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REMCOM Hakkında 

• 20 yılı aşkın bir süredir elektromanyetik simülasyon 
yazılımının lideri olan REMCOM, bu alanda 
profesyonel çözümler sunmaktadır. 

• Çok yönlü ve sürekli kendini geliştiren yapısı 
sayesinde elektromanyetik alanındaki çalışanlara 
güvenilir bir ortak haline gelmiştir. 
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Neden REMCOM?  

• REMCOM müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir 
firmadır; destek veya tavsiye almak için arandığında 
doğrudan mühendisler konuyla ilgilenmektedir. 

 

• REMCOM, müşterilerinin ihtiyaçlarını anlayabilmek ve 
karşılayabilmek için çaba sarfetmekte, istenen 
özellikleri yeni yazılım sürümlerine eklemeye özen 
göstermektedir. 
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Neden REMCOM? 

• Garanti süresi boyunca, yeni ürün sürümlerinde, 
ücretsiz sürüm yükseltmesi sağlar. 

• Sorun çözme garantisi verir. 

• Ücretsiz telefon ve e-posta desteği sağlar. 

• Satın alınan her ürüne bir yıllık RPS (REMCOM 
Professional Support) dahildir.  

 

 

6 



FDTD Yöntemi 

• REMCOM, programlarında FDTD (Finite Difference 
Time Domain Method) tabanlı çözümleri 
kullanmaktadır.  

• FDTD, tam dalga çözümü için oldukça basit 
çözümleme tekniklerine sahiptir, bu nedenle  
anlaşılması kolaydır.  

• Elektromanyetik simülasyon tekniklerinin çoğunluğu 
frekansa dayalı olmasına rağmen FDTD zamana 
dayalıdır. Bu sayede FDTD kullanılarak tek 
uygulamayla yüksek bant genişliğine sahip çıktılar 
elde edilebilir. 
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FDTD Yöntemi 

• FDTD’nin kullanılmasındaki asıl sebep, bilinmeyen 
sayısının arttığı karmaşık problemlerde bile 
ölçeklendirme performansının çok iyi olmasıdır. Bu 
sayede verimlilik açısından diğer yöntemlere 
üstünlük sağlamaktadır. 

• Kablosuz cihazlardan kaynaklanan elektromanyetik 
alanın biyolojik dokular üzerindeki etkilerinin 
simülasyonu için en verimli yöntem olarak 
değerlendirilmektedir.   

• FDTD sayesinde, elektromanyetik dalgaların madde 
ile etkileşimi deney yapmadan hesaplanabilir ve 
çıkacak sonuçlar hakkında bilgi sahibi olunabilir. 
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REMCOM Müşterileri 
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• Blackberry  
• Honda 
• Panasonic  
• LG  
• Sonny 
• Toyota gibi birçok şirket  

 
 
 

  
 

 

• Harvard, Stanford ve MIT 
gibi 50’den fazla dünya 
çapında üniversite bu 
simülasyon yazılımlarını 
kullanmaktadır. 

 
 



REMCOM Ürünleri 

1. Wireless InSite 

3 Boyutlu Kablosuz Haberleşme 
Simülasyon Yazılımı 

 

2. XFdtd  

3 Boyutlu Elektromanyetik 
Simülasyon Yazılımı 
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3. XGtd  

Elektriksel Açıdan Büyük 
Platformlar İçin Işın Tabanlı 
Elektromanyetik Analiz 
Yazılımı 

 

4. Wavefarer 

Otomobil Radarı Simülasyon 
Yazılımı 

 

5. Rotman Lens Designer 
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              1.Wireless InSite 
 

Wireless InSite Özellikleri 

Wireless InSite Fonksiyonları 

Wireless InSite Kullanım  Alanları 

a) Kapalı Alan mmWave Analizleri 

b) Açık Alan mmWave Analizleri 

c) “Beamforming” Simülasyonu 

d) 5G İçin MIMO ve Dizi Tasarımı 
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3 Boyutlu Kablosuz Haberleşme Simülasyon 

Yazılımı 

 

 
    Wireless InSite; ortama özel radyo dalgası yayılımı ve 

kablosuz haberleşme sistemlerinin analizinde kullanılan 
ışın izleme modelleri ve yüksek kalitede elektromanyetik 
(EM) çözümlerden oluşur. 

 

    RF yayılım yazılımı; karmaşık kentsel, kapalı, kırsal ve 
homojen olmayan ortamlardaki EM yayılım ve 
haberleşme kanalı özellikleri için verimli ve doğru 
tahminler yapılmasını sağlar.      
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Wireless InSite 



Wireless InSite 
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    Wireless InSite programının odak noktası doğruluktur. 3 
boyutlu ışın-izleme simülasyonları sayesinde, 5G ve 
WIFI gibi yeni teknolojiler için kritik bir parametre olan 
ayrıntılı kanal bilgisinin tahmin edilebilmesini sağlar. Bu 
işlemi kabul edilebilir çalışma sürelerinde 
gerçekleştirebilmek için yazılım üzerinde sürekli 
yenilikçi optimizasyonlar ve  hız artırıcı iyileştirmeler 
sağlar.  

 



Wireless InSite Özellikleri 

    Wireless InSite; özellik çeşitliliği sayesinde, karmaşık 
problemlerin analizlerini basitleştirmektedir. 

• X3D yayılma modeli;  

    Almaç-göndermeç yüksekliği ya da geometrik şekiller 
üzerinde kısıtlama olmayan üç boyutlu bir yayılım 
modelidir. 100 GHz’e kadar olan frekansları 
destekleyen bu model; atmosferik soğrulma ile 
birlikte yayılma, yansıma ve kırılmaları içerir. 
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Wireless InSite Özellikleri 
• Haberleşme sistemleri analizi;  

    Haberleşme sistemleri analiz altyapısı; teorik kanal 
kapasitesini, SINR’ı (Signal to Interference Plus 
Noise Ratio) ve BER’i (Bit Error Rate) hesaplar.  

    Çoklu baz istasyonu kullanan sistemlerdeki cihaz 
performansını görselleştirmek ve değerlendirmek 
için gereken araçları sağlar. 

• Hızlı ve ışın tabanlı yöntemler; 

    Kentsel ve engebeli arazi uygulamaları için 
tasarlanmış, alana özel 2 boyutlu yayılım modelleri 
kullanılır. 
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Wireless InSite Özellikleri 

• Deneysel yayılım modeli; 
    Kentsel ortam ve iç mekan analizleri için tasarlanmış 

deneysel modeller takımıdır. 
 
• Antenler; 
    SISO, MIMO ve Masif MIMO almaç ve 

göndermeçlerde kullanılmak üzere XFdtd’de simüle 
edilmiş antenler programa aktarılabilir veya temel 
antenler oluşturulabilir. 

 

17 



Wireless InSite Özellikleri 

• Çıktılar;  
    Kullanıcılar; alınan güç,  yayılma yolları, yol kaybı gibi 

çıktılara hızlı erişime sahiptir. Bu ASCII tabanlı 
dosyalar kolayca  program dışına aktarılabilir veya ilgili 
grafikler çizdirilebilir. 

 
• Önbellekte işlenmiş geometri bilgisi saklama; 
    Wireless Insite’ın X3D yayılım modeli, işlenmiş 

geometriyi önbellekte otomatik olarak saklar. Bu 
özellik aynı anda çoklu veya ardışık yürütülen işlerde 
fayda sağlar.  
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Wireless InSite Fonksiyonları 

• Yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli ve grafiksel radyo 
dalgası yayılım simülasyonu 

• Farklı ortamlara ve durumlara uyacak şekilde 
radyo dalgası yayılım modelleri 

• Binaları, arazileri, anten kapsama alanlarını ve 
ilgili diğer verileri oluşturma,  düzenleme,  
programa aktarma 

• Animasyon, kapsama alanı haritaları, grafikler ve 
metin formatı çıktısı oluşturma 
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Wireless InSite’ın Kullanım Alanları 

1. Kapalı Alan mmWave Planlaması 

2. Açık Alan mmWave Analizleri 

3.”Beamforming” Simülasyonu 

4. 5G için MIMO ve Anten Dizisi Tasarımı 
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1. Kapalı Alan mmWave Analizleri 
5G Kentsel Küçük Hücreler Analizi  

 
   

    Önümüzdeki 10 yıl içinde öngörülen birbirine bağlanan 
cihaz sayısındaki ve mobil veri gereksinimindeki büyük 
artışı karşılayabilmek için kablosuz haberleşme 
endüstrisi 5G sisteminde kullanılmak üzere MIMO ve 
milimetrik dalga frekansları gibi yeni teknolojileri 
araştırmaktadır.  

    Kentsel küçük hücreler; özellikle yüksek frekanslarda 
artan  görüş alanı kısıtı ve “multipath” sorunlarından 
dolayı bu teknolojiler için karmaşık ortamlardan biridir. 
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5G Kentsel Küçük Hücre Analizi    
 
  Masif MIMO teknolojisinde; büyük anten dizileri, 
küçük bir hücrede aynı frekans bandındaki birçok 
kullanıcıya veri akışı sağlayabilir. Küçük kentsel 
alanlarda sinyal birçok yoldan yayıldığı için, kanal 
karakteristikleri, özellikle hareketli cihazlarda, 
oldukça karmaşık hale gelmektedir. Bunlara ek 
olarak; milimetre dalga bantlarında yol kaybı, 
atmosferik etkiler ve gölgelenme artmaktadır. 
Tüm bu etkilerin simülasyonu, MIMO sistem 
performansının doğru bir şekilde tahmin 
edilebilmesi için önemlidir.   
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5G Kentsel Küçük Hücreler Analizi  

 
Çalışma süresini ve bellek kısıtlamalarını en aza indiren 
optimizasyonları sayesinde  Wireless InSite;  bu 
ortamlardaki MIMO sistemlerini doğru bir şekilde 
simüle edebilmektedir. 

  
Daha fazla bilgi edinmek için: 
https://www.remcom.com 
/5g-urban-small-cell-analysis 
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2. Açık Alan mmWave Analizleri 
Dağınık Saçılma 

Wireless InSite; ışın izleme yöntemleri için gereken 
hesaplama zorluklarının üstesinden gelerek çok sayıda 
MIMO kanalının yarattığı “multipath”leri ayrıntılı bir 
şekilde simüle edebilmektedir. 

5G teknolojisi milimetre dalga frekanslarına genişlemeyi 
zorlarken, dağınık saçılma modeli ise yayılma yollarının 
çeşitli yüzeyler ve yapılarla nasıl etkileşime girdiğini 
ortaya koyarak hassasiyetin artmasını sağlar. 

Daha fazla bilgi edinmek için: 
https://www.remcom.com/wireless-insite-diffuse-scattering 
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Dağınık Saçılma 

  REMCOM’un dağınık saçılma yönteminin yararları: 

• Almaçtan ve göndermeçten  yüzeylere olan sinyal 
izleri 

• Etkileşim zincirinin herhangi bir yerindeki 
malzemelerden saçılabilecek yollar 

• İlgili tüm yönlere saçılan yollar 

• Dizileri ve MIMO sistemleri desteklemek için bağıl 
fazın elde edilmesi 

• Bir yüzeydeki birleşim noktalarının her birinden 
yolların ve yayılmaların gerçeklenmesi 
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3. Yoğun Kentsel Ortamlarda 

“Beamforming” Simülasyonu 

5G’nin artan taleplerini karşılamak üzere MIMO sistemi 
temel teknolojilerden biri olarak görülmektedir. 
Bununla birlikte, geleneksel kanal modelleme 
yöntemleri ya MIMO sistemleri için gerekli detayları 
modelleyebilme ya da artan anten ve kanal sayısı için 
gereken hesaplama düzeyinde yetersiz kalmaktadır. 
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3. Yoğun Kentsel Ortamlarda 

“Beamforming” Simülasyonu 
REMCOM; bu sorunların üstesinden gelmek ve çok 
sayıda MIMO kanalından kaynaklanan “multipath”i 
doğru bir şekilde simüle edebilmek için yenilikçi ve 
optimize edilmiş bir yaklaşım olan ışın izleme yöntemini 
kullanmaktadır. 
 
Daha fazla bilgi edinmek için: 
https://www.remcom.com/articles-and-papers/2016/12/22/simulation-of-

beamforming-by-massive-mimo-antennas-in-dense-urban-environments 
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4. 5G için MIMO ve Anten Dizisi 

Tasarımı 

 

 
Anten tasarımcıları, 5G teknolojisinin gereksinimlerini 
sağlayabilmek için huzme yönlendirilmesini ve çoklu veri 
aktarımını sağlayan anten sistemlerini geliştirmektedirler. 

Bu tür antenlerin tasarımında performansı etkileyen 
temel faktörler : 

• Anten etkileşimi 

• “Multipath” yayılım etkileri 

• Veri aktarım planlaması 
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4. 5G için MIMO ve Anten Dizisi 

Tasarımı  

 

 

      XFdtd ve Wireless InSite, “multipath” bir kanal 
modelinde başlangıç anten ışıma örüntüsü 
simülasyonundan çoklu yansımaların olduğu 
ortamlardaki kanal modeline kadar kapsamlı bir cihaz 
tasarım süreci sağlamaktadır. 

 

Daha fazla bilgi edinmek için: 
 

29 

https://www.remcom.com/mimo-and-array-
design-for-5g 

                 28 GHz dizisi için dört 
olası ışın 

remcomtoplam/MIMO and Array Design for 5G.pdf
remcomtoplam/MIMO and Array Design for 5G.pdf
remcomtoplam/MIMO and Array Design for 5G.pdf
remcomtoplam/MIMO and Array Design for 5G.pdf
remcomtoplam/MIMO and Array Design for 5G.pdf
remcomtoplam/MIMO and Array Design for 5G.pdf
remcomtoplam/MIMO and Array Design for 5G.pdf
remcomtoplam/MIMO and Array Design for 5G.pdf
remcomtoplam/MIMO and Array Design for 5G.pdf
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g
https://www.remcom.com/mimo-and-array-design-for-5g


2. XFdtd 
 

XFdtd’nin Özellikleri 

XFdtd’nin Kullanım Alanları 

a) Anten Yeri Analizi ve Entegre Antenler 

b) Biyomedikal Alanında Uygulamalar 

c) Mikrodalga Cihazları ve Bileşenleri 

d) Radar ve Saçılma Uygulamaları 

e) ESD Test Simülasyonu 
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2. XFdtd 
3 Boyutlu Elektromanyetik Simülasyon 

Yazılımı  

 XFdtd; ürün geliştirme süresini 
kısaltmak için güçlü araçlar 
sunmaktadır. 

Anten tasarımı ve yerleştirilmesi, 
biyomedikal ve SAR (Specific 
Absorption Rate), EMI/EMC, 
mikrodalga cihazları, radar ve saçılma 
gibi çok çeşitli uygulamalarda 
kullanılmak üzere etkili çözümler 
sağlar. 
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XFdtd 
     
     

    XFdtd; çok çeşitli uygulamaları ele almak için tam 
dalga, statik, biyotermal ve devre çözücülerin yanı 
sıra optimizasyon çözümlerini de içerir. 

    Tam özellikli bir elektromanyetik simülasyon yazılımı 
olan XFdtd, bilinmeyen sayısı arttıkça, verimlilik 
konusunda  diğer yöntemleri geride bırakmaktadır. 
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XFdtd Özellikleri 

    Özellik çeşitliliği sayesinde karmaşık ve büyük 
sorunların analizini kolaylaştırmaktadır. 

 
•  Yüksek Performanslı Hesaplama Seçeneği;  
    XFdtd, yeni yüksek performanslı hesaplama 

teknolojilerini   kullanarak simülasyon performansını 
geliştirir. 

   REMCOM,  kurulum özelliklerine bağlı  hızlandırma 
seçenekleri sağlar. Tek GPU ya da çoklu GPU kullanılan 
bilgisayarlar için simülasyonları daha verimli hale 
getirecek  uygun çözümlere sahiptir. 
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XFdtd Özellikleri 

• Dalga Kılavuzu Uyarımı;  

     XFdtd, modal ve nodal dalga kılavuzları arayüzleri 
sunar. Nodal dalga kılavuzları arayüzü; bir referans 
empedansı belirlemek ve kaynakta empedans 
uyumsuzluğu sergileyen S-parametrelerini hesaplamak 
için kullanılır. 

    Kalıcı sonuçlar isteniyorsa, bir iletim hattını uyarmak 
için modal dalga kılavuzları kullanılır. 
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XFdtd Özellikleri 

• Dielektrik Bozulma Tahmini;  
    XFdtd’nin ESD test simülasyon 

araçları kullanılarak, dielektrik 
bozulma riski taşıyan yerler 
tahmin edilir. 

 
• Devre Elemanı Optimizasyonu; 
    Bu yetenek; uyumlama devreleri, 

baskı devre kartları, antenler, 
filtreler veya diğer RF malzemeler 
için optimum bileşen değerlerini 
hesaplar. 
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XFdtd Özellikleri 

• Optenni Lab Entegrasyonu;  

    Cihazlar için uyumlama devresi topolojisi 
ve  bileşenler için başlangıç değerleri oluşturmayı 
sağlar. 

• Güçlü Esnek Modelleme; 

    XFdtd’nin çok yönlü modelleme araçları sayesinde, 
CAD veri tabanları kolaylıkla programa aktarılabilir 
ya da kullanıcılar tarafından modeller yaratılabilir. 
Bu sayede sonuca ulaşılması için zamanın verimli 
kullanılması sağlanır. 
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XFdtd Özellikleri 

• Basitleştirilmiş İş Akışı; 
    XFdtd; özel proje şablonları ve tüm sonuçları içeren 

simülasyon geçmişi sayesinde zaman kaybedilmesine 
sebep olan gereksiz işleri ortadan kaldırarak iş akışını 
kolaylaştırır. Ayrıca oluşturulan çıktıların yeniden 
kullanımına imkan sağlayarak verimliliği arttırır. 
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XFdtd Özellikleri 
• Hızlı, Akıllı Çözüm Ağı Oluşturma; 

    XFdtd, daha az iş yüküyle yüksek doğrulukta ve 
verimlilikte çözüm ağları üretilmesini sağlar. Simülasyon 
öncesi çözüm ağının görülebilmesi, otomatik “grid” 
ekleme, yüksek çözüm ağı hızı ve büyük çözüm ağları için 
küçük bellek gereksinimi bu programın önemli 
özelliklerindendir.  

• Güçlü Etkileşimli Grafikler; 

    Simülasyonlar sırasında otomatik güncelleme, veri ve 
resimleri program dışına çıkarma gibi özellikler sayesinde 
XFdtd’de çalışmak kolaydır. Sonuçlar hesaplandıkça 
görüntülenebilir, ara değerlendirmeler için simülasyonun 
bitmesine gerek yoktur.  
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XFdtd Kullanım Alanları 

1. Anten Yeri Analizi ve                   
Entegre Antenler 
 

2.   Biyomedikal Alanında                                        
    Uygulamalar 

 
 

  3. Mikrodalga Cihazları 
ve Bileşenleri 

 
 4. Radar ve Saçılma    

Uygulamaları 
 

   5. ESD Test Simülasyonu  
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1. (Platform Üzerinde) Anten Yeri 

Analizi ve Entegre Antenler 

REMCOM’un anten modelleme yazılım araçları, 
antenlerin uygun şekilde tasarlanmasını ve platform 
üzerine yerleştirilmesini sağlar. 
 
REMCOM simülasyon programları, anten performansına 
yönelik kapsamlı bir analiz için tek başına veya birlikte 
çalışabilirler. 
 
Daha fazla bilgi edinmek için: 
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 https://www.remcom.com/antenna-placement 

remcomtoplam/Antenna Placement Analysis.pdf
remcomtoplam/Antenna Placement Analysis.pdf
remcomtoplam/Antenna Placement Analysis.pdf
remcomtoplam/Antenna Placement Analysis.pdf
remcomtoplam/Antenna Placement Analysis.pdf
remcomtoplam/Antenna Placement Analysis.pdf
remcomtoplam/Antenna Placement Analysis.pdf
remcomtoplam/Antenna Placement Analysis.pdf
remcomtoplam/Antenna Placement Analysis.pdf
remcomtoplam/Antenna Placement Analysis.pdf
remcomtoplam/Antenna Placement Analysis.pdf
https://www.remcom.com/antenna-placement
https://www.remcom.com/antenna-placement
https://www.remcom.com/antenna-placement
https://www.remcom.com/antenna-placement
https://www.remcom.com/antenna-placement
https://www.remcom.com/antenna-placement
https://www.remcom.com/antenna-placement
https://www.remcom.com/antenna-placement
https://www.remcom.com/antenna-placement
https://www.remcom.com/antenna-placement


1. XFdtd'de 3 boyutlu alanlar simüle edilip,     

2. Ardından uydu, uçak veya gemi gibi büyük bir 
platforma en uygun yerleşimi belirlemek için 
anten XGtd‘ye aktarılabilir. 

3. Gerçekçi bir şehir ya da kırsal bir yerleşim 
modelinde, bir araç hareket ederken anten 
sinyallerinin nasıl etkilendiği Wireless InSite ile 
gözlemlenebilir. 
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Simülasyon programlarının birlikte çalışması: 



2. Biyomedikal Alanında 

Uygulamalar 

REMCOM'un elektromanyetik simülasyon araçları, 
prototipleme aşamasından önce cihaz performansının 
gerçekçi simülasyonlarına olanak sağlayarak tasarım ve 
sertifikasyon süreçlerini büyük ölçüde hızlandırır. 

 

XFdtd Bio-Pro: 

Elektromanyetik alanların biyolojik 

etkilerinin hesaplanması 
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 XFdtd Bio-Pro 

    Bio-Pro, elektromanyetik alanların biyolojik dokularla 
olan etkileşiminin doğru tahminlerini sağlayan özel bir 
XFdtd yazılım modülüdür. 

    XFdtd‘nin gelişmiş Termal Sensör Yazılım Modülü; 
metallerin ve diğer biyolojik olmayan nesnelerin 
sıcaklık artışının hesaplamalara dahil edilmesine 
olanak sağlar. 

 

 

Daha fazla bilgi edinmek için: 
https://www.remcom.com/biomedical-applications 
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3. Mikrodalga Cihazları ve Bileşenleri 

    REMCOM XFdtd yazılımı, mikrodalga cihaz tasarımı 
ve analizi için uygundur. 

 
    XFdtd; güç bölücüler, filtreler, dalga kılavuzları gibi 

birçok uygulamada hızlı, verimli ve doğru 
elektromanyetik simülasyon sonuçları sağlar. 

 
 
 
 
Daha fazla bilgi edinmek için: 
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 4. Radar ve Saçılma Uygulamaları 

    REMCOM yazılım ürünleri; RCS hesaplama, radar anten 
tasarımı ve  saçılma uygulamalarını analiz etmek için 
etkin simülasyon araçları sağlar.   

 
 REMCOM simülasyon araçları; savunma uygulamaları 

ya da bilimsel uygulamalar için radyo frekans 
aralığında veya optik frekanslarda, kullanıcılarının 
birçok  ihtiyacını karşılamaktadır. 
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Otomobil Radarı 

 
Kör nokta tespiti ve şerit değiştirme yardımı gibi 
uygulamalardaki talep artışı, 24 GHz ve 77 GHz’te çalışan 
otomobil radar sensörlerinin gelişimini bir zorunluluk 
haline getirmektedir.  

Buna bağlı olarak bu tür radarların  simülasyon 
teknolojisi, tasarım gereklerini karşılayacak şekilde 
ilerlemektedir. 

REMCOM, sensör tasarımından sürüş testine kadar olan 
uygulamalarda bütünleşik bir yaklaşım sunmaktadır. 
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Otomobil Radarı 

  
Sensör Düzenleme ve Yerleştirme: 

 
REMCOM’un zaman tabanlı elektromanyetik 
simülasyon yazılımı olan XFdtd, otomobil radar 
sensörlerinin hızlı gelişimini desteklemektedir. 
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Sensör Düzenleme ve Yerleştirme; 

    XFdtd kullanılarak antenlerin uzak alan ışıma 
karakteristikleri analiz edilebilir, laboratuvarda 
üretilen ve test edilen prototip sayısı en aza 
indirilebilir. 

 

   Daha fazla bilgi edinmek için: 
https://www.remcom.com/radar-and-scattering 
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5. ESD Test Simülasyonu 

Cihazların ESD duyarlılığını belirlemeye yönelik testler 
yaygın olarak kullanılmaktadır. 

ESD donanım testleriyle ilgili yüksek maliyet ve 
harcanan zaman dikkate alındığında, XFdtd’nin ESD test 
sürecini simüle edebilme yeteneği oldukça değerlidir. 

Ürün geliştirme sürecinde gerçekleştirilecek analizlerle; 
ESD hasarına duyarlı noktaların tespitini ve ESD 
etkilerine yönelik sonuçları sunar. 
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Dielektrik Bozulma Tahmini 

    Test sırasında ESD nedeniyle oluşan arızanın yerini ya 
da bir arıza olup olmadığını belirlemek çok zordur. 

     Bu sorununun çözülmesi için, malzemelerin dielektrik 
dayanımı XFdtd’de tanımlanabilir. 
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Dielektrik Bozulma Tahmini 

Dielektrik dayanımı; dielektrik bozulma gerçekleşmeden 
izin verilen en yüksek elektrik alan seviyesi olarak 
tanımlanmaktadır. 

XFdtd’deki simülasyonunun sonucunda, dielektrik 
dayanımını aşan bölgeler kolayca bulunabilir. 
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Devre Bileşenlerinde Aşırı Gerilim  

ve Aşırı Akım  

ESD testi sırasında; devre elemanlarının arızası, 

dielektrik bozulmadan daha sık görülmektedir. 

Devre elemanlarının arızalarını tahmin edebilmek için; 

teknik özellikler dökümanlarında belirtilen 

“dayanılabilecek en yüksek” akım ve gerilim değerleri, 

XFdtd’nin devre elemanı tanımlarına eklenebilir. 
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Devre Bileşenlerinde Aşırı Gerilim 

ve Aşırı Akım  
     

     Simülasyonun sonunda, izin verilen en yüksek 
değerleri aşan bileşenler, XFdtd’nin Maksimum 
Gerilim ve Akım sonuçları kısmında raporlanır. 
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Daha fazla bilgi edinmek için: 
https://www.remcom.com/ 
electrostatic-discharge-testing- 
simulation        
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3. XGtd 
 

 XGtd Özellikleri 

 XGtd Kullanım Alanları 

a) Platforma Monte Edilmiş Antenlerden Gelen 
Işımalar 

b) RCS (Radar Cross Section) 

c) Yakın Yerleştirilmiş Antenlerin Analizi 

d) Yankısız Oda Simülasyonu 
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3. XGtd 
  

 
Elektriksel Açıdan Büyük Platformlar için Uzak 

Bölge Işıması, RCS ve EMI/EMC Analizi 
 

XGtd; platformun anten ışıması üzerindeki etkilerini 
değerlendirmek, antenler arası etkileşimi ve radar kesit 
alanlarını öngörmek için kullanılan ışın tabanlı bir 
elektromanyetik analiz aracıdır. 

“Full physics” yönteminin mevcut hesaplama 
kaynaklarıyla yetersiz kalabildiği, yüksek frekanslar ya da 
çok büyük platformlar için olan uygulamalarda XGtd 
kullanıma uygundur. 
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XGtd 

XGtd; ışın izlemenin yanında; “Geometric Optics (GO)”,  
“Uniform Theory of Diffraction (UTD)”, “Physical Optics 
(PO)”, “Method of Equivalent Currents (MEC)” 
tekniklerini kullanır.  

“Multipath” hesaplamaları yansımaları, yayılımları, 
yüzeylerden ve köşelerden kırılmaları ve yüzeye yakın 
dalgaları da içerir.  

XGtd; amaçlanan uygulamaya özel kaliteli çıktılar sağlar. 
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XGtd Özellikleri 

• X3D RCS Model : 

Uzak bölge radar kesit alanı analizi için FO, MEC, UTD gibi 
yöntemler kullanarak yüksek doğrulukta hesaplamalar 
sunan, üç boyutlu yayılım modelidir. 

Bu model, milimetrik dalgalara kadar olan frekansları 
desteklemektedir. 
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XGtd Özellikleri 
•  3 Boyutlu Yayılım Modeli:  

 Bu model; enerjinin, göndermeç anteninden almaca 
kadar izleyeceği yolları tahmin etmeyi sağlar ve “Co-
site” girişim analizi, yankısız oda analizi ya da 
platforma entegre antenden uzak bölge ışıması gibi 
uygulamalar için yakın bölgedeki yapılar ile 
etkileşimleri analiz eder. 

 Ayrıca uzak bölge radar kesit alanını tahmin etmek için 
alternatif bir yöntem sağlar. 
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XGtd Özellikleri 

• Grafiksel Kullanıcı Arayüzü:  

XGtd’de bulunan modüler 64-bit GUI, elektriksel 
açıdan büyük platformların bulunduğu projelerde 
kullanılmak üzere çeşitli nesnelerin programa 
kolayca aktarılmasını sağlar. 

Kullanıcılar; “Co-site” analizlerini ve anten yerleşimi, 
radar kesit alanı ve yankısız oda simülasyonlarını 
gerçekleştirebilir. 
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XGtd Özellikleri 

•   Programa Aktarma Özelliği:  

    XGtd; oluşturulmuş nesneleri programda kullanmak 
için KMZ, COLLADA, STL ve DXF formatlarını 
desteklemektedir. 

•   Büyük Platformlardaki Simülasyonlar:  

    XGtd’in yöntemleri, platformun elektriksel 
boyutlarından tam dalga tekniklerine göre daha az 
etkilenir, büyük yapıları ve yüksek frekansları 
destekler. 
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XGtd Özellikleri 

•  Işın Yolu Görselleştirmesi:  

Uzak bölge anten kazancı, RCS hesaplamaları ya da  
anten etkileşimleri için ışın yollarını gösterir. 

Işınlar, kuvvetlerine göre renklendirilerek kullanıcıların 
saçılma özelliklerini tanımlamasını sağlar. 
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XGtd Özellikleri 

• Yüksek Kalitede Anten Işıma Örüntüleri için XFdtd 
ile  Uyumluluk: 

    XFdtd kullanılarak karmaşık anten tasarımları için 
anten  ışıma örüntüleri hesaplanır. 

    Elektriksel açıdan büyük platformların üzerine 
yerleştirilmiş antenlerin performansında platformun 
etkilerini belirlemek için XFdtd çıktıları XGtd'ye 
aktarılır. 
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XGtd Özellikleri 

•   Malzemeler:  

Elektriksel özellikler malzeme detayına kadar  
tanımlanabilir.  

    Çeşitli malzemelere ait daha önceden yüklenmiş bir 
veri tabanı;  metalleri ve soğurucuları içermektedir. 

•   Çıktılar:  

    Kullanıcılar, her almaç-göndermeç bağlantısı için;  
geliş açısı, karmaşık “impulse response”, zamana 
karşı elektriksel alan ve frekansa karşı elektriksel alan 
gibi çıktılara hızlıca erişebilir. Bu ASCII tabanlı 
dosyalar XGtd’de çizdirilebilir ya da daha sonradan 
işlenmek üzere harici programlara aktarılabilir.  
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XGtd Kullanım Alanları 

1. Platforma Entegre 
Antenlerden Gelen  

Işımalar 

 

     2. Radar Cross Section 

 

 

 

3. Yakın Yerleştirilmiş    
Antenlerin Analizi  

(Co-Site) 

 

4. Yankısız Oda 

          Simülasyonu 
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1. Platforma Monte Edilmiş Antenlerden 
Gelen Işımalar 
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Bu örnek XGtd’nin CAD dosyalarından geometri verisi 
alma ve uzay mekiğinin kargo bölmesindeki bir 
göndermeç için uzak bölge anten ışıma örüntüsünü ve 
uzayda farklı noktalarda alınan sinyal gücünü hesaplama 
yeteneklerini göstermektedir.                                        
Uzay mekiği örneğini incelemek ve daha fazla bilgi   
edinmek için: 

https://www.remcom.com/exa
mples/shuttle-example.html 

Uzay Mekiği Örneği 
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2. Radar Cross Section 

     “Hellfire” Füzesinin RCS’i  : X3D PO MEC ile    
XFdtd’nin Karşılaştırılması 

Bu örnekte, XGtd’nin X3D PO MEC modeli kullanılarak 
hesaplanan RCS ile XFdtd’de elde edilen RCS 
karşılaştırılmaktadır.  
RCS hesaplama için REMCOM’un X3D’si PO ve MEC 
modelleriyle kullanıldığında uygun çalışma sürelerinde 
doğru sonuçlar elde edilebilir. 
      
Daha fazla bilgi için: 
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3. “Co-Site” Analiz 
 Uçak Üzerindeki Patch Antenler İçin 

Anten Etkileşimi Simülasyonu  
 
 

Bu örnekte dairesel patch antenler uçağın 4 farklı 
noktasına monte edilmiştir. XGtd’nin S-parametre 
çıktıları kullanılarak antenler arasındaki etkileşimler 
karakterize edilebilir ve kullanıcı ara yüzünde 
çizdirilebilir.  

Daha fazla ayrıntı için: 
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4. Yankısız Oda Simülasyonu 
Elektronik Harp Testinde BAF (Benefield 

Anechoic Facility) Sanal Simülasyon Modelinin 

Kullanılması 

ABD Hava Kuvvetlerine ait BAF, dünyanın en büyük 
yankısız odasıdır. “Sanal BAF” simülasyon aracı, 
yankısız odanın yazılım modelidir ve BAF’daki RF alan 
ortamını simüle etmek için UTD yöntemini kullanır. 

     Daha fazla bilgi edinmek için: 
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