تحریک ساختار با استفاده از پورت تحریک
موضوع :آموزش نرمافزار CST
نویسنده :میثم سروری
بــرای دریافــت آمــوزش  0تــا 100
نرمافزارهــای شبیهســازی ،اینجــا را
کلیــک کنیــد!

بعــد از ایجــاد ســاختار بــا اســتفاده از ابزارهــای مدلســازی ،ابتــدا فرکانــس کاری را از بخــش Simulation:
 Settings -> Frequencyبــا تعریــف بــازه فرکانســی تنظیــم کنیــد .حــاال نوبــت تحریــک ســاختار از طریــق
پــورت تحریــک اســت .بــرای رســیدن بــه پاســخ صحیــح پارامترهــای  ،Sانتخــاب پــورت تحریــک بایــد بــا دقــت
انجــام شــود .در اندازهگیریهــای آزمایشــگاهی ،سیســتم موردنظــر را بــا اســتفاده از پرابهــای مناســب ،بــه دســتگاه
 Network Analyzerمتصــل میکننــد و پارامترهــای  Sرا اندازهگیــری میکننــد .در شبیهســازی EM
بــرای وارد کــردن میدانهــا بــه ســاختار و تحریــک آن ،از پــورت تحریــک اســتفاده میشــود .در اینجــا هــم،
پورتهــای تحریــک بایــد بــدون تلــف بــوده و کمتریــن مقــدار بازگشــتی را داشــته باشــند.

انواع پورت تحریک در CST
در  CSTپورتهــای متنوعــی بــرای انجــام کارهــای مختلــف وجــود دارد .در مــاژول ،Microwave Studio
دو نــوع پــورت تعریــف میشــود:
• پورت گسسته یا Discrete Port
• پورت موجبری یا Waveguide Port
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پورت گسسته یا Discrete Port

پــورت گسســته بهصــورت یــک منبــع جریــان کــه بــا یــک مقاومــت داخلــی مــوازی اســت ،تعریــف میشــود.
متناســب بــا نــوع حلکننــده ،شــامل یــک المــان فشــرده در وســط و دو ســیم هــادی کامــل در دو طــرف بــرای اتصــال
بــه ســاختار اســت .بهاینترتیــب ،مقادیــر ولتــاژ و جریــان و همچنیــن پارامترهــای  Sمحاســبه میشــوند.
پــورت گسســته در دو نــوع  edge portو  face portتعریــف میشــود کــه ازلحــاظ عملکــردی بســیار مشــابه
هســتند .امــا  face portدارای اندوکتانــس کمتــری نســبت بــه  edge portاســت و حلکننــده ،ناپیوســتگی
کمتــری را در محــل اتصــال پــورت تحریــک و ســاختار مشــاهده میکنــد.
بهعنوانمثال برای تحریک یک آنتن دوقطبی از این پورت استفاده میشود.

ایجاد پورتها گسسته در CST
بــرای ایجــاد پــورت گسســته ،ابتــدا دو نقطــه از ســاختار کــه مــی خواهیــد تحریــک از آنجــا انجــام شــود را انتخــاب
کنیــد .ســپس از طریــق  Simulation: Sources and Loads -> Discrete Portدر پنجــره بازشــده،
امپدانــس پــورت و نــوع محاســبات را تعییــن کنیــد .ایــن محاســبات میتوانــد ولتــاژ ،جزیــان یــا پارامترهــای  Sباشــد.
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نکته :دقت کنید که پورت گسسته نباید در داخل هادی کامل قرار بگیرد.

پورت موجبری یا Waveguide Port

پــورت موجبــری ،دقیقتریــن نــوع پــورت تحریــک اســت .بــا اســتفاده از ایــن پــورت میتــوان مقادیــر دقیقــی
از پارامترهــای  Sرا محاســبه کــرد .پــورت موجبــری بازگشــتی بســیار کمــی دارد و زمانــی کــه دقــت باالیــی نیــاز
باشــد ،از آن اســتفاده میشــود .تحریــک انــواع موجبرهــا ،خطــوط مایکرواســتریپ ،اســتریپالین و حتــی ســاختارهای
پیچیدهتــر بــا چندیــن هــادی ،ســاختارهای متنــاوب موجبــری و… بــا اســتفاده از ایــن پــورت انجــام میشــود کــه
منجــر بــه پاســخهای بســیار دقیقــی میگــردد.
مودهــای انتشــاری توســط حلکننــده دوبعــدی ،در صفحــه پــورت محاســبه میشــود .ایــن مودهــای بهصــورت
خــودکار دستهبندیشــده و مشــخصههای ذاتــی ماننــد امپدانــس مــوج و امپدانــس خــط را ارائــه میکننــد.
بهعنوانمثــال یــک خــط کواکســیال ،یــا یــک فیلتــر مایکرواســتریپ را میتــوان بــا پــورت موجبــری ،تحریــک
کــرد.

ایجاد پورت موجبری در CST
بــرای ایجــاد پــورت موجبــری ،ابتــدا صفح ـهای کــه میخواهیــد از آنجــا میــدان بــه ســاختار وارد شــود را انتخــاب
کنیــد .ســپس از طریــق  Simulation: Sources and Loads -> WaveguidePortدر پنجــره
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بازشــده ،تنظیمــات موردنیــاز را انجــام داده و پــورت موجبــری را ایجــاد کنیــد.
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