία  μας  το  απλό  ανατομικό  μοντέλο  του
ανθρώπινου κεφαλιού,  τη διπολική κεραία λ/2 (13 κελιά), καθώς και την πηγή διέγερσης.

Εικόνα 6.12: Κατανομή του SAR στο 118ο τμήμα του κεφαλιού

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 6.17). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν
από τις επόμενες πέντε προσομοιώσεις, με τη διαφορά, ότι αυτή τη φορά δεν περιελάμβανε μέσα
στην υπάρχουσα γεωμετρία το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα (Πίνακας 6.18). Για όλες αυτές τις
περιπτώσεις  δημιουργήσαμε  γραφήματα  για  τη  κάθε  μια  περίπτωση,  και  ένα  τελικό  γράφημα
συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού οδοντικού εμφυτεύματος 

Απόσταση (Απόσταση (cm)cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

1,4  4,899 2,022 0,651

2,0 2,760 0,997 0,385

2,8 1,720 0,670 0,258

3,8 1,106 0,446 0,178

4,8 0,701 0,284 0,115

Πίνακας 6.17: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα σε συχνότητα 5.8 GHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του οδοντικού εμφυτεύματος  

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

1,4  4,891 2,020 0,651

2,0 2,762 0,998 0,385

2,8 1,722 0,670 0,258

3,8 1,111 0,446 0,178

4,8 0,704 0,284 0,116

Πίνακας 6.18: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα σε συχνότητα 5.8 GHz.
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Τα δύο αυτά γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε πέντε
διαφορετικές  αποστάσεις.  Παρατηρούμε  ότι  και  στα  δύο  γραφήματα  οι  τιμές  του  SAR είναι
ακριβώς ίδιες με το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα, αλλά και χωρίς αυτό σε όλες τις αποστάσεις.
Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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6.6 Σύγκριση των αποτελεσμάτων με το μεταλλικό οδοντικό
εμφύτευμα έχοντας τοποθετημένη την κεραία σε κατακόρυφη
και οριζόντια θέση 

Στη  συγκεκριμένη  παράγραφο  συγκρίνουμε  τα  αποτελέσματα  των  δύο  περιπτώσεων
τοποθέτησης της διπολικής κεραίας λ/2 σε κατακόρυφη και οριζόντια θέση, για τις αποστάσεις: 1.4
cm,  2   cm,  2.8  cm,  3.8  cm και  4.8  cm,  από  το  απλό  ανατομικό  μοντέλο  του  ανθρώπινου
κεφαλιού,το οποίο περιέχει το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα.

1  η   απόσταση - 1.4   cm

 

 

Τα δύο αυτά γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του SAR σε 1g και 10g ιστού σε τέσσερις
διαφορετικές συχνότητες, που είναι: 0.9, 1.8, 2.44 & 5.8 GHz, σε μια συγκεκριμένη απόσταση (1.4
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cm). Παρατηρούμε ότι οι τιμές του SAR της κεραίας που είναι κατακόρυφα τοποθετημένη, είναι
πάντα  μεγαλύτερες  από  τις  τιμές  του  SAR που  αντιστοιχούν  στην  οριζόντια  τοποθέτηση  της
κεραίας.  Επιπλέον,  στο  2ο γράφημα  που  αναφέρεται  σε  10g ιστού  οι  τιμές  του  SAR που
αντιστοιχούν στην κατακόρυφη τοποθέτηση της κεραίας, στις δύο πρώτες συχνότητες είναι εκτός
των ορίων της  έκθεσης,  ενώ σε όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  είτε  έχοντας  κατακόρυφη είτε
οριζόντια τοποθετημένη την κεραία οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της ασφαλούς έκθεσης.

2  η   απόσταση - 2   cm

Βλέποντας το 1ο γράφημα που αναφέρεται σε 1g ιστού, παρατηρούμε ότι οι τιμές του SAR
με την κεραία να είναι οριζόντια τοποθετημένη, είναι πάντα μικρότερες από τις άλλες, με μοναδική
εξαίρεση  την  τελευταία  συχνότητα  (5.8  GHz),  όπου  η  τιμής  της  οριζόντιας  κεραίας  είναι
μεγαλύτερη. Αντίθετα, στο 2ο γράφημα οι τιμές του  SAR της κατακόρυφης κεραίας είναι πάντα
μεγαλύτερες.  Τέλος,   οι  τιμές  του  SAR είναι  εντός  των ορίων της  έκθεσης,  εκτός  από την 1η
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συχνότητα  (0.9  GHz),  όπου  με  βάση  τον  δείκτη  μείωσης  του  60%  των  ορίων  έκθεσης,  που
αναφέρεται στο κεφάλαιο 4, είναι ελάχιστα μεγαλύτερη.  

3  η   απόσταση – 2.8   cm

Αναλύοντας το 1ο γράφημα που αναφέρεται σε 1g ιστού, παρατηρούμε ότι οι τιμές του SAR
με την κεραία να είναι οριζόντια τοποθετημένη, είναι πάντα μικρότερες από τις άλλες, με μοναδική
εξαίρεση  την  τελευταία  συχνότητα  (5.8  GHz),  όπου  η  τιμής  της  οριζόντιας  κεραίας  είναι
μεγαλύτερη. Παράλληλα, στο 2ο γράφημα οι τιμές του SAR της κατακόρυφης κεραίας είναι πάντα
μεγαλύτερες, με μόνη εξαίρεση και πάλι την τελευταία συχνότητα (5.8 GHz), με τις τιμές του SAR
της κατακόρυφης και οριζόντιας κεραίας να έχουν περίπου την ίδια τιμή. Τέλος,  όλες οι τιμές του
SAR είναι εντός των ορίων ασφαλούς έκθεσης.
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 4  η   απόσταση – 3.8   cm

Παρατηρώντας  το  1ο γράφημα  που  αναφέρεται  σε  1g ιστού,  οι  τιμές  του  SAR της
κατακόρυφης  κεραίας στις δύο πρώτες συχνότητες είναι μεγαλύτερες, ενώ στις δύο επόμενες είναι
μικρότερες από αυτές της οριζόντιας κεραίας. Αναλύοντας και το 2ο γράφημα οι τιμές του SAR της
κατακόρυφης  κεραίας  στις  δύο  πρώτες  συχνότητες  είναι  πάλι  μεγαλύτερες,  όπως  και  στην
τελευταία συχνότητα, με ελάχιστη όμως διαφορά. Όσο αναφορά την 3η συχνότητα, η τιμή του SAR
της οριζόντιας κεραίας είναι λίγο μεγαλύτερη από την τιμή της κατακόρυφης κεραίας. Πρέπει να
αναφέρουμε ότι όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων ασφαλούς έκθεσης.
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5  η   απόσταση – 4.8   cm

Κοιτάζοντας  το  1ο γράφημα  που  αναφέρεται  σε  1g ιστού,  οι  τιμές  του  SAR της
κατακόρυφης  κεραίας στις δύο πρώτες συχνότητες είναι μεγαλύτερες, στην 3η συχνότητα είναι
ελάχιστα μεγαλύτερη από την τιμή της οριζόντιας κεραίας, ενώ στην τελευταία συχνότητα η τιμή
του  SAR της οριζόντιας κεραίας είναι λίγο μεγαλύτερη από την τιμή της κατακόρυφης κεραίας.
Από την άλλη μεριά, στο 2ο γράφημα οι τιμές του  SAR της κατακόρυφης κεραίας είναι πάντα
μεγαλύτερες, με τις δύο τελευταίες όμως να έχουν ελάχιστη διαφορά. Επισημαίνουμε ότι όλες οι
τιμές του SAR είναι εντός των ορίων ασφαλούς έκθεσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

Επίδραση μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος

7.1 Γενικές Πληροφορίες

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετάμε το εμφύτευμα που τοποθετείται στη θέση του ισχίου. Σκοπός
είναι  να καταλάβουμε την επιρροή που ασκούν τα μεταλλικά εμφυτεύματα σε έναν ανθρώπινο
οργανισμό.  Πιο  συγκεκριμένα,  θα  τοποθετήσουμε  ένα  μεταλλικό  ισχιακό  εμφύτευμα  και  θα
μελετήσουμε την επίδρασή του σε ένα απλό μοντέλο ανθρώπινου σώματος,  τοποθετώντας  μια
διπολική κεραία λ/2  κατακόρυφα σε δυο διαφορετικούς θέσεις μέσα στο χώρο:

 Κατακόρυφη τοποθέτηση της κεραίας μπροστά από το μηρό
 Κατακόρυφη τοποθέτηση της κεραίας στην πλαϊνή μεριά του μηρού 

Στις δυο αυτές περιπτώσεις η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται σε πέντε διαφορετικές αποστάσεις
μπροστά από το απλό μοντέλο του ανθρώπινου σώματος και συγκεκριμένα του μηρού, καθώς και
στην πλαϊνή μεριά του μηρού, όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 7.1 & 7.2). Πρέπει
να  αναφερθεί  ότι  δύο  από  τις  πέντε  αποστάσεις  είναι  ίδιες  και  για  τις  δύο  τοποθετήσεις  της
κατακόρυφης διπολικής κεραίας λ/2.

Απόσταση μοντέλου ανθρώπινου σώματοςΑπόσταση μοντέλου ανθρώπινου σώματος
(μηρού) –  μπροστινή τοποθέτηση(μηρού) –  μπροστινή τοποθέτηση

κατακόρυφης διπολικής κεραίας λ/2 (κατακόρυφης διπολικής κεραίας λ/2 (cmcm))

Απόσταση μεταλλικού ισχιακούΑπόσταση μεταλλικού ισχιακού
εμφυτεύματος  –  μπροστινή τοποθέτησηεμφυτεύματος  –  μπροστινή τοποθέτηση
κατακόρυφης διπολικής κεραίας λ/2 (κατακόρυφης διπολικής κεραίας λ/2 (cmcm))

0,2 13,6

0,8 14,2

1,4 14,8

2 15,4

2,8 16,2
Πίνακας 7.1: Αποστάσεις μπροστινής τοποθέτησης της διπολικής κεραίας λ/2

Απόσταση μοντέλου ανθρώπινου σώματοςΑπόσταση μοντέλου ανθρώπινου σώματος
(μηρού) –  πλαϊνή τοποθέτηση κατακόρυφης(μηρού) –  πλαϊνή τοποθέτηση κατακόρυφης

διπολικής κεραίας λ/2 (διπολικής κεραίας λ/2 (cmcm))

Απόσταση μεταλλικού ισχιακούΑπόσταση μεταλλικού ισχιακού
εμφυτεύματος  –  πλαϊνή τοποθέτησηεμφυτεύματος  –  πλαϊνή τοποθέτηση

κατακόρυφης διπολικής κεραίας λ/2 (κατακόρυφης διπολικής κεραίας λ/2 (cmcm))

0,1 6,1

0,2 6,2

0,5 6,5

0,8 6,8

1 7
Πίνακας 7.2: Αποστάσεις πλαϊνής τοποθέτησης της διπολικής κεραίας λ/2
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7.2 Μοντέλο Ανθρώπινου Σώματος

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 5, είναι ευρέως διαδεδομένα διάφορα είδη ανατομικών
μοντέλων, τα οποία διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και χρησιμοποιούνται ανάλογα με
την εκάστοτε μελέτη που διεκπεραιώνεται. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, εκτός από το
απλό ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού, χρησιμοποιήθηκε επίσης σε αυτό το κεφάλαιο ένα
απλό  ανατομικό  μοντέλο  ολόκληρου  του  ανθρώπινου  σώματος.  Επιπλέον,  σημειώθηκε
προηγουμένως ότι και αυτός ο τύπος μοντέλου είναι ανεπτυγμένος από τομές που προέρχονται από
Απεικόνιση  Μαγνητικού  Συντονισμού  (MRI –  Magnetic Resonance Imaging).  Το μοντέλο  του
ανθρώπινου σώματος αποτελείται από 7 ιστούς. Στη συνέχεια, παραθέτουμε μία εικόνα, η οποία
αναπαριστά 3D απεικόνιση του μοντέλου ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος.

Εικόνα 7.1: Γεωμετρική Απεικόνιση επιπέδου ΖΧ  μοντέλου του ανθρώπινου σώματος

7.3 Μεταλλικό Ισχιακό Εμφύτευμα

Το  ισχίο  αποτελείται  από  δύο  μέρη  όπου  είναι:  η  κοτύλη  της  πυέλου,  με  σχήμα
κυπελλοειδές και η κεφαλή του μηριαίου, που είναι στρογγυλή. Είναι ο συνδετικός κρίκος με την
πάνω και την κάτω μεριά του σώματος. Έχει παρατηρηθεί ότι στην περιοχή της ένωσης τα οστά
διαβρώνονται  σε  μεγάλο  βαθμό,  κάτι  το  οποίο  έχει  σαν  αποτέλεσμα  τα  αυξημένα  κρούσματα
οστεοαρθρίτιδας. Τα τελευταία 40 χρονιά έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως τα ισχιακά εμφυτεύματα σε
διάφορες περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας, όπου ο ασθενής χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση
αρθροπλαστικής ισχίου, ουσιαστικά σε πλήρη αντικατάσταση του ισχίου. Η αρθροπλαστική ισχίου
πραγματοποιείται  προσθέτοντας  στον  ανθρώπινο  οργανισμό  ένα  ισχιακό  εμφύτευμα.  Υπάρχουν
τρία  είδη  ισχιακών  εμφυτευμάτων,  τα  οποία  είναι  ή  αποτελούνται  από:  κεραμικό,  μέταλλο  ή
πολυαιθυλένιο. Το πιο διαδεδομένο, είναι το μεταλλικό εμφύτευμα, το οποίο είναι σχεδιασμένο να

127



αντέχει  ακόμα  σε  εξαιρετικά  ακραίες  δραστηριότητες.  Το  μεταλλικό  ισχιακό  εμφύτευμα
αποτελείται  από  μια  μεταλλική  σφαιρική  κεφαλή  και  μια  μεταλλική  κοτύλη,  με  σχήμα
κυπελλοειδές, και έχει ως στόχο την αποφυγή της έντονης φθοράς.

Εικόνα 7.2: Ανατομία Μεταλλικού Ισχιακού    Εικόνα 7.3: Τοποθέτηση Μεταλλικού Ισχιακού  
Εμφυτεύματος            Εμφυτεύματος 

Πηγή: Dr Naveen Sharma – jointsurgeon.in                   Πηγή: Top Class Action

7.4 Τοποθέτηση Μεταλλικού Ισχιακού Εμφυτεύματος

Μελετώντας λοιπόν το επίπεδο ZX και όλα τα κομμάτια του σώματος, διαπιστώθηκε ότι το
μεταλλικό  ισχιακό  εμφύτευμα  βρισκόταν  μεταξύ  των  κομματιών  70  –  109  του  μοντέλου  του
σώματος, ενώ στο επίπεδο ΥΖ βρισκόταν μεταξύ των κομματιών 60 – 143. Έτσι, παρατηρήθηκε ότι
θα ήταν σχετικά καλή επιλογή, η μελέτη να πραγματοποιηθεί στο 88ο κομμάτι του σώματος του
επιπέδου ZX όπου παρατηρήθηκε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι αντιστοιχεί στη μέση περίπου του
μεταλλικού  ισχιακού  εμφυτεύματος,  το  οποίο  τοποθετήθηκε στην δεξιά  μεριά  του ανθρώπινου
σώματος. Αντίθετα, στο επίπεδο ΥΖ επιλέξαμε η μελέτη να πραγματοποιηθεί στο 128ο κομμάτι του
σώματος, γιατί στο συγκεκριμένο κομμάτι η διπολική κεραία λ/2 κάλυπτε το μεγαλύτερο κομμάτι
της  επιφάνειας  του  μεταλλικού  ισχιακού  εμφυτεύματος.  Έχοντας  ως  στόχο  την  καλύτερη
τοποθέτηση του εμφυτεύματος, ακολουθήθηκε μια διαδικασία με κάποια συγκεκριμένα βήματα, με
σκοπό την αποφυγή τυχών ανεπιθύμητων λαθών.

Βήμα 1  ο  : Εισαγωγή και τοποθέτηση μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος

Αρχικά,  έχοντας  τοποθετημένο  μόνο  στη  γεωμετρία  το  απλό  μοντέλο  του  ανθρώπινου
σώματος,  προσθέσαμε  το  αρχείο  του  μεταλλικού  ισχιακού  εμφυτεύματος.  Στη  συνέχεια,
προσπαθήσαμε  να  φέρουμε  το  εμφύτευμα  σε  κατάλληλη θέση,  η  οποία  θα  ανταποκρίνεται  σε
πραγματικά δεδομένα. Το εμφύτευμα τοποθετήθηκε στη θέση με (Χ, Υ, Ζ) = (335, 40, 915) μέσα
στην υπάρχουσα γεωμετρία. Αφού πραγματοποιήσαμε τις παραπάνω ενέργειες με τη συγκεκριμένη
σειρά, εισάγαμε την τελική μορφή του μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος.

Βήμα 2  ο  : Βελτιστοποίηση της θέσης του εμφυτεύματος

Έπειτα,  αφού  πραγματοποιήσαμε  την  εισαγωγή  του  μεταλλικού  ισχιακού  εμφυτεύματος
βελτιώσαμε  την  πυκνότητα  του  πλέγματος  στο  1  mm ή  0.1  cm,  με  σκοπό  την  καλύτερη
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μοντελοποίησή του, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη βέλτιστη δυνατή ακρίβεια. Επιπλέον,
επειδή όταν εισάγαμε το εμφύτευμα στη γεωμετρία δε βρισκόταν σε κατακόρυφη θέση και ακριβώς
εκεί που το θέλαμε, χρειάστηκε αρχικά να περιστρέψουμε το εμφύτευμα ως προς τον άξονα x κατά
90ο μοίρες, ώστε να έρθει σε κατακόρυφη θέση μέσα στο σώμα. Στη συνέχεια, επειδή έπρεπε να
μπει εκεί ακριβώς που συνδέονται τα δύο μέρη του ανθρώπινου σώματος (πάνω και κάτω μέρος),
περιστρέψαμε ξανά το εμφύτευμα ως προς τον άξονα τον y αυτή τη φορά κατά – 60ο  μοίρες για να
πάρουμε  το  επιθυμητό  αποτέλεσμα.  Τέλος,  μειώσαμε  το  μέγεθος  του  χώρου  για  να
εξοικονομήσουμε   χρόνο,  κρατώντας  πλέον  μόνο στη  γεωμετρία  μας  μόνο  το  δεξιό  μηρό που
περιείχε και το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα, όπως φαίνεται και παρακάτω στις εικόνες (Εικόνες
7.5 & 7.6). 

 

Εικόνα 7.5: Απλό μοντέλο ανθρώπινου σώματος με μεταλλικό 
       ισχιακό εμφύτευμα 

Εικόνα 7.4: Απλό μοντέλο ανθρώπινου σώματος με μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα 

7.5  Διπολική  κεραία  λ/2  σε  κατακόρυφη  θέση
μπροστά από το μηρό

Το συγκεκριμένο ηλεκτρομαγνητικό πρόβλημα περιλαμβάνει ένα απλό μοντέλο ανθρώπινου
σώματος, ένα μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα, καθώς επίσης και μια διπολική κεραία λ/2. Μελετάται
σε τέσσερις  διαφορετικές  συχνότητες,  καθώς επίσης  και  σε πέντε  διαφορετικές  αποστάσεις,  τα
οποία αναφέρθηκαν και παραπάνω στην παράγραφο 7.1. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται σε
θέση μπροστά από το απλό μοντέλο του σώματος. Οι προσομοιώσεις που περιλαμβάνονται στην
ενότητα αυτή πραγματοποιούνται  χρησιμοποιώντας  το  απλό μοντέλο του ανθρώπινου σώματος
στην πρώτη περίπτωση μαζί με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα, ενώ στη δεύτερη χωρίς αυτό.
Έχουν ως στόχο τον υπολογισμό του SAR και το κατά πόσο επηρεάζεται αυτός χρησιμοποιώντας
το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα. Τέλος, συγκρίνονται οι τιμές του SAR που υπολογίστηκαν από
τις συγκεκριμένες προσομοιώσεις με τα όρια ασφαλείας του γενικού πληθυσμού που αναφέρθηκαν
παραπάνω στην ενότητα 4.
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7.5.1 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση μπροστά από
το μηρό στα 900 MHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά,  μελετήθηκε  η  επίδραση  ενός  μεταλλικού  ισχιακού  εμφυτεύματος  σε  ένα  απλό
μοντέλο ανθρώπινου σώματος έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 900  MHz. Η
διπολική  κεραία  λ/2  τοποθετείται  κατακόρυφα  μπροστά  από  το  μηρό  σε  πέντε  διαφορετικές
αποστάσεις: 0.2 cm, 0.8 cm, 1.4 cm, 2 cm και 2.8 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που
απέχει το απλό μοντέλο ανθρώπινου σώματος από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την τιμή
της ισχύος εισόδου στα  900 MHz αντιστοιχεί στα 0.25 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  η οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 300 × 300 × 300 mm. Το συγκεκριμένο πλέγμα περιείχε
ένα μέρος του δεξιού κομματιού του μηρού του  απλού μοντέλου του ανθρώπινου σώματος, ένα
μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα, μια διπολική κεραία λ/2 και την πηγή διέγερσης. Το μέγεθος του
κελιού Yee τέθηκε σε 1 mm. Tο μήκος της διπολικής κεραίας αποτελείται από 167 κελιά. Αρχικά,
πραγματοποιούμε τις πέντε προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα και
στη συνέχεια το αφαιρούμε και πραγματοποιούμε τις άλλες πέντε προσομοιώσεις έχοντας πλέον
μόνο στη γεωμετρία μας  ένα μέρος του δεξιού κομματιού του μηρού του απλού μοντέλου του
ανθρώπινου σώματος,  τη διπολική κεραία λ/2, καθώς και την πηγή διέγερσης.

              Εικόνα 7.6: Γεωμετρία της 1ης απόστασης με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα
  

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 7.4). Στη συνέχεια, προσθέσαμε και τα αποτελέσματα που πάρθηκαν
από τις επόμενες πέντε προσομοιώσεις, με τη μόνη διαφορά, ότι αυτή τη φορά δεν περιελάμβανε
μέσα στην υπάρχουσα γεωμετρία το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα (Πίνακας 7.5). Για όλες αυτές
τις  περιπτώσεις  δημιουργήσαμε γραφήματα για τη κάθε  μια  περίπτωση,  καθώς  επίσης  και  ένα
τελικό γράφημα συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

0,2 4,366 0,980 0,704

0,8 1,635 0,787 0,575

1,4 12,669 0,745 0,459

2,0 11,955 1,087 0,366

2,8 6,285 0,584 0,282

Πίνακας 7.4: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα σε συχνότητα 900 MHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του ισχιακού εμφυτεύματος  

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

0,2 4,365 0,980 0,703

0,8 1,634 0,787 0,574

1,4 12,668 0,744 0,458

2,0 11,954 1,086 0,365

2,8 6,284 0,583 0,281

Πίνακας 7.5: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα σε συχνότητα 900 MHz.
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Σύγκριση των πέντε πρώτων προσομοιώσεων με τις υπόλοιπες – Με τη χρήση του
μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος και χωρίς αυτό

 

Τα δύο αυτά γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε πέντε
διαφορετικές  αποστάσεις.  Παρατηρούμε  ότι  και  στα  δύο  γραφήματα  οι  τιμές  του  SAR είναι
ακριβώς ίδιες με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα, αλλά και χωρίς αυτό σε όλες τις αποστάσεις.
Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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7.5.2 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση μπροστά από
το μηρό στα 1800 MHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά,  μελετήθηκε  η  επίδραση  ενός  μεταλλικού  ισχιακού  εμφυτεύματος  σε  ένα  απλό
μοντέλο ανθρώπινου σώματος έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 1800 MHz. Η
διπολική  κεραία  λ/2  τοποθετείται  κατακόρυφα  μπροστά  από  το  μηρό  σε  πέντε  διαφορετικές
αποστάσεις: 0.2 cm, 0.8 cm, 1.4 cm, 2 cm και 2.8 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που
απέχει το απλό μοντέλο ανθρώπινου σώματος από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την τιμή
της ισχύος εισόδου στα  1800 MHz αντιστοιχεί στα 0.125 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  η οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 300 × 300 × 300 mm. Το συγκεκριμένο πλέγμα περιείχε
ένα μέρος του δεξιού κομματιού του μηρού του  απλού μοντέλου του ανθρώπινου σώματος, ένα
μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα, μια διπολική κεραία λ/2 και την πηγή διέγερσης. Το μέγεθος του
κελιού Yee τέθηκε σε 1 mm. Το μήκος της διπολικής κεραίας λ/2 αποτελείται από 83 κελιά. Αρχικά,
πραγματοποιούμε τις πέντε προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα και
στη συνέχεια το αφαιρούμε και πραγματοποιούμε τις άλλες πέντε προσομοιώσεις έχοντας πλέον
μόνο στη γεωμετρία μας  ένα μέρος του δεξιού κομματιού του μηρού του απλού μοντέλου του
ανθρώπινου σώματος,  τη διπολική κεραία λ/2, καθώς και την πηγή διέγερσης.

Εικόνα 7.7: Γεωμετρία της 2ης απόστασης με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 7.6). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν από
τις επόμενες πέντε προσομοιώσεις, με τη μόνη διαφορά, ότι αυτή τη φορά δεν περιελάμβανε μέσα
στην υπάρχουσα γεωμετρία το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα (Πίνακας 7.7). Για όλες αυτές τις
περιπτώσεις δημιουργήσαμε γραφήματα για τη κάθε μια περίπτωση, καθώς επίσης και ένα τελικό
γράφημα συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος 

Απόσταση (Απόσταση (cm)cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

0,2 5,061 0,795 0,499

0,8 1,206 0,671 0,425

1,4 1,097 0,542 0,346

2,0 1,097 0,426 0,274

2,8 1,036 0,305 0,198

Πίνακας 7.6: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με το μεταλλικό ισχιακού εμφύτευμα σε συχνότητα 1800 MHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του ισχιακού εμφυτεύματος  

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

0,2 5,061 0,794 0,498

0,8 1,205 0,670 0,424

1,4 1,097 0,541 0,345

2,0 1,097 0,425 0,273

2,8 1,036 0,304 0,197

Πίνακας 7.7: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό ισχιακού εμφύτευμα σε συχνότητα 1800 MHz.
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Σύγκριση των πέντε πρώτων προσομοιώσεων με τις υπόλοιπες – Με τη χρήση του
μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος και χωρίς αυτό

 

Τα δύο παραπάνω γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε
πέντε διαφορετικές αποστάσεις. Παρατηρούμε ότι και στα δύο γραφήματα οι τιμές του SAR είναι
ακριβώς ίδιες με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα, αλλά και χωρίς αυτό σε όλες τις αποστάσεις.
Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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7.5.3 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση μπροστά από
το μηρό στα 2.44 GHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά,  μελετήθηκε  η  επίδραση  ενός  μεταλλικού  ισχιακού  εμφυτεύματος  σε  ένα  απλό
μοντέλο ανθρώπινου σώματος έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 2.44  GHz. Η
διπολική  κεραία  λ/2  τοποθετείται  κατακόρυφα  μπροστά  από  το  μηρό  σε  πέντε  διαφορετικές
αποστάσεις: 0.2 cm, 0.8 cm, 1.4 cm, 2 cm και 2.8 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που
απέχει το απλό μοντέλο ανθρώπινου σώματος από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την τιμή
της ισχύς εισόδου στα  2.44 GHz αντιστοιχεί στα 0.1 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  η οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 300 × 300 × 300 mm. Το συγκεκριμένο πλέγμα περιείχε
ένα μέρος του δεξιού κομματιού του μηρού του  απλού μοντέλου του ανθρώπινου σώματος, ένα
μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα, μια διπολική κεραία λ/2 και την πηγή διέγερσης. Το μέγεθος του
κελιού Yee τέθηκε σε 1 mm. Το μήκος της διπολικής κεραίας αποτελείται από 61 κελιά. Αρχικά,
πραγματοποιούμε τις πέντε προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα και
στη συνέχεια το αφαιρούμε και πραγματοποιούμε τις άλλες πέντε προσομοιώσεις έχοντας πλέον
μόνο στη γεωμετρία μας  ένα μέρος του δεξιού κομματιού του μηρού του απλού μοντέλου του
ανθρώπινου σώματος,  τη διπολική κεραία λ/2, καθώς και την πηγή διέγερσης.

              Εικόνα 7.8: Γεωμετρία της 3ης απόστασης με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα
  

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 7.8). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν από
τις επόμενες πέντε προσομοιώσεις, με τη μόνη διαφορά, ότι αυτή τη φορά δεν περιελάμβανε μέσα
στην υπάρχουσα γεωμετρία το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα (Πίνακας 7.9). Για όλες αυτές τις
περιπτώσεις δημιουργήσαμε γραφήματα για τη κάθε μια περίπτωση, καθώς επίσης και ένα τελικό
γράφημα συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

0,2 6,751 0,853 0,503

0,8 1,581 0,736 0,440

1,4 1,167 0,540 0,326

2,0 0,789 0,367 0,223

2,8 0,473 0,224 0,136

Πίνακας 7.8: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα σε συχνότητα 2.44 GHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του ισχιακού εμφυτεύματος  

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

0,2 6,751 0,853 0,503

0,8 1,581 0,736 0,440

1,4 1,167 0,540 0,326

2,0 0,789 0,367 0,223

2,8 0,473 0,224 0,136

Πίνακας 7.9: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα σε συχνότητα 2.44 GHz.
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Σύγκριση των πέντε πρώτων προσομοιώσεων με τις υπόλοιπες – Με τη χρήση του
μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος και χωρίς αυτό

 

Τα δύο αυτά γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε πέντε
διαφορετικές  αποστάσεις.  Παρατηρούμε  ότι  και  στα  δύο  γραφήματα  οι  τιμές  του  SAR είναι
ακριβώς ίδιες με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα, αλλά και χωρίς αυτό σε όλες τις αποστάσεις.
Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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7.5.4 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση μπροστά από
το μηρό στα 5.8 GHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά,  μελετήθηκε  η  επίδραση  ενός  μεταλλικού  ισχιακού  εμφυτεύματος  σε  ένα  απλό
μοντέλο ανθρώπινου σώματος έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 5.8  GHz. Η
διπολική  κεραία  λ/2  τοποθετείται  κατακόρυφα  μπροστά  από  το  μηρό  σε  πέντε  διαφορετικές
αποστάσεις: 0.2 cm, 0.8 cm, 1.4 cm, 2 cm και 2.8 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που
απέχει το απλό μοντέλο ανθρώπινου σώματος από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την τιμή
της ισχύς εισόδου στα  5.8 GHz αντιστοιχεί στα 0.1 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  η οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 300 × 300 × 300 mm. Το συγκεκριμένο πλέγμα περιείχε
ένα μέρος του δεξιού κομματιού του μηρού του  απλού μοντέλου του ανθρώπινου σώματος, ένα
μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα, μια διπολική κεραία λ/2 και την πηγή διέγερσης. Το μέγεθος του
κελιού Yee τέθηκε σε 1 mm. Το μήκος της διπολικής κεραίας αποτελείται από 25 κελιά. Αρχικά,
πραγματοποιούμε τις πέντε προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα και
στη συνέχεια το αφαιρούμε και πραγματοποιούμε τις άλλες πέντε προσομοιώσεις έχοντας πλέον
μόνο στη γεωμετρία μας  ένα μέρος του δεξιού κομματιού του μηρού του απλού μοντέλου του
ανθρώπινου σώματος,  τη διπολική κεραία λ/2, καθώς και την πηγή διέγερσης.

Εικόνα 7.9: Γεωμετρία της 4ης απόστασης με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα
  

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 7.10). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν
από τις επόμενες πέντε προσομοιώσεις, με τη μόνη διαφορά, ότι αυτή τη φορά δεν περιελάμβανε
μέσα στην υπάρχουσα γεωμετρία το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα (Πίνακας 7.11). Για όλες αυτές
τις  περιπτώσεις  δημιουργήσαμε γραφήματα για τη κάθε  μια  περίπτωση,  καθώς  επίσης  και  ένα
τελικό γράφημα συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

0,2 11,244 2,279 1,144

0,8 4,125 0,949 0,513

1,4 1,648 0,472 0,270

2,0 1,206 0,381 0,203

2,8 1,203 0,346 0,173

Πίνακας 7.10: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα σε συχνότητα 5.8 GHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του ισχιακού εμφυτεύματος  

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

0,2 11,244 2,279 1,144

0,8 4,125 0,949 0,513

1,4 1,648 0,472 0,270

2,0 1,206 0,381 0,203

2,8 1,203 0,346 0,173

Πίνακας 7.11: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα σε συχνότητα 5.8 GHz.
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Σύγκριση των πέντε πρώτων προσομοιώσεων με τις υπόλοιπες – Με τη χρήση του
μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος και χωρίς αυτό

 

Τα δύο αυτά γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε πέντε
διαφορετικές  αποστάσεις.  Παρατηρούμε  ότι  και  στα  δύο  γραφήματα  οι  τιμές  του  SAR είναι
ακριβώς ίδιες με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα, αλλά και χωρίς αυτό σε όλες τις αποστάσεις.
Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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7.6 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση στο
πλάι του μηρού

Το συγκεκριμένο ηλεκτρομαγνητικό πρόβλημα περιλαμβάνει ένα απλό μοντέλο ανθρώπινου
σώματος, ένα μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα, καθώς επίσης και μια διπολική κεραία λ/2. Μελετάται
σε  τέσσερις  διαφορετικές  συχνότητες,  και  σε  πέντε  διαφορετικές  αποστάσεις,  τα  οποία
αναφέρθηκαν και παραπάνω στην παράγραφο 7.1. Η διπολική κεραία λ/2 τοποθετείται σε θέση στο
πλάι του απλού μοντέλου του σώματος και συγκεκριμένα στο μηρό. Οι προσομοιώσεις έχουν ως
στόχο  τον  υπολογισμό  του  SAR και  το  κατά  πόσο  επηρεάζεται  αυτός  χρησιμοποιώντας  το
μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα. Τέλος, συγκρίνονται οι τιμές του SAR που υπολογίστηκαν από τις
συγκεκριμένες προσομοιώσεις με τα όρια ασφαλείας του γενικού πληθυσμού που αναφέρθηκαν
παραπάνω στην ενότητα 4.

7.6.1 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση στο πλάι του
μηρού στα 900 MHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά,  μελετήθηκε  η  επίδραση  ενός  μεταλλικού  ισχιακού  εμφυτεύματος  σε  ένα  απλό
μοντέλο ανθρώπινου σώματος έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 900  MHz. Η
διπολική  κεραία  λ/2  τοποθετείται  κατακόρυφα  στο  πλάι  του  μηρού  σε  πέντε  διαφορετικές
αποστάσεις: 0.1 cm, 0.2 cm, 0.5 cm, 0.8 cm και 1 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που
απέχει το απλό μοντέλο ανθρώπινου σώματος από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την τιμή
της ισχύος εισόδου στα  900 MHz αντιστοιχεί στα 0.25 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  η οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 300 × 300 × 300 mm. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε
σε  1  mm.  Αρχικά,  πραγματοποιούμε  τις  πέντε  προσομοιώσεις  χρησιμοποιώντας  το  μεταλλικό
ισχιακό  εμφύτευμα  και  στη  συνέχεια  το  αφαιρούμε  και  πραγματοποιούμε  τις  άλλες  πέντε
προσομοιώσεις έχοντας πλέον μόνο στη γεωμετρία μας ένα μέρος του δεξιού κομματιού του μηρού
του  απλού  μοντέλου  του  ανθρώπινου  σώματος,  τη  διπολική  κεραία  λ/2,  καθώς  και  την  πηγή
διέγερσης.

             Εικόνα 7.10: Γεωμετρία της 4ης απόστασης με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα
  

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 7.12). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν
από  τις  επόμενες  πέντε  προσομοιώσεις  (Πίνακας  7.13).  Για  όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις
δημιουργήσαμε γραφήματα για τη κάθε μια περίπτωση, και ένα τελικό γράφημα συγκρίνοντάς τα
μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

0,1 36,747 2,419 0,851

0,2 14,229 1,327 0,606

0,5 27,771 0,658 0,355

0,8 3,934 0,520 0,338

1,0 2,247 0,504 0,327

Πίνακας 7.12: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα σε συχνότητα 900 MHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του ισχιακού εμφυτεύματος  

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

0,1 36,128 2,373 0,834

0,2 13,975 1,298 0,593

0,5 27,300 0,645 0,346

0,8 3,864 0,459 0,320

1,0 1,817 0,442 0,308

Πίνακας 7.13: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα σε συχνότητα 900 MHz.
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Σύγκριση των πέντε πρώτων προσομοιώσεων με τις υπόλοιπες – Με τη χρήση του
μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος και χωρίς αυτό

 

Τα δύο αυτά γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε πέντε
διαφορετικές  αποστάσεις.  Παρατηρούμε  ότι  και  στα  δύο  γραφήματα  οι  τιμές  του  SAR με  το
μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα είναι ελάχιστα μεγαλύτερες από  τις τιμές του SAR χωρίς αυτό σε
όλες τις αποστάσεις.   Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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7.6.2 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση στο πλάι του
μηρού στα 1800 MHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά,  μελετήθηκε  η  επίδραση  ενός  μεταλλικού  ισχιακού  εμφυτεύματος  σε  ένα  απλό
μοντέλο ανθρώπινου σώματος έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 1800 MHz. Η
διπολική  κεραία  λ/2  τοποθετείται  κατακόρυφα  μπροστά  από  το  μηρό  σε  πέντε  διαφορετικές
αποστάσεις: 0.1 cm, 0.2 cm, 0.5 cm, 0.8 cm και 1 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που
απέχει το απλό μοντέλο ανθρώπινου σώματος από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την τιμή
της ισχύoς εισόδου στα  1800 MHz αντιστοιχεί στα 0.125 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  h οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 300 × 300 × 300 mm. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε
σε  1  mm.  Αρχικά,  πραγματοποιούμε  τις  πέντε  προσομοιώσεις  χρησιμοποιώντας  το  μεταλλικό
ισχιακό  εμφύτευμα  και  στη  συνέχεια  το  αφαιρούμε  και  πραγματοποιούμε  τις  άλλες  πέντε
προσομοιώσεις έχοντας πλέον μόνο στη γεωμετρία μας ένα μέρος του δεξιού κομματιού του μηρού
του απλού μοντέλου του  ανθρώπινου  σώματος,   τη  διπολική  κεραία  λ/2,  καθώς  και  την  πηγή
διέγερσης.

 

    Εικόνα 7.11: Γεωμετρία της 5ης απόστασης με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 7.14). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν
από  τις  επόμενες  πέντε  προσομοιώσεις  (Πίνακας  7.15).  Για  όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις
δημιουργήσαμε γραφήματα για τη κάθε μια περίπτωση,  καθώς επίσης και  ένα τελικό γράφημα
συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος 

Απόσταση (Απόσταση (cm)cm) Max SAR (W/kg)Max SAR (W/kg) Max 1g Average SARMax 1g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

Max 10g Average SARMax 10g Average SAR
(W/kg)(W/kg)

0,1 21,634 1,309 0,545

0,2 7,728 0,901 0,437

0,5 2,159 0,545 0,352

0,8 1,657 0,510 0,302

1 1,430 0,482 0,274

Πίνακας 7.14: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με το μεταλλικό ισχιακού εμφύτευμα σε συχνότητα 1800 MHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του ισχιακού εμφυτεύματος  

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

0,1 21,414 1,293 0,539

0,2 7,646 0,890 0,433

0,5 2,164 0,548 0,352

0,8 1,668 0,515 0,303

1 1,465 0,487 0,277

Πίνακας 7.15: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό ισχιακού εμφύτευμα σε συχνότητα 1800 MHz.
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Σύγκριση των πέντε πρώτων προσομοιώσεων με τις υπόλοιπες – Με τη χρήση του
μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος και χωρίς αυτό

 

Τα δύο παραπάνω γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε
πέντε διαφορετικές αποστάσεις. Παρατηρούμε ότι και στα δύο γραφήματα οι τιμές του SAR είναι
ακριβώς ίδιες με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα, αλλά και χωρίς αυτό σε όλες τις αποστάσεις.
Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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7.6.3 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση στο πλάι του
μηρού στα 2.44 GHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά,  μελετήθηκε  η  επίδραση  ενός  μεταλλικού  ισχιακού  εμφυτεύματος  σε  ένα  απλό
μοντέλο ανθρώπινου σώματος έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 2.44  GHz. Η
διπολική  κεραία  λ/2  τοποθετείται  κατακόρυφα  στο  πλάι  του  μηρού  σε  πέντε  διαφορετικές
αποστάσεις: 0.1 cm, 0.2 cm, 0.5 cm, 0.8 cm και 1 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που
απέχει το απλό μοντέλο ανθρώπινου σώματος από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την τιμή
της ισχύς εισόδου στα  2.44 GHz αντιστοιχεί στα 0.1 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  η οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 300 × 300 × 300 mm. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε
σε  1  mm.  Αρχικά,  πραγματοποιούμε  τις  πέντε  προσομοιώσεις  χρησιμοποιώντας  το  μεταλλικό
ισχιακό  εμφύτευμα  και  στη  συνέχεια  το  αφαιρούμε  και  πραγματοποιούμε  τις  άλλες  πέντε
προσομοιώσεις έχοντας πλέον μόνο στη γεωμετρία μας ένα μέρος του δεξιού κομματιού του μηρού
του  απλού  μοντέλου  του  ανθρώπινου  σώματος,  τη  διπολική  κεραία  λ/2,  καθώς  και  την  πηγή
διέγερσης.

Εικόνα 7.12: Γεωμετρία της 1ης απόστασης με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα
                             

 Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 7.16). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν
από  τις  επόμενες  πέντε  προσομοιώσεις  (Πίνακας  7.17).  Για  όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις
δημιουργήσαμε γραφήματα για τη κάθε μια περίπτωση,  καθώς επίσης και  ένα τελικό γράφημα
συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

0,1 12,856 1,158 0,509

0,2 4,174 0,805 0,443

0,5 2,347 0,607 0,341

0,8 1,735 0,491 0,277

1 1,506 0,455 0,251

Πίνακας 7.16: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα σε συχνότητα 2.44 GHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του ισχιακού εμφυτεύματος  

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

0,1 12,719 1,152 0,508

0,2 4,125 0,802 0,442

0,5 2,367 0,604 0,339

0,8 1,753 0,487 0,273

1 1,457 0,439 0,244

Πίνακας 7.17: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα σε συχνότητα 2.44 GHz.
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Σύγκριση των πέντε πρώτων προσομοιώσεων με τις υπόλοιπες – Με τη χρήση του
μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος και χωρίς αυτό

 

Τα δύο αυτά γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε πέντε
διαφορετικές  αποστάσεις.  Παρατηρούμε  ότι  και  στα  δύο  γραφήματα  οι  τιμές  του  SAR είναι
ακριβώς ίδιες με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα, αλλά και χωρίς αυτό σε όλες τις αποστάσεις, αν
και στην τελευταία απόσταση οι τιμές του SAR  που αντιπροσωπεύουν το ισχιακό εμφύτευμα είναι
ελάχιστα μεγαλύτερες. Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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7.6.4 Διπολική κεραία λ/2 σε κατακόρυφη θέση στο πλάι του
μηρού στα 5.8 GHz

Περιγραφή Προβλήματος

Αρχικά,  μελετήθηκε  η  επίδραση  ενός  μεταλλικού  ισχιακού  εμφυτεύματος  σε  ένα  απλό
μοντέλο ανθρώπινου σώματος έχοντας μια διπολική κεραία λ/2 στη συχνότητα των 5.8  GHz. Η
διπολική  κεραία  λ/2  τοποθετείται  κατακόρυφα  στο  πλάι  του  μηρού  σε  πέντε  διαφορετικές
αποστάσεις: 0.1 cm, 0.2 cm, 0.5 cm, 0.8 cm και 1 cm, οι οποίες αντιστοιχούν στην απόσταση που
απέχει το απλό μοντέλο ανθρώπινου σώματος από τη διπολική κεραία λ/2. Όσο αναφορά την τιμή
της ισχύος εισόδου στα  5.8 GHz αντιστοιχεί στα 0.1 W.

Κατασκευή γεωμετρίας

Για τη μελέτη του προβλήματος κατασκευάστηκε μια γεωμετρία,  η οποία τοποθετήθηκε
μέσα σε ένα πλέγμα FDTD με διαστάσεις 300 × 300 × 300 mm. Το μέγεθος του κελιού Yee τέθηκε
σε  1  mm.  Αρχικά,  πραγματοποιούμε  τις  πέντε  προσομοιώσεις  χρησιμοποιώντας  το  μεταλλικό
ισχιακό  εμφύτευμα  και  στη  συνέχεια  το  αφαιρούμε  και  πραγματοποιούμε  τις  άλλες  πέντε
προσομοιώσεις έχοντας πλέον μόνο στη γεωμετρία μας ένα μέρος του δεξιού κομματιού του μηρού
του απλού μοντέλου του  ανθρώπινου  σώματος,   τη  διπολική  κεραία  λ/2,  καθώς  και  την  πηγή
διέγερσης.

              

    
      Εικόνα 7.13: 3D Απεικόνιση της 2ης απόστασης με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα

  

Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των πέντε πρώτων προσομοιώσεων παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτά σε
ένα σχετικό πίνακα (Πίνακας 7.18). Στη συνέχεια, προσθέσαμε τα αποτελέσματα που πάρθηκαν
από  τις  επόμενες  πέντε  προσομοιώσεις  (Πίνακας  7.19).  Για  όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις
δημιουργήσαμε γραφήματα για τη κάθε μια περίπτωση,  καθώς επίσης και  ένα τελικό γράφημα
συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους.
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων με τη χρήση του μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος 

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

0,1 46,182 9,711 1,543

0,2 39,117 8,115 1,314

0,5 24,633 4,656 0,801

0,8 16,248 2,835 0,512

1 12,962 2,147 0,398

Πίνακας 7.18: Αποτελέσματα προσομοιώσεων με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα σε συχνότητα 5.8 GHz.  
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς τη χρήση του ισχιακού εμφυτεύματος  

Απόσταση (cm) Max SAR (W/kg)
Max 1g Average SAR

(W/kg)
Max 10g Average SAR

(W/kg)

0,1 46,267 9,719 1,543

0,2 39,180 8,121 1,314

0,5 24,681 4,659 0,800

0,8 16,291 2,836 0,511

1 12,993 2,148 0,397

Πίνακας 7.19: Αποτελέσματα προσομοιώσεων χωρίς το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα σε συχνότητα 5.8 GHz.
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Σύγκριση των πέντε πρώτων προσομοιώσεων με τις υπόλοιπες – Με τη χρήση του
μεταλλικού ισχιακού εμφυτεύματος και χωρίς αυτό

 

Τα δύο αυτά γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε πέντε
διαφορετικές  αποστάσεις.  Παρατηρούμε  ότι  και  στα  δύο  γραφήματα  οι  τιμές  του  SAR είναι
ακριβώς ίδιες με το μεταλλικό ισχιακό εμφύτευμα, αλλά και χωρίς αυτό σε όλες τις αποστάσεις.
Οι τιμές του SAR στις δύο πρώτες αποστάσεις ξεπερνούν τις τιμές των ορίων της έκθεσης, ενώ οι
υπόλοιπες τρεις τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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7.7 Σύγκριση των αποτελεσμάτων έχοντας τοποθετημένη την
κεραία κατακόρυφα μπροστά και στο πλάι του μοντέλου του
ανθρώπινου σώματος

Στη  συγκεκριμένη  παράγραφο  συγκρίνουμε  τα  αποτελέσματα  των  δύο  περιπτώσεων
τοποθέτησης της διπολικής κεραίας λ/2 σε κατακόρυφη και οριζόντια θέση, για τις αποστάσεις: 1.4
cm,  2   cm,  2.8  cm,  3.8  cm και  4.8  cm,  από  το  απλό  ανατομικό  μοντέλο  του  ανθρώπινου
κεφαλιού,το οποίο περιέχει το μεταλλικό οδοντικό εμφύτευμα.

1  η   απόσταση – 0.2   cm
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Τα δύο αυτά γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του SAR σε 1g και 10g ιστού σε τέσσερις
διαφορετικές συχνότητες, που είναι: 0.9, 1.8, 2.44 & 5.8 GHz, σε μια συγκεκριμένη απόσταση (0.2
cm).  Παρατηρούμε ότι  στο  1ο γράφημα οι  τιμές  του  SAR της  κεραίας  που είναι  κατακόρυφα
τοποθετημένη  μπροστά  από  το  μοντέλο.  Μάλιστα,  στις  τρεις  πρώτες  συχνότητες  έχουν  μικρή
διαφορά  μεταξύ  τους,  όμως  στην  τελευταία  συχνότητα  η  τιμή  του  SAR που  αντιστοιχεί  στην
πλαϊνή  τοποθέτησης  την  κεραίας  είναι  αρκετά  μεγαλύτερη.  Επιπλέον,  στο  2ο γράφημα  που
αναφέρεται σε 10g ιστού οι τιμές του SAR που αντιστοιχούν στην κατακόρυφη πλαϊνή τοποθέτηση
της κεραίας, στις τρεις πρώτες συχνότητες είναι μικρότερες, ενώ η τελευταία είναι μεγαλύτερη.
Τέλος,  εκτός  από την τελευταία  συχνότητα που η τιμή  του  SAR που αντιστοιχεί  στην πλαϊνή
τοποθέτηση της κεραίας είναι  εκτός των ορίων της έκθεσης, όλες οι υπόλοιπες τιμές του SAR είναι
εντός των ορίων της έκθεσης.

2  η   απόσταση – 0.8   cm
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Τα δύο παραπάνω γραφήματα αναπαριστούν τις τιμές του  SAR σε 1g και 10g ιστού σε
τέσσερις  διαφορετικές  συχνότητες,  που  είναι:  0.9,  1.8,  2.44  & 5.8  GHz,  σε  μια  συγκεκριμένη
απόσταση (0.8  cm). Παρατηρούμε ότι στο 1ο γράφημα οι τιμές του  SAR που αντιστοιχούν στην
κατακόρυφη πλαϊνή τοποθέτηση της κεραίας, στις τρεις πρώτες συχνότητες οι τιμές του SAR είναι
μικρότερες, ενώ η τελευταία είναι μεγαλύτερη. Επιπλέον, είναι φανερό ότι στο 2ο γράφημα, οι τιμές
του  SAR που αναφέρονται στην κατακόρυφη τοποθέτηση της κεραίας μπροστά από το μοντέλο,
είναι πάντα μεγαλύτερες σε σχέση με τις άλλες, εκτός όμως από την τελευταία συχνότητα που είναι
και οι δύο ίδιες. Όλες οι τιμές του SAR είναι εντός των ορίων της έκθεσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική
εργασία

Συμπερασματικά, στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας ήταν να μελετήσουμε
την  επίδραση  των  μεταλλικών  αντικειμένων  και  εμφυτευμάτων  στην  απορρόφηση
ηλεκτρομαγνητικής  ισχύος  από  βιολογικούς  ιστούς,  μέσω  των  ρυθμών  ειδικής  απορρόφησής
(SAR).  Η μελέτη  πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας  τη μέθοδο  FDTD και  προσομοιώνοντας
κάποιες  περιπτώσεις  μεταλλικών  αντικειμένων  και  εμφυτευμάτων.  Για  την  διεκπεραίωση  της
παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν ανθρώπινα ομοιώματα, όπως το κεφάλι και ολόκληρο το
σώμα, παράλληλα κατασκευάστηκε ένας μεταλλικός σκελετός γυαλιών και ενσωματώθηκαν στα
ομοιώματα  ένα  οδοντικό  και  ένα  ισχιακό  μεταλλικό  εμφύτευμα.  Οι  προσομοιώσεις
πραγματοποιήθηκαν  χρησιμοποιώντας  μια  διπολική  κεραία  λ/2.  Μέσω  των  προσομοιώσεων
μελετήσαμε τις τιμές που προέκυψαν από τον ρυθμό ειδικής απορρόφησής (SAR) για 1g και 10g
ιστού και τις συγκρίναμε με τα όρια της έκθεσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που ισχύουν
στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που εξετάστηκαν, έδειξαν ότι
τα μεταλλικά εμφυτεύματα δεν προκαλούν απαραίτητα μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας  σε  σχέση  με  τους  ανθρώπινους  οργανισμούς  που  δεν  περιέχουν  μεταλλικά
εμφυτεύματα. Η απόκλιση που υπήρξε ήταν πάρα πολύ μικρή και τις περισσότερες φορές οι τιμές
του SAR και για τους δύο οργανισμούς ήταν εξαιρετικά κοντά. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι τιμές του
SAR δεν  ξεπερνούσαν  τα  όρια  της  έκθεσης  που  έχουν  θεσπιστεί  στην  Ελλάδα,  με  μοναδικές
εξαιρέσεις  τις  περιπτώσεις  όπου  η  διπολική  κεραία  λ/2  ήταν  τοποθετημένη  πολύ  κοντά  στο
εκάστοτε  μοντέλο.  Σχετικά  με  το  οδοντικό  εμφύτευμα  παρατηρήθηκε  ότι  όταν  η  κεραία  ήταν
κατακόρυφα  τοποθετημένη  οι  τιμές  του  SAR ήταν  μεγαλύτερες  από  τις  τιμές  της  οριζόντιας
τοποθέτησής  της,  με  αποτέλεσμα  στην  κατακόρυφη  τοποθέτηση  οι  τιμές  του  SAR βρέθηκαν
αρκετές  φορές  εκτός  των  ορίων της  έκθεσης  και  για  τις  περιπτώσεις  που υπήρχε  το  οδοντικό
εμφύτευμα,  αλλά και  για  αυτές  που απουσίαζε,  σε  αντίθεση με  την  οριζόντια  τοποθέτηση της
κεραίας. Το ίδιο ισχύει και για αποτελέσματα των τιμών του SAR, που αντιστοιχούν στο μεταλλικό
σκελετό γυαλιών. Γενικά, το εξωτερικό μεταλλικό αντικείμενο προκάλεσε μεγαλύτερες τιμές του
SAR συγκριτικά με τα δύο μεταλλικά εμφυτεύματα. 

Υπάρχει  γενικά  πληθώρα  μεταλλικών  αντικειμένων  και  εμφυτευμάτων,  εκ  των  οποίων
αρκετά δεν έχουν μελετηθεί ακόμα. Σε επόμενες μελέτες θα μπορούσαν να μελετηθούν κάποια
άλλα  ενδιαφέροντα  θέματα,  με  περιπτώσεις  που  αφορούν  την  επίδραση  των  μεταλλικών
αντικειμένων και εμφυτευμάτων στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως:

 Μελέτη του  SAR χρησιμοποιώντας τα ίδια ομοιώματα και περιπτώσεις με την παρούσα
διπλωματική εργασία, αλλά αυτή τη φορά με κάποιο άλλο είδος κεραίας, όπως κεραίες 3G ή
4G, που χρησιμοποιούνται ευρέως στη σημερινή εποχή.

 Μελέτη του SAR πάνω σε εγκύους, με στόχο να παρατηρηθεί αν προκύπτουν διαφορές σε
σχέση με μια γυναίκα που δεν κυοφορεί.

 Μελέτη  του  SAR πάνω σε  άτομα  μεγαλύτερης  ηλικίας,  αλλά  και  παιδιά,  με  σκοπό  τη
σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ τους.

 Διεξαγωγή μελέτης υπό πιο ρεαλιστικές συνθήκες έκθεσης, όπως π.χ. μέσα σε κάποιο όχημα
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