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

بــرای شبیهســازی یــک ســاختار در محیــط نرمافــزار  CSTبایــد تنظیماتــی را بــرای محیــط ،ســاختار ،تحریــک و
حلکنندههــا انجــام داد تــا شبیهســازی بــه درســتی انجــام شــود و بــه پاســخهای درســت و دقیــق برســیم.

مراحل انجام شبیهسازی به شرح زیر است که هر مرحله نیاز به تنظیمات خاص خود را دارد:
 .1ایجاد یک پروژه جدید
 .2ایجاد ساختار با استفاده از ابزارهای مدلسازی
 .3تعریف فرکانس
 .4تعریف پورت تحریک
 .5تعریف شرایط مرزی و صفحات تقارن
 .6تعیین حلکننده ( )Solverمناسب
 .7شروع شبیهسازی
 .8آنالیز نتایج
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بــا نحــوه ایجــاد پــروژه در نرمافــزار  CSTاز طریــق  Project Templateدر مقــاالت قبلــی آشــنا شــدید .بــرای
مــرور میتوانیــد در لینــک زیــر ،ایــن مقالــه را مطالعــه کنیــد:
ایجاد پروژه جدید

استفاده از Quick Start Guide
یکــی از امکانــات جالــب نرمافــزار  ،CSTسیســتم راهنمــای آنالیــن بــه نــام  Quick Start Guideاســت.
بهاینترتیــب یــک راهنمــای الکترونیکــی شــما را حیــن شبیهســازی راهنمایــی میکنــد و مراحــل اعمــال تنظمیــات
و پیشــرفت پــروژه را تــا انجــام شبیهســازی یــادآوری میکنــد .ایــن گزینــه در حالــت پیشــفرض نمایــش داده
نمیشــود و بایــد آن را از طریــق منــوی کشــویی  Helpکــه در گوشــه بــاالی ســمت راســت نرمافــزار  CSTقــرار
دارد ،فعــال کنیــد.
عملکــرد ایــن پنجــره بهاینصــورت اســت کــه بــا انجــام هــر مرحلــه ،یــک تیــک جلــوی مــورد متناظــر آن قــرار
میگیــرد تــا مطمئــن شــوید کــه آن را بهدرســتی انجــام دادهایــد .اگــر در اجــرای یــک مرحلــه بــه مشــکل برخــورد
کردیــد ،بــا کلیــک روی گزینــه مربوطــه در پنجــره  ،Quick Start Guideشــما بــه محــل مــورد نظــر راهنمایــی
خواهیــد شــد.
در نظــر داشــته باشــید ،هیــچ اجبــاری در رعایــت ترتیــب تنظیمــات بــر اســا راهنمــای آنالیــن نیســت .ولــی پیشــنهاد ما
دنبــال کــردن دســتورات آن اســت تــا از تکمیــل تمــام تنظیمــات مــورد نیــاز مطمئــن شــوید.

تنظیم Unit
از ریبــون  Homeبخــش  Settings -> Unitمیتوانیــد تنظیمــات مربــوط بــه واحدهــای فرکانــس ،زمــان ،طــول
و دمــا را تغییــر دهیــد.
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تنظیم Background
از قابلیتهــای نرمافــزار  ،CSTتعریــف یــک مــاده بــرای کل فضــا متناســب بــا نیــاز مســاله اســت .از طریــق ریبــون
 ،Modelingگزینــه  Material -> Backgroundمیتوانیــد جنــس مــاده پسزمینــه را تغییــر دهیــد .ایــن مــاده
میتوانــد خــاء ( ،)Normalهــادی کامــل ( )PECیــا حتــی یــک مــاده غیرهمســانگرد ( )Anisotropicباشــد.

تعریف فرکانس
تنظیــم مهــم بعــدی مربــوط بــه تعییــن بــازه فرکانســی بــرای شبیهســازی اســت .اگــر ایــن تنظیمــات را در Project

 Templateانجــام ندادهباشــید ،از طریــق ریبــون  ،Simulationبخــش  Settings -> Frequencyمیتــوان
مقــدار بــاال و پاییــن بــازه فرکانســی را وارد کــرد.

تعریف پورت تحریک
محاســبه پارامترهــای  Sو میدانهــا ،نیازمنــد تعریــف پورتهایــی اســت کــه از طریــق آنهــا انــرژی بــه سیســتم
وارد شــده و انــرژی بازگشــتی نیــز جــذب شــود .متناســب بــا نــوع مســاله و دقــت مــورد نیــاز ،یکــی از پورتهــای
 Waveguideیــا  Discreteرا انتخــاب کنیــد و تنظیمــات مربوطــه را انجــام دهیــد.

تعریف شرایط مرزی و صفحات تقارن
شبیهســازی ســاختار در یــک محیــط محدودشــده (باکــس) انجــام خواهــد شــد بــرای آن بایــد شــرایط مــرزی تعریــف
شــود .همچنیــن میتــوان صفحــات تقــارن ( )Symmetry Planeتعریــف کــرد تــا محاســبات در بخشــی از فضــا
انجــام شــود .بهاینترتیــب حجــم محاســبات و مقــدار حافظــه مــورد نیــاز کاهــش یافتــه و ســرعت انجــام محاســبات
افزایــش مییابــد.
بــرای دسترســی بــه ایــن تنظیمــات ،از ریبــون  Simulationبخــش  Settings -> Boundariesرا انتخــاب کنیــد
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تــا در پنجــره بــاز شــده هــم تنظیمــات شــرایط مــرزی و هــم تنظیمــات صفحــات تقــارن را انجــام دهیــد.
بــرای اســتفاده از صفحــات تقــارن الزم اســت بــا ســاختار و نحــوه توزیــع میدانهــای الکتریکــی و مغناطیســی در آن
آگاهــی کافــی داشــته باشــید!
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