
Vector Signal Analysis



Eğitim kurumlarının, aşağıda tanıtılan endüstri lideri Keysight EESof
yazılımlarına 50 + 1 (eğitmen) adete kadar kullanıma izin veren çoklu lisans
paketlerine %99 fiyat avantajıyla sahip olabileceğini biliyor muydunuz?
 
 
 
 
 

Keysight  Eğitim Kurumu Destek Programları 

Advanced Design System (ADS); Elektonik Haberleşme,
Savunma – Havacılık, Araştırma-Geliştirme sektörlerinin
lider RF & Mikrodalga, yüksek hızlı elektronik tasarım,
simülasyon ve analiz yazılımıdır. LNA, Mixer, Osilatör,
Filtre, MMIC ve RFIC tasarımları, RF sistem
simülasyonları, 2.5D yapıların analizi (mikroşerit filtre,
patch anten) gibi uygulama alanları bulunmaktadır. EM
Solver olarak Momentum (Method of Moments) ve FEM
(Finite Element Method) kullanılmaktadır.
 
 
 
 

Genesys; devre kartı ve alt sistem(subsystem) tasarımcısı
için oluşturulmuş uygun fiyatlı, yüksek doğruluklu, kullanımı
kolay bir RF & mikrodalga 2.5D devre sentezi ve
simülasyon yazılımıdır.
 
 
 

Electromagnetic Professional (EMpro); 3D EM
simülasyonunu ve ADS devre simülasyon yazılımını
tamamen entegre eden ilk 3D Elektromanyetik EM
simülasyon yazılım platformudur. Finite Element Method
(FEM) ve Finite Difference Time Domain (FDTD) olmak
üzere iki ayrı EM simülatörü vardır.Ayrıca EMPRo’da
yakın ve uzak alan sensörleri ile E ve H alanlarının
değişimlerini görmek mümkündür. Ek olarak ADS’de
tasarlanan yapılar EMPro’ya aktarılarak üç boyutlu yapılar
dahil edilip simüle edilebilmektedir.
 
 
 



SystemVue; sistem mimarlarının ve algoritma
geliştiricilerinin kablosuz haberleşme (5G, LTE, WLAN),
havacılık ve  savunma (radar, phased-array,
beamforming) uygulamalarında fiziksel katman (PHY)
modelleme yapabilmelerini sağlar. Baseband-RF, DSP ve
FPGA / ASIC tasarımcılarına benzersiz katkılarda
bulunan sistem seviyesi modelleme ve simülasyon
ortamıdır.
 
 

IC-CAP; Entegre Devre Karakterizasyonu ve Analiz
Programı (IC-CAP), DC ve RF yarı iletken cihaz
modellemesi için endüstri standartıdır. IC-CAP, yüksek
hızlı dijital / analog ve RF güç devresi tasarım
uygulamalarında kullanılan komponentlerin hassas ve
kompakt modellemelerini gerçekleştirir.
 
 
 

GoldenGate; entegre karışık sinyal (mixed signal) RFIC
tasarımları için gelişmiş bir simülasyon ve analiz
çözümüdür.GoldenGate RFIC yazılımı, Cadence Analog
Tasarım Ortamına (ADE- Virtuoso) tamamen entegre
edilmiştir.
 
 

IVector Signal Analysis; 5G, IoT, hücresel, Wi-Fi,
havacılık ve savunma, uydu haberleşme ve daha fazlasını
içeren 75'ten fazla analog ve dijital sinyal standartını ve
modülasyon tipini destekleyen vektör sinyal analiz
yazılımıdır. Yüksek çözünürlüklü FFT tabanlı spektrum,
zaman ve modülasyon alanı analizi gerçekleştirebilir.
Vektör sinyal analizini, simülasyondan üretime, temel
banttan RF'e kadar tasarımınızın hemen hemen her
noktasında uygulamanıza olanak sağlar.
 


