حلکننده ( )Solverمناسب در CST
موضوع :آموزش نرمافزار CST
نویسنده :میثم سروری
بــرای دریافــت آمــوزش  0تــا 100
نرمافزارهــای شبیهســازی ،اینجــا را
کلیــک کنیــد!

نرمافــزار  CST Microwave Studioانــواع مختلــف حلکنندههــا را بــرای کاربردهــای گوناگــون ارائــه
میکنــد .بــا توجــه بــه شــرایط مســاله ،میتوانیــد از یــک حلکننــده اســتفاده کنیــد .ایــن حلکنندههــا عبارتانــد
از :حلکننــده حــوزه زمــان ( ،)Time Domainحــوزه فرکانــس ( ،)Frequency Domainمقــدار
ویــژه ( ،)Eigenmodeمعادلــه انتگرالــی ( ،)Integral Equationچندالیــه ( )Multilayerو نامتقــارن
( .)Asymptoticتوضیحــات ایــن حلکنندههــا را در ادامــه مشــاهده میکنیــد:

حلکننده حوزه زمان ()Time Domain
دو حلکننــده حــوزه زمــان وجــود دارد کــه هــر دو بــر پایــه مــش بنــدی  Hexahedralکار میکننــد :حلکننــده
حالــت گــذرا ( )Transientو حلکننــده ماتریــس خــط انتقــال ()TLM
ایــن حلکنندههــا بــرای شبیهســازی ادوات فرکانــس بــاال ماننــد کانکتورهــا ،خطــوط انتقــال ،فیلترهــا ،آنتنهــا و…
بســیار کارآمــد هســتند .ایــن حلکنندههــا قابلیــت شبیهســازی پهــن بانــد را بــا یــک مرحلــه محاســبه نیــز دارنــد.
بــه ایــن صــورت کــه بــا تزریــق یــک ســیگنال حــوزه زمــان بــه ســاختار کــه طیــف آن کل پهنــای بانــد فرکانســی را
پوشــش میدهــد ،معــادالت را در حــوزه زمــان حــل میکننــد .ســپس بــا اعمــال تبدیــل فوریــه ،نتایــج را در حــوزه
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فرکانــس نمایــش میدهنــد.

حلکننده حوزه فرکانس ()Frequency Domain
ماننــد حلکننــده حــوزه زمــان ،وظیفــه اصلــی حلکننــده حــوزه فرکانــس ،محاســبه ماتریــس  Sاســت .بــا توجــه بــه
اینکــه هــر نمونــه فرکانســی نیــاز بــه یــک معادلــه جدیــد بــرای حــل دارد ،لــذا تعــداد نمونههــای فرکانســی بازمــان
حــل مســاله رابطــه مســتقیم دارد .بنابرایــن حلکننــده حــوزه فرکانــس زمانــی کــه تعــداد نمونههــای فرکانســی کــم
باشــد ،بســیار ســریع اســت.
برای مسایل فرکانس پایین که تعداد مشهای متوسطی دارند ،این حلکننده بسیار کارآمد خواهد بود.

حلکننده مقدار ویژه ()Eigenmode
در محاســبه میدانهــای مربــوط بــه ســاختارهایی بــا رزونانــس قــوی از حلکننــده مقــدار ویــژه اســتفاده میشــود.
ایــن نــوع شبیهســازی عمومــا بــرای تعییــن قطبهــای ســاختار فیلتــر رزونانســی مناســب اســت .از دیگــر کاربردهــای
حلکننــده مقــدار ویــژه ،زمانــی اســت کــه از مرزهــای پریودیــک اســتفاده میکنیــم .حلکننــده مقــدار ویــژه،
مســتقیما  Nفرکانــس رزونانــس ســاختار و میدانهــای متناظــر را محاســبه میکنــد .توجــه کنیــد کــه حلکننــده
مقــدار ویــژه نمیتوانــد بــه همــراه شــرایط مــرزی  openیــا پورتهــای  discreteاســتفاده شــود.

حلکننده معادله انتگرالی ()Integral Equation
حلکننــده معادلــه انتگرالــی بــرای محاســبه پارامترهــای  ،Sمیــدان-دور و  RCSاســتفاده میشــود .ایــن حلکننــده
بــرای ســاختارهای بــزرگ ازلحــاظ الکتریکــی مناســب اســت .در ایــن حالــت ماتریــس سیســتم بســیار حجیــم میشــود.
حلکننــده معادلــه انتگرالــی بــا اســتفاده از روش  MLFMMایــن ماتریــس را در ســریعترین زمــان حــل میکنــد.
ایــن حلکننــده بــه همــراه مــوج صفحــهای و پــورت گسســته قابلاســتفاده اســت .همچنیــن بــرای آنالیــز مــود
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مشــخصه میتــوان از ایــن حلکننــده اســتفاده کــرد.

حلکننده چندالیه ()Multilayer
حلکننــده چندالیــه ،یــک حلکننــده الکترومغناطیــس س ـهبعدی بــرای مدلســازی و آنالیــز صفح ـهای اســت .ایــن
روش کــه بــر پایــه روش ممــان اســت ،امــکان شبیهســازی دقیــق و موثــر چندالیــه را فراهــم میکنــد .کاربردهــای
معمــول حلکننــده چندالیــه ،در طراحــی  RFماننــد آنتنهــا و فیلترهــای مســطح و همچنیــن طراحــی  MMICو
شــبکه تغذیــه مســطح اســت.

حلکننده نامتقارن ()Asymptotic
حلکننــده نامتقــارن مکمــل حلکننــده معادلــه انتگرالــی بــرای فرکانــس باالســت .ایــن حلکننــده از روش ردیابــی
اشــعه ( )ray tracingاســتفاده میکنــد کــه بــرای محاســبات پراکندگــی مونــو اســتاتیک و بــای اســتاتیک مناســب
اســت .همچنیــن بــرای مســایل جــا نشــانی آنتــن در ســاختارهای بســیار بــزرگ ازلحــاظ الکتریکــی کاربــرد دارد.
حلکننــده نامتقــارن بــرای محاســبه  RCSو میــدان-دور بــا شــرایط مــرزی  openنیــز اســتفاده میشــود.
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