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

نرمافــزار  CST Studio Suiteیــک بســتر قدرتمنــد بــرای حــل انــواع مســائل الکترومغناطیــس و
کاربردهــای مرتبــط اســت .ایــن برنامــه ،محیطــی کاربرپســند ،بــرای مدیریــت و کنتــرل چنــد پــروژه
بهصــورت همزمــان دارد ،کــه هریــک ممکــن اســت دارای ماژولهــای مختلفــی باشــد .بهاینترتیــب
طیــف وســیعی از مســائل الکترومغناطیــس از نــور و مایکروویــو تــا فرکانسهــای پاییــن ،بردهــای مــدار
چاپــی EMC ،و حتــی مســائل الکترواســتاتیک و حرارتــی را پوشــش میدهــد.
یکــی از خصوصیــات بســیار جالــب نرمافــزار  ،CSTیکپارچهســازی روشهــای مختلــف شبیهســازی
و مدیریــت عملیاتــی قدرتمنــد اســت .بهاینترتیــب بهراحتــی میتــوان بخشهــای مختلــف یــک
سیســتم را در محیطهــای مختلــف ماننــد محیــط س ـهبعدی ،محیــط شــماتیک و… مدلســازی کــرد
و ســپس آنهــا را بــرای بررســی سیســتم نهایــی ،مونتــاژ کــرد.
اســتفاده از پارامترهــا در مراحــل شبیهســازی و تنظیــم و همچنیــن بهینهســازی پارامتــری ،از مزایــای
بســیار کاربــردی نرمافــزار  CSTاســت کــه بــه شــما ایــن امــکان را میدهــد تــا جــای ممکــن نتایــج
شبیهســازی را بــه عمــل نزدیــک کنیــد و بــا دیــد کامــا عملیاتــی یــک سیســتم را طراحــی کــرده و
بســازید.
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مجموعــه نرمافــزاری  CSTاز  ۷مــاژول تشــکیل شــده اســت کــه تقریبــا تمــام مســایل الکترومغناطیــس
را پوشــش میدهنــد .ایــن ماژولهــا عبارتنــد از:

ماژول CST MICROWAVE STUDIO

ایــن مــاژول بــرای شبیهســازی سـهبعدی الکترومغناطیــس در فرکانــس بــاال بــا ســرعت و دقــت زیــاد،
اســتفاده میشــود .حــل مســائلی ماننــد آنتــن ،قطعــات مــداری (فیلتــر ،کوپلــر و…) ،ســطح مقطــع
راداری ،بررســی تشعشــعات ،شبیهســازی نــوری و ســاختارهای متنــاوب در ایــن بخــش قــرار میگیرنــد.
ماژول CST EM STUDIO

ابــزاری بــرای شبیهســازی الکترومغناطیــس سـهبعدی اســتاتیک و مســائل فرکانــس پاییــن اســت .ایــن
مــاژول شــامل مجموع ـهای بــزرگ از حلکنندههــا ( )solverبــرای کاربردهــای متفــاوت اســت .حــل
مســائل مربــوط بــه الکتریســیته و مغناطیــس ســاکن ،دســتگاههای الکترومکانیکــی ،ولتــاژ و جریــان
زیــاد ،طراحــی آهنرباهــا و سنســورها ،و مســائل الکترونیــک قــدرت در ایــن بخــش انجــام میشــود.
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ماژول CST PARTICLE STUDIO

اختصاص ـ ًا بــرای شبیهســازی س ـهبعدی میدانهــای الکترومغناطیــس مرتبــط بــا ذرات بــاردار اســتفاده
میشــود .ایــن مــاژول نیــز دارای چندیــن حلکننــده متفــاوت بــرای حــل ایــن مســائل چالشــی اســت.
المانهــای شــتابدهنده ،المپهــای خــأ ،کاربردهــای فضایــی و اشــعه نــوری ،زیرمجموعــه ایــن
بخــش هســتند.
ماژول CST MPHYSICS STUDIO

یــک ابــزار موثــر و کارآمــد بــرای حــل دمایــی و همچنیــن مســائل تنــش در مکانیــک اســت کــه
معمــو ًال در ارتبــاط بــا ماژولهــای دیگــر در شبیهســازی تزویجــی بــکار مــیرود .مســایلی از قبیــل
انتقــال حــرارت ،تلفــات حرارتــی ناشــی از انتقــال تــوان و… در مــاژول  MultiPhysicsبهراحتــی انجــام
میشــوند.
ماژول CST DESIGN STUDIO

یــک ابــزار شــماتیکی اســت کــه در محیــط کار آن میتــوان بلوکهــای مختلفــی از انــواع مدلهــای
 EMیــا قطعــات مــداری را قــرار داد .ایــن مــاژول دارای حلکننــده خطــی و غیرخطــی اســت .محیــط
شــماتیک میتوانــد بهعنــوان یــک محیــط رابــط بــرای ســایر ماژولهــا اســتفاده شــود و نقــش
ارتبــاط دهندگــی را ایفــا میکنــد.
ماژول CST PCB STUDIO

ابــزاری بــرای بررســی یکپارچگــی ســیگنال ( ، )SIیکپارچگــی تــوان ( )PIو شبیهســازی اثــر  EMCو
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 EMIروی بــرد مــدار چاپــی ( )PCBاســت .بــا اســتفاده از ایــن مــاژول میتوانیــد اثــرات

Cross-Talk

مســیرها روی بــرد مــدار چاپــی را در بردهــای چنــد الیــه بررســی و شبیهســازی کنیــد.
ماژول CST CABLE STUDIO

ابــزاری بــرای بررســی یکپارچگــی ســیگنال ( )SIو اثــر  EMCو  EMIبــر کابلهــای سیســتم ،شــامل
ســیمهای ســیگنال ،زوج ســیم و همچنیــن دســتهبندیهای ترکیبــی ( )Harnessکابلهــا اســت.
شــما میتوانیــد بــا اســتفاده از ماژولهــای نــرم افــزار  ،CSTمتناســب بــا نیــاز خــود ،مســایل مختلــف
الکترومغناطیــس را مدلســازی و شبیهســازی کنیــد .در واقــع ایــن ماژولهــا بهصــورت تکــی یــا
بهصــورت ترکیبــی بــا ســایر ماژولهــا ،بــه شــما در ســاختن یــک اســتراتژی کامــ ً
ا منطبــق بــر
نیازهایتــان ،کمــک میکننــد.
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