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elektromanyetik (EM) ortamlarýnda,kendileri
çok yüksek EM ýþýným1anyaratmamak
koþuluyla, nomýa1ve tatminkar çalýþmalarým
yerine getirebilmeleri, birbirleriyle uyum
içinde yaþayabilmeleridir.Örneðin, aym EM
ortamýnda bulunan bir araba, bir elektrik
süpürgesi, bir televizyon, bir bilgisayar, bir
telsiz telefon ve bir insanýn kalbine baðlý
PaceMaker'dan çýkan EM
dalgalarýn
yüksekliklerinin ve sýklýklanýnn.bu aygýtlarýn
birbirlerine zarar vermeden, uyum içinde
çalýþabilecekleri þekilde
düzenlenmesi
gerekiyor. Benzer þekilde, ayný ortamý
paylaþanbir radar, bir alýcý/vericitelsiz ve bir
uçaðýn savaþ sistemlerini denetleyen
mikroiþlemci kartýmn da birbirlerine zarar
vermeden,uyum içinde çalýþmalarý
gerekiyor.
Elektronik aletlerin ve özellikle sayýsal
(digita1) sistemlerin hem sivil, hem de askeri
ortamlarda günden güne çoðalmasý ve
çeþitlenmesi, ve
çalýþma sýklýklarýDýn
yükselmesi,
bu
uyumu
bozuyor,
elektromanyetik karýþmayý (electromagnetic
interference:EMI) git gide dahasýkkarþýmýza
çýkarýyor ve EMC konusunu daha önemli
kýlýyor.

Özet
Bu bildiride, elektromanyetik uyumluluk
problemi genelolarak tamtý1acakve bu
probleminçözümüiçin dünyadayaygýnolarak
izlenen yöntemler açýklanacaktýr.Problemin
çözümündeçok önemli bir yer tutan standartlar
üstünde özellikle dunýlacaktýr. Hem insan
saðlýðý,hem de elektronik aletlerin güvenli
çalýþmasýaçýsýndan
elektromanyetikkirliliðin
kontrol alunda tutulmasý gerekmektedir.
Geliþmiþ ülkelerde kullanýlan standartlarýn
elektromanyetik kirlilik kontrolünü nasýl
saðladýklarý açýjdanacaktýr.

Ek olarnk, sayýsalelektromanyetik biliminin
elektromanyetik uyumluluk problemlerinin
çözümünde
nasýl
kullamlabileceði
anlatýlacaktýr.Aynca, tipik elektromanyetik
uywnluluk
problemlerinin
analizinde
karþýlaþýlansayýsal problemlerin geleneksel
metodlarla çözülemeyecek kadar büyük
olduktan ve bu
çeþit problemlerin
çözülebilmesiiçin yeni geliþtirilen hýzlýçözüm
tekniklerinin
kullamlmasýnýn gerektiði
açýklanacaktýr.Hýzlý ve düþük karmaþýklýða
sahipçözümteknikleri geliþtirerekhem sayýsal
elektromanyetikbilimine katkýda bulunmayý;
hem de endüstrinýi7Ýn
gereksinmesiolan ve
gerçek yaþamda önem taþýyan, ancak
büyüklükleri nedeniyle bugüne dek sayýsal
olarak
çözümü
gerçekleþtirilememiþ
elektromanyetik uyumluluk (EMU, EMC)
problemlerininçözümünühedefliyoruz.

EMC problemlerinin çozümüiçin pek çok yol
olmasýnakarþýn,en iyi yol, problemin daha
ortaya çýkmadanönlenmesidir.Bunun için de,
elektronik ve elektrikli aygýt, gereç ve
sistemlerin tasarýmlanmn EM ýþýnýmým
azaltaçakþekilde yapýlmasýgerekiyor. EM ve
özellikle sayýsal EM a1an1anndayapýlan
araþ,týrnýa1ann
bu konuya önemli katkýlarý
olmaktadýr. SayýsalEM bilinýi kullanýlarak,
tasarým aþamasýndakibir fiziksel sistem
hakkýnda, henüz sistem Üretilmeden,
elektromanyetik çözümleme (analysis) ve
benzetim (simulalion) yoluyla önemli bilgiler
elde edilebilir. Bu da zamanve para tasarrufu
anlanuna gelir. Örneðin, bilgisayarlarýn
çalýþma sýklýk1arý (opera/ing frequency)
günden güne yükseldiði için, bir bilgisayar

Elektromanyetik Uyumluluk
HakkýndaGenelBilgiler
Elektromanyetik ,ýyum1uluk(electromagnetic
compatibility: EMC), elektronik ve elektrikli
aygýt,gereçve sistemleriniçinde bulunduklarý
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konusundaki

karbnm tasannnný artýk sadece bir devre
tasaným programýyla yapmak olanaksýzdýr.
Günümüzde, elemanlanu baský devre karb
üzerindeyerleþimini yapmak devre tasannnný
bitirrniyor. S1klýðýnyüksekliði nedeniyle, bu
kartýn doðru çalýþtýðýnave elektromanyetik
uyumluluk koþullarýmsaðladýðýna
emin olmak

için,

artýk

devre

tasanmýnm

bilgi

eksikliði

askeri

uygulamalarada ters bir þekildeyansýmak1adýr.
Bu sorununçözümühükümetleringerekli yasal
düzenlemeleri yapmasýndangeçmektedir. Bu
nedenle, sivil
uygulamalardaki EMC
problemleri bir süredahadevamedecektir.

içine

elektromanyetikçözümlemeve benzetimi de
katmak þarthalegelmiþtir.

SayýsalElektromanyetikBilimi
veEMC

DünyadaEMC

Sayýsal EM bilimi ku1lamlarak, tasanm
aþamasýndakibir fiziksel sistem hakkýnda,
henüz sistemüretilmeden,önemli bilgiler elde
edilebilir. Bu da zaman ve para tasarnýfu
anlamýnagelir. örneðin, sistem ve altsistem
kutularýnýntasannu sýnýsýnda
geometriye,baðlý
rezonanslarsayýsalolarnk incelenebilir. Kutu
üretildikten sonra elektromanyelik uyumluluk
problemleri
doðurabilecek rezonanslanu
önlenebilmesi için, sistem kutusunun þekli,
altsistem kutuIannýn sistem kutusu içindeki
yerleri, havalandýmýadeliklerinin þekilleri,
sayýlanve yerleri ve bunlara benzer daha pek
çok deðiþken henüz tasarým aþamasýnda
deðiþtirilebilir. Böylece, elektromanyetik
uyumluluk problemleri daha oluþmadan
önlenebilir ve üretimden sonra pahalý
deðiþiklikler yapmaya gerek kalmaz. Ancak,
gerçek yaþamdakielektromanyelikuyumluluk
problemlerinin
sayýsal formulasyonlan
yapýldýðýnda
karþýmýzaçok büyük problemler
çýkýyor.Problemdekibilinmeyen sayýsýN ise,
gelenekselyöntemler, çözüm için O(N3) iþlem
ve O(N1 bellek kullanýmý gerektiriyor ve
büyük N durumlarýnda çözümü olanaksýz
kýlývor.

Hemen hemen bütün geliþmiþ ülkelerde
elektromanyetik uyumluluk
konusunda
uyulmasý zorunlu yasal düzenlemeler
bulunuyor.
Örneðin,
ABD'de
FCC,
Almanya'da PDE, Ýngiltere'de BSI ve
Hollanda'da NNI tarafýndan hazýrlanmýþ
yönergeler
yürürlüktedir.
Avrupa

Topluluðu'nun(AT)

ürüýý

güvenliðive EM

konusundakidüzenlemeleriniise CEN'in bir alt
komitesi olan CENELEC yapýyor [1,2].
Günden güne þekillenen A T'de hemen her
konuda konulan yasa,kural ve yönetmelikler,
geliþnýiþülkelerden alýndýðýgibi, öncekilerin
hatalanm yinelemernek ve deneyinýlerinden
yararlanabilmekiçin titizlikle gözdengeçiriJip
yeniden ve daha sýký olarnk yazýlýyor. Bu
ülkelelde ticaret yapmakisteyenfirmalar EMC
konusundaki yasal düzenlemelere uymak
zorunda kalýyorlar. Bu da, bu ülkelerin sivil
endüstrilerinde EMC konusunda büyük bir
bilgi birikimi oluþmasýnayol açýyor. Doðal
olarak, bu bilgi birikiminin
savunma
endüstrisinde de kullanýlmasý kendiliðinden
gerçekleþiyor.

Elektrornanyetik problemler integral veya
dileransiyel denklemleri kullanýlarak fonnule
edilebilir. Integral denklemlerinin sayýsal
çözümlerinde,moment metodunda(method of
moments: MOM) olduðu gibi, problemi bir
matris denkleminedönüþtürüp,doðrusalsistem
çözümüyapmak alýþýlagelmiþ
ve iyi bilinen bir
tekniktir. Sayýsalproblemde bilÝIýnýeyenlerin
sayýsýN ise, N x N ýnatris denkleminin
doðrudan çözümü bilgisayarda O(N3) F1..0Ps
(FLOating-Point operations) ve 0(N1 bellek
kullanýmýgerektirir. N x N ýnatrisdenkleminin
iteratÝfçözümü ise, her itemiyonda bir ya da
birkaç matris-vektör çarpýmýgerektirdiðind~n,
her iterasyon için 0(N1 F1..0Ps gerektirir.
Toplam iterasyon sayýsýda bilÝIýnýeyenlerin
sayýsý Ne doðru orantýlý olaIak baðlýysa,
iteratÝfçözümün de kamýaþýklýðý
(complexity)
O(N3) olur. Ýteratifçözümlerdede, doðrudan
çözümlerde olduðu gibi; 0(N1
bellek
kullanýmýgerekir.

Geliþmiþ ülkelerin (sivil ve askeri) eleknonik
þirketlerinde EMC bölümleri önemli bir yer
tutuyor. Pek çok üniversitedeEMC konusunda
araþtýnna yapýlýyor. EMC
konusunda
konferansýardüzenleniyorve bilimsel dergiler
basýlýyor.

Türkiye'deEM C
Ülkemizde sivil EMC uygulamalankonusunda
bir bilgi eksikliði bulunmaktadýr. Bunun
nedeni, Türkiye'de EMC konusunda gerekli
yasal düzenlemelerinyapýlmannþ olmasýdýr.
Bütün geliþmiþ ülkelerde EMC konusunda
uyulmasý zorunlu yasal düzenlemeler
bulunuyor [1,2]. Bu durum, bu ülkelerdeEMC
konusunda sivil kurumlardan baþlayarakbir
bilgi birikimi oluþmasýnayol açmaktadýr.
Türkiye'de ise. sivil EMC uy,gutamalan
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kenar uzunluðu genellikle verilen frekanstaki
dalga boyunun onda birinden küçük olacak
þekilde seçilir. Örneðin, frekanSUl 5 GHz,
dalga boyunun 6 cm olduðu durumda,
karelerin boyutlarnu 0.5 x 0.5 cm2 olarak
seçelim. Henüz hiçbir detayýnkatýlmadýðýbu
sadekutu modeli için toplambilinmeyen sayýsý
60,OOO'igeçer. Frekansm 20 GHz olduðu
durumda,bilinmeyen sayýsý16 kat artarak bir
milyonu bulur! Bu örneði, gerçek yaþamdaki
sayýsal elektrornanyetik problemlerinin ne
kadarbüyük olduðunugöstermekve daha luzlý
çözüm tekniklerine gerek olduðunu ve her
zamanolacaðýný
vurgulamakiçin verdik.

Hýzlý Çözüm Teknikleri
Gelenekselmetodlafln O(N3) iþlem ve 0(N2)
bellek karmaþýklýðý, büyük problemlerin
çözülmesini engelleyen nedendir. Çünkü,
problemin büyüklüðü N yükseldikçe, gereken
iþlem sayýsýN'in kübüne, gereken bellek
kapasiteside N'in karesinebaðlý olarnk artar.
Örneðin, problemin büyüklüðü iki katýna
çýkarýldýðýnda,
çözümzamaný8, gerekenbellek
kapasiteside 4 katýna çýkar. Böylece eldeki
bilgisayar olanaklarýkýsa sürede tükenir ve
istenilen problem büyüklüðüne hiçbir zaman
ulaþýlamaz.
Gerçekyaþamdaönemi olan büyük
elektromanyelik problemlerin çözümü için,
iþlem karmaþýklýðýO(N3)'den ve bellek
karmaþýklýðý O(N2)'den düþük
hýzlý
algoritmalar geliþtirilmesi tek çýkaryol olarnk
görülmektedir.

Sonuc
Elektromanyetik uyumluluk konusu hem
askeri,hem de sivil uygulamalariçin önemlidir
ve sayýsalelektromanyetikbiliminin saðladýðý
çözüm teknikleri, özellikle son zamanlarda
geliþtirilen hýzlý çözüm teknikleri, EM C
problemlerinin çözümünde kullamlabilir. Bu
çeþit elektromanyetik modellerne ve çözüm
teknikleri sayesinde,pek çok deðiþik senaryo
simülasyonlarýkolaylýkla ve Ýnsan,zaman ve
parakaynaklarýndan
tasarrufederekyapýlabilir.
Bu çalýþmalardattelde edilen bilgiler, gerçek
elektronik
sisteýnlerin elektromanyetik
hassasiyetlerinin (EMS) azaltýlmasý ve
yönlendirilmiþ enerji silahlanna karþý
korunmasýiçin kutlamlabilir.

Bu amaçla. düþük kannaþýklýðasahip lurlý
çokkutup yöntemi ({ast multipole method:
FMM) [3-6) ve özyineli T -matris yöntemi
(recursive T matrix method: RTMA) [7-10]
gibi hýzlý yöntemler üzerinde çalýþmaktayýz.
integral denklemininFMM ile çözümü,matrls
deýýklemiçözümüneeþdeðerolmakla birlikte,
FMM çözümünde matrls deýýklemi hiçbir
zamanaçýkolarakkurulmaz.Böylece,matrlsin
doldurulup saklanmasýnýn
gerektirdiði 0(N2)
bellek
zorunluluðundan ve
matrisin
çözümünde gereken O(N3) iþlem yükünden
kurtulmak için bir olanak doðmuþolur. Matris
deýýklemikunnak yerine, geometrik olarak
birbirine yakýn bilinmeyenler gruplar halinde
toplanýr(clustering),bunlarýnelektromanyetik
alanlarýhannonikler cinsindenifade edilir, tek
tek bilinýneyenlerinhannonikleri ile hesaplama
yapmak yerine gruplarýn harmonikieri ile
çalýþýlýr ve
gruplarin
birbirleriyle
etkileþiýn1erinihesaplamakiçin harmonikierin
bir noktadan diðerine taþýnmasý"toplama
kurnllarý" (addition theoremsfor harmonics)
kullaýularakyapýlýr.Bütün bunlar iteratif bir
metodun içinde akýllýca yapýldýðýnda,her
iterasyoniçin O(NIS)bellek kullanýýmve iþlem
gerektirdiði görülür.
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