معرفی ماژول Microwave Studio
موضوع :آموزش نرمافزار CST
نویسنده :میثم سروری
بــرای دریافــت آمــوزش  0تــا 100
نرمافزارهــای شبیهســازی ،اینجــا را
کلیــک کنیــد!

نرمافــزار  CST Microwave Studioیــک مــاژول تمامعیــار بــرای آنالیــز و طراحــی مســایل الکترومغناطیــس در
فرکانسهــای باالســت .ایجــاد ســاختار بــا اســتفاده از مدلســاز گرافیکــی قدرتمنــد آنکــه بــر پایــه هســته مدلســازی
 ACISاســت ،بســیار راحــت و جــذاب اســت .بعــد از ایجــاد ســاختار ،عملیــات مشبنــدی دقیــق و کامــا خــودکار
قبــل از شبیهســازی انجــام میشــود .موتــور گرافیکــی قدرتمنــد و سیســتم پس-از-پــردازش منعطــف آن ،ایــن امــکان
را میدهــد کــه هــر ســاختاری را بهطــور موثــر آنالیــز کــرده و بهینهســازی کنیــد.
یکــی از پارامترهــای کلیــدی  ،Microwave Studioپیشــنهاد بهتریــن شبیهســاز و نــوع مشبنــدی متناســب
بــا هــر مســاله در قالــب یــک رابــط کاربــری اســت .ازآنجاکــه هیــچ روشــی بــرای تمــام کاربردهــا یکســان عمــل
نمیکنــد ،ایــن نرمافــزار شــامل چندیــن تکنیــک شبیهســازی متفــاوت (حــوزه زمــان ،حــوزه فرکانــس ،معــادالت
انتگرالــی ،چندالیــه ،نامتقــارن و مقدار-ویــژه) اســت تــا بهتریــن پاس ـخها بــرای کاربردهــای مختلــف حاصــل شــود.

ویژگیهای CST Microwave Studio
بیشــترین انعطــاف در شبیهســازی بــا  Solverحــوزه زمــان وجــود دارد کــه قابلیــت بررســی رفتــار پهــن
بانــد یــک ســاختار را تنهــا در یکبــار اجــرا دارد .ایــن حلکننــده بــرای بســیار از کاربردهــای فرکانــس بــاال ماننــد
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کانکتورهــا ،خطــوط انتقــال ،ادوات موجبــری ،آنتنهــا و… بســیار موثــر عمــل میکنــد .دو حلکننــده حــوزه زمــان
یکــی بــر پایــه تکنیــک انتگــرال محــدود ( )FITو دیگــری بــر پایــه روش ماتریــس خــط انتقــال ( )TLMوجــود دارد
کــه هــر دو از مشبنــدی  Hexahedraاســتفاده میکننــد .روش دوم خصوصــا بــرای مســایل EMC/EMI/E3

مناســب اســت.
حلکننــده حــوزه زمــان بــرای ســاختارهای کوچــک ازلحــاظ الکتریکــی کارایــی کمتــر دارد .در چنیــن مــواردی
بهتــر اســت از  solverحــوزه فرکانــس اســتفاده شــود .همچنیــن ایــن  solverگزینــه مناســبی بــرای مســایل بانــد
باریــک ماننــد فیلترهــا اســت .در شــرایطی کــه نیــاز بــه شبیهســازی در پهنــای بانــد بیشــتری باشــد میتــوان از گزینــه
 fast reduced orderاســتفاده کــرد .حلکننــده حــوزه فرکانــس از هــر دو حالــت مشبنــدی  hexahedralو
 tetrahedralپشــتیبانی میکنــد.
بــرای ســاختارهای بــزرگ ازلحــاظ الکتریکــی ،نرمافــزار  Microwave Studioیــک  solverبانــام integral

 equationپیشــنهاد میدهــد .ایــن حــل کننــده از مشهــای منحنــی مثلثــی و مــش ســطحی چهاروجهــی اســتفاده
میکنــد کــه بــرای ســاختارهای بــزرگ ،بســیار موثــر عمــل میکنــد .تکنولــوژی حلکننــده  MLFMMایــن
اطمینــان را میدهــد کــه بــا افزایــش فرکانــس ،زمــان و حافظــه موردنیــاز بــرای شبیهســازی بــه بهتریــن حالــت
بهینــه میشــود .در فرکانسهــای پایینتــر کــه روش  MLFMMچنــدان کارایــی نــدارد ،روش ممــان مســتقیم و
تکرارشــونده مهیــا میشــود .طراحــی سیســتماتیک آنتنهــا بــا شــکلهای مختلــف میتوانــد بــا اســتفاده از آنالیــز
مــود مشــخصه ( )CMAآســان شــود .ابــزار  CMAکــه درون Solverهــای  integral equationو multilayer

قــرارداد ،پروســه محاســبه و آنالیــز ایــن مودهــای مشــخصه را بهطــور خــودکار انجــام میدهــد.
باوجــود توانایــی عالــی روش  MLFMMدر مقیــاس کــردن ،ممکــن اســت بــرای ســاختارهای بســیار بــزرگ
کارایــی الزم را نداشــته باشــد .اینچنیــن ســاختارهایی بــه بهتریــن نحــو ممکــن بــا اســتفاده از حلکننــده نامتقــارن
( )asymptoticشبیهســازی میشــوند.
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بــرای ســاختارهای مســطح ماننــد فیلترهــای مایکرواســتریپ یــا بردهــای مــدار چاپــی ،حلکننــده multilayer

بــر پایــه روش ممــان ،نیــازی بــه تفکیــک الیههــای دیالکتریــک و فلــز نــدارد .بنابرایــن ایــن حلکننــده در ایــن
مــوارد خــاص میتوانــد بســیار موثرتــر از solverهــای س ـهبعدی عمــل کنــد.

نمایش و مدلسازی سیستم
نمایش شماتیکی ساختار سهبعدی
امکان اضافه کردن سیم بندی و قطعات اکتیو و پسیو با قابلیت تحلیل مجدد و مشاهده نتایج
امکان شبیهسازی تزویجی ()Co-Sim
ایجاد یک ساختار سهبعدی با اسمبل کردن قطعات مداری در محیط شماتیک
بازترکیب میدانها در محیط  MWSبرای شبیهسازیهای انجامشده در CST DESIGN STUDIO

اسمبل کردن المانها در محیط شماتیک و ساخت یک پروژه
شبیهسازی ترکیبی  Multiphysicsبا استفاده از ترکیبهای مختلفی از مدارات ،EM ،حرارت و مکانیک
ویزارد آرایه آنتن
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نمایش نتایج و محاسبه نتایج ثانوی
نمایش نمودارهای  ۱Dچندگانه
نمایش پارامترهای  Sدر نمودارهای ( XYخطی یا لگاریتمی) و نمودارهای اسمیت و قطبی
قابلیت کپی/پیست نمودارها
دسترسی سریع به دادههای پارامتری از طریق اسالیدر تنظیم
ذخیره خودکار نتایج پارامتری ۱D
نمایش متحرک توزیع میدان
نمایش مودها در پورت
محاسبه و نمایش میدان-دور بهصورت دوبعدی و سهبعدی
نمایش اسکن استوانه میدان-نزدیک
محاسبه نرخ جذب مخصوص ()SAR
محاسبه تلفات سطح و ضریب کیفیت Q

نمایش میدانهای دوبعدی و سهبعدی در راستای یک منحنی دلخواه
ترکیب نتایج از پورتهای مختلف

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سایت  RFplus.irاست.

4

