تعریف شرایط مرزی و صفحات تقارن
موضوع :آموزش نرمافزار CST
نویسنده :میثم سروری
بــرای دریافــت آمــوزش  0تــا 100
نرمافزارهــای شبیهســازی ،اینجــا را
کلیــک کنیــد!

همانطــور کــه میدانیــد ،کامپیوتــر تنهــا قــادر بــه انجــام محاســبات در یــک فضــای محــدود اســت .لــذا بایــد بــرای
محیطــی کــه در آن شبیهســازی انجــام میشــود ،محدودیتهایــی اعمــال کــرد .ایــن محدودیتهــا شــرایط مــرزی
نامیــده میشــود .در نرمافــزار  ،CSTتنظیمــات شــرایط مــرزی از طریــق >Simulation: Settings -
 Boundariesاعمــال میشــود.

وقتــی تنظیمــات شــرایط مــرزی انجــام شــد ،ســاختار در یــک مکعــب رنگــی نمایــش داده میشــود .رنــگ وجههــا
متناســب بــا نــوع شــرط مــرزی تعریفشــده ،متفــاوت اســت.
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انواع شرایط مرزی
انــواع مختلــف شــرایط مــرزی وجــود دارد کــه بــرای هــر وجــه جعبــه مــرزی پــروژه (Xmin / Xmax / Ymin /
 )Ymax / Zmin / Zmaxقابلتعریــف اســت.

مرز Electric
ماننــد یــک هــادی کامــل عمــل میکنــد .بهاینترتیــب تمــام میدانهــای الکتریکــی مماســی و میدانهــای
مغناطیســی عمــودی ،صفــر هســتند .یعنــی شــرط  Et=0برقــرار اســت

مرز Magnetic
ماننــد یــک هــادی مغناطیســی کامــل عمــل میکنــد .بهاینترتیــب تمــام میدانهــای مغناطیســی مماســی و
میدانهــای الکتریکــی عمــودی ،صفــر هســتند .یعنــی شــرط  Ht=0برقــرار اســت.

مرز Open
ایــن شــرط مــرزی یــک محیــط بینهایــت را بــا اســتفاده از الیههــای کامــا تطبیــق ( )PLMتعریــف میکنــد .امــواج
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بــا کمتریــن مقــدار انعــکاس از ایــن مــرز عبــور میکننــد.

نکتــه :در شبیهســازی  unit cellبــا حلکننــده حــوزه فرکانــس ،شــرط مــرزی  openبــه Floqute port
تبدیــل میشــود.

مرز Open ad Space
مشــابه مــرز بــاز اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه مقــداری فضــای اضافــی بــرای محاســبه میــدان-دور اضافــه میشــود.
ایــن مــرز بــرای مســایل آنتنــی پیشــنهاد میشــود.

مرز Periodic
دو مــرز مقابــل را بــا شــیفت فــاز قابلتعریــف ،بــه هــم متصــل میکنــد .بهطوریکــه محــدوده محاســبات در جهــت
موردنظــر ،بهصــورت متنــاوب لحــاظ میشــود .بنابرایــن ،تغییــر یــک مــرز بــه مــرز متنــاوب ،مــرز مقابــل را هــم بــه
حالــت متنــاوب درمـیآورد.

مرز Conducting Wall
این شرط مرزی مانند یک دیواره فلزی تلفاتی عمل میکند.

مرز Unit Cell
ایــن شــر مــرزی بســیار مشــابه مــرز  Periodicاســت .بــا ایــن تفــاوت کــه میتــوان تنــاوب را در دو محــور تعریــف
کر د .
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صفحات تقارن
اگر ساختار شما متقارن باشد ،میتوانید از صفحات تقارن استفاده کنید.
بــه ازای هــر صفحــه تقــارن ،ســرعت محاســبات نصــف میشــود .بهاینترتیــب بــا یافتــن دو صفحــه تقــارن ،ســرعت
محاســبات یکچهــارم میشــود .بنابرایــن ،اســتفاده از صفحــات تقــارن در صــورت وجــود ،بســیار پیشــنهاد میشــود.
نــوع تقــارن میتوانــد الکتریکــی و مغناطیســی باشــد کــه در پنجــره مذکــور قابــل انتخــاب اســت.
بــا تعریــف یــک صفحــه تقــارن ،در زبانــه  Symmetry Planesاز پنجــره ،Boundary Conditions
ایــن صفحــه بهصــورت رنگــی روی ســاختار نمایــش داده میشــود.
اگــر یــک صفحــه تقــارن تعریــف کنیــد ،محــدوده محاســبات ،نصــف میشــود .شــکل زیــر ،محــدوده محاســباتی را
بــرای صفحــه متقــارن  YZنمایــش میدهــد .ایــن صفحــه از نــوع  electricاســت.
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