
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK ANALİZ HİZMETLERİMİZ

Işıma, yayılma ve saçılma problemlerine yönelik ileri seviye çözücü teknolojilerini kullanarak 3 boyutlu tam dalga elektromanyetik 
analiz hizmetleri sunulmaktadır. Anten ve anten yerleşim analizleri, radar kesit alanı, saha analizleri, uydu ve iletişim sistemlerine 
yönelik analizlerde yetkin çözümler sunulmaktadır.

3-B TAM-DALGA EM ANALİZLERİ

Farklı uygulama alanları ve sistemlerde kullanılabilecek tüm anten türleri için tasarım, analiz ve eniyileme çalışmaları yapılmaktadır.
Elektriksel olarak büyük platformlar için anten yerleşimi ve platform üzerinde anten performansını arttırmaya yönelik çalışmalar 
yapmaktadır.

ANTEN VE ANTEN YERLEŞİM ANALİZLERİ

Güç elektroniği uygulamalarına yönelik ideal veya ideal olmayan elektronik elemanlar kullanılarak inverter, converter, doğrultucu, 
yükseltici, kontrol devrelerinin tasarımları ve analizleri gerçekleştirilebilmektedir.

Elektromekanik bileşen veya sistemlerin güç elektroniği devreleri ile birlikte çalışma analizleri (cosimulation) gerçekleştirilebilmektedir.

GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE SİSTEM MODELLEME SİMÜLASYONLARI

Numesys Elektronik Birimi; savunma, havacılık ve uzay sanayiinden beyaz eşya ve tüketici elektroniği  
sektörüne, otomotiv sanayiinden denizciliğe, biyomedikal sektöründen iletişim sektörüne kadar 
birçok  endüstrinin hemen hemen her alanında bilgisayar tabanlı tasarım ve eniyilemeye yönelik 
mühendislik  ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Işıma, saçılma ve yayılma problemleri, anten ve 
anten yerleşimi,  radar kesit alanı ve radom analizleri, RF/Telekom devre/sistem benzetimleri, elektrik 
motoru ve trafo  gibi sistemlere yönelik elektromekanik analizler ve güç elektroniği ve sistem model-
leme başlıca  uygulama alanlarımızı oluşturmaktadır.



RF/Telekom sistemleri için gerekli her türlü alıcı-verici devreler, güç bölücüler, yönlü kuplörler, karıştırıclar, yükseltgeç vb. devre ve 
devre elemanlarının benzetimleri gerçekleştirilmektedir. RF/Telekom sistemleri için gerekli her türlü alıcı-verici devreler, güç 
bölücüler, yönlü kuplörler,karıştırıclar, yükseltgeç vb. devre ve devre elemanlarının benzetimleri
gerçekleştirilmektedir.

Sistem bazında elektromanyetik girişimi (EMI) öngörebilmek ve alınabilecek önlemleri tespit edebilmeyi sağlayan sistem benzetimleri 
de gerçekleştirilmektedir.

RF/ TELEKOM DEVRE/SİSTEM SİMÜLASYONLARI

Endüstriyel uygulama alanlarına yönelik elektrik makinaları, transformatörler, elektronik transformatörler, düşük-orta-yüksek 
gerilim elektriği bileşenleri, bara, mıknatıs, bobin, solenoid, aktüatör gibi elektromekanik bileşenleri veya sistemlerin çalışma şartları 
altında elektriksel olarak performans ve optimizasyon analizleri gerçekleştirilebilmektedir. Elektromekanik bileşen ve sistemlerin 
manyetik alan ve elektrik alan dağılımları elde edilebilmektedir.

ELEKTROMEKANİK BİLEŞENLERİN VE SİSTEMLERİN ANALİZLERİ

PCB katmanlarının üzerindeki aktif ve pasif devre 
elemanları, viyalar, iletim hatlarından kaynaklanan 
parazitik etkileri belirlemek ve güç/sinyal dağılımındaki 
aksaklıkları öngörmek ve önlemler alabilmek için güç ve 
sinyal bütünlüğü analizleri gerçekleştirilmektedir.

GÜÇ VE SİNYAL BÜTÜNLÜĞÜ ANALİZLERİ

Sivil ve askeri standartlarda tanımlanan yıldırımın 
doğrudan ve dolaylı etkilerine yönelik elektromanyetik ve 
elektromekanik analiz hizmeti sunulmaktadır.

YILDIRIM ANALİZLERİ

Proje talepleriniz ve detaylı bilgi için
iletisim@numesys.com.tr 



3-D full-wave electromagnetic analysis services are provided using advanced solver technologies for radiation, scattering, and 
propagation problems. Competent solutions are offered in antenna and antenna placement analyses, radar cross-sectional area, field 
analyses, and satellite and communication systems analyses.

3-D FULL-WAVE EM ANALYSES

We carry out design, analysis, and optimization studies for all antenna types that can be used in different application areas and 
systems. Numesys Electromagnetic Analysis Team conducts studies for antenna placement for electrically large platforms and to 
increase antenna performance on the platform.

ANTENNA AND ANTENNA PLACEMENT ANALYSES

Our team carries out design and analyses of inverters, converters, rectifiers, amplifiers, control circuits, using ideal or non-ideal 
electronic elements for power electronics applications. Co-simulation can be performed along with the power electronics circuits 
of the electromechanical component or systems.

POWER ELECTRONICS AND SYSTEM MODELING SIMULATIONS

Numesys Electromagnetic Analysis Team provides engineering and consultancy services for
computer-based design and optimization in almost all areas of the industry, from the defense,
aerospace, and automotive industries to the white goods, consumer electronics, marine,
biomedical and communication industries. Radiation, scattering and propagation problems, 
antenna and antenna placement, radar cross-section and random analysis, RF / 
Telecommunication circuit / system simulations, electromechanical analysis for system such as 
electric motor and transformer, and power electronics and system modeling are our main 
application areas.

ELECTRONICS ENGINEERING ANALYSIS SERVICES



Using the state of the art tools and industry experience, we can run electromagnetic simulations for all kinds of circuit elements 
required for RF/Telecommunication systems such as transceiver circuits, power dividers, directional couplers, mixers, amplifiers, 
etc.

System simulations are carried out, which enable to predict electromagnetic interference (EMI) on a system and to identify the 
measures that can be taken.

RF/TELECOMMUNICATION CIRCUIT/SYSTEM SIMULATIONS

Electrical performance and optimization analyses are performed under operating conditions of electrical machines, transformers, 
electronic transformers, low-medium-high voltage electricity components, busbar, magnet, bobbin, solenoid, actuator, or systems 
for industrial application areas. Magnetic field and electric field distributions of electromechanical components and systems can 
be obtained.

ELECTROMECHANICAL COMPONENTS AND SYSTEMS ANALYSES

Power and signal integrity analyses are carried out to 
determine the parasitic effects arising from active and 
passive circuit elements, vias, transmission lines on PCB 
layers, and to predict disruptions in power/signal 
distribution and take measures.

POWER AND SIGNAL INTEGRITY ANALYSES

Electromagnetic and electromechanical analysis services 
are provided for the direct and indirect effects of lightning 
defined in civil and military standards.

LIGHTNING ANALYSES

For your project requests and detail information
iletisim@numesys.com.tr 


