مش بندی در CST
موضوع :آموزش نرمافزار CST
نویسنده :میثم سروری
بــرای دریافــت آمــوزش  0تــا 100
نرمافزارهــای شبیهســازی ،اینجــا را
کلیــک کنیــد!

مــدل یــک ســاختار در محیــط نرمافــزار  CSTبهصــورت کامــا پیوســته اســت .بــرای تبدیــل ایــن مــدل پیوســته
بــه یــک مــدل قابـلدرک بــرای کامپیوتــر ،جهــت انجــام محاســبات و حــل معــادالت میــدان ،نیــاز بــه گسســته ســازی
مــدل داریــم .بــه ایــن فرآینــد گسســته ســازی مــدل و تبدیــل آن بــه المانهــای کوچــک ،مــش بنــدی میگوییــم.
هرچقــدر ســلولهای مــش دقیقتــر و کوچکتــر انتخــاب شــود ،نتایــج شبیهســازی بــه نتایــج دنیــای پیوســته،
نزدیکتــر خواهــد بــود .کوچکســازی تــا جایــی میتوانــد ادامــه یابــد کــه ابعــاد گسســته قابــل صرفنظــر کــردن
باشــد یــا بهدقــت موردنظــر برســیم.
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مش Hexahedral
مــش  Hexahedralبــه دو صــورت خــودکار و  Adaptiveانجــام میشــود .در حالــت اول متناســب بــا ســاختار
و پارامترهــای تعریفشــده ماننــد ابعــاد کوچکتریــن و بزرگتریــن ســلول مــش ،مــش بنــدی انجامشــده و
شبیهســازی شــروع میشــود.

در حالــت  ،Adaptiveبعــد از هــر مرحلــه مــش بنــدی و شبیهســازی ،مقــدار خطــا بررســی میشــود .درصورتیکــه
ایــن مقــدار ،بیشــتر از مقــدار تعریفشــده باشــد ،مشهــا اصالحشــده و مجــددا شبیهســازی انجــام میشــود .ایــن
فرآینــد تــا زمــان رســیدن بــه خطــای موردنظــر ادامــه مییابــد.
این نوع مش بندی در روشهای عددی  FITو  TLMاستفاده میشود.

مش Tetrahedral
در مــش  Tetrahedralابتــدا ســاختار بــه ســلولهای مجــاور هــم تقســیم میشــود .ســپس روی ایــن ســلولها
مــش بنــدی ســطحی و حجمــی اعمــال میشــود .در ایــن روش هــم اســتفاده از حالــت  Adaptiveمنجــر بــه
نتیجــه بهتــر و مــش بنــدی دقیقتــر خواهــد شــد.
مش  Tetrahedralدر روش عددی  FEMاستفاده میشود.
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مش Surface
مــش  Surfaceبــرای ســاختارهای مســطح و چندالیــه مثــل فیلترهــا و آنتنهــای مایکرواســتریپ و… بــه کاهــش
حجــم محاســبات و افزایــش ســرعت کمــک میکنــد .از ایــن نــوع مــش در روش عــددی  MoMاســتفاده میشــود.

مش بندی و زمان شبیهسازی
مــش بنــدی دقیقتــر ،نتایــج بهتــری را نتیجــه میدهــد .مــش بنــدی دقیقتــر بــه معنــی افزایــش تعــداد مشهــا
اســت و ایــن یعنــی افزایــش تعــداد معــادالت بــرای حــل شــدن! افزایــش معــادالت نیــاز بــه حافظــه  RAMبیشــتر
و زمــان شبیهســازی بیشــتری دارد.
افزایــش زمــان شبیهســازی دو دلیــل دارد :یکــی اینکــه افزایــش تعــداد معــادالت بــه معنــی افزایــش تعــداد محاســبات
اســت .مــورد دوم بــه مشــخصات حلکننــده مربــوط میشــود .حلکننــده حــوزه فرکانــس و حلکننــده مقــدار ویــژه،
وقتــی از مشهــای کوچکتــر اســتفاده میشــود ،همگرایــی کندتــری دارنــد .همچنیــن بــرای حلکننــده حــوزه
زمــان ،بــه ازای مشهــای کوچکتــر بایــد بازههــای زمانــی کوچکتــری انتخــاب شــود تــا حلکننــده ناپایــدار
نشــود.

تنظیمات مش بندی
پــس از انتخــاب حلکننــده مناســب ،بهطــورر پیشفــرض یــک مــدل مــش بنــدی بــرای آن در نظــر گرفتــه
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میشــود .بهعنوانمثــال ،حلکننــده  Time Domainبهطــور پیشفــرض از  Hexahedralو حلکننــده
 Frequency Domainاز  Tetrahedralاســتفاده میکنــد.
بــرای ســاختارهای نرمــال ،زمانــی کــه از  Project Templateبــرای ایجــاد پــروژه جدیــد اســتفاده میکنیــد،
بهتریــن تنظیمــات مشبنــدی اعمــال میشــود .بــرای ســاختارهای پیچیدهتــر ،در صــورت نیــاز میتوانیــد از
 Simulation: Mesh > Global Propertiesبــرای تنظیمــات دقیقتــر اســتفاده کنیــد.

در ایــن پنجــره میتوانیــد حداقــل و حداکثــر ابعــاد ســلولهای مــش در نزدیکــی ســاختار یــا فضــای دور از آن،
چگالــی ســلولها در لبههــا و… را تعییــن کنیــد.
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