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

نرمافــزار  CST Studio Suiteدارای یــک محیــط کاربرپســند و حرفــهای اســت .هــر ســاله شــرکت
 CSTبــا ارائــه نســخههای جدیــد ایــن نرمافــزار ،بهبودهــای قابــل توجهــی را در زمینــه افزایــش
ســرعت محاســبات ،روشهــای حــل عــددی ،مشبنــدی و حتــی رابــط کاربــری ارائــه میدهــد.
بــا اجــرای نرمافــزار  ،CSTپنجــر ای ماننــد شــکل زیــر نمایــش داده میشــود کــه دارای بخشهــای
مختلفــی اســت .در ادامــه بــه توضیــح بخشهــای مختلــف آن میپردازیــم.
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بخش ۱
منوهــای مربــوط بــه بازکــردن( ،)Openذخیــره کــردن( Saveو  )Save asو بســتن( )Closeیــک
پــروژه در قســمت بــاالی ایــن بخــش قــرار دارد .ضمــن اینکــه امــکان ایجــاد یــک پــروژه جدیــد()New
نیــز در اینجــا قرارگرفتــه اســت کــه در درس بعــد بهطــور مفصــل بــه آن میپردازیــم.
گزینــه  Printزمانــی فعــال میشــود کــه یــک پــروژه بــاز باشــد .بــه ایــن ترتیــب امــکان چــاپ کــردن
صفحــه فعــال ماننــد ســاختار ،نمــودار نتایــج و… فراهــم میشــود.
راهنمــای نرمافــزار  CSTاز طریــق گزینــه  Helpقابــل دسترســی اســت .بــا کلیــک روی ایــن
گزینــه ،امــکان اســتفاده از راهنمــای آفالیــن و پشــتیبانی آنالیــن فراهــم میشــود .راهنمــای آفالیــن،
مجموعــهای بســیار کامــل اســت کــه تمــام نــکات مربــوط بــه ایــن نرمافــزار را پوشــش میدهــد.
در پشــتیبانی آنالیــن هــم میتــوان در ارتبــاط بــا کارشناســان شــرکت  ،CSTســواالت و مشــکالت
را مطــرح کــرد و از آنهــا پاســخ مناســب را دریافــت کــرد .متاســفانه ایــن بخــش بــرای مــا کــه از
الیســنس اصلــی اســتفاده نمیکنیــم ،محــدود شــده و امکانپذیــر نمیباشــد!
ســایر گزینههــای ایــن بخــش  Manage Projectsو  Optionsبــرای اعمــال تنظیمــات دلخــواه بــرای
یــک پــروژه یــا بــرای کل محیــط  CSTماننــد نحــوه نمایــش ،کــم و زیــاد کــردن محتــوای منوهــای
محیــط اصلــی برنامــه و… بـهکار مـیرود.
بخش ۲
در ایــن بخــش میتوانیــد متناســب بــا نیــاز خــود ،یــک مــاژول از ماژولهــای  ۷گانــه نرمافــزار CST
را کــه در درس قبــل بــه آنهــا اشــاره شــد ،را انتخــاب کنیــد .توجــه کنیــد کــه بــا انتخــاب یــک مــاژول
از ایــن بخــش ،میتوانــد بــدون تنظیمــات اولیــه یــک پــروژه ایجــاد کنیــد و تمــام تنظیمــات را دســتی
انجــام دهیــد .در غیراینصــورت میتوانیــد از  Template Projectsاســتفاده کنیــد.
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ابزارهــای مرتبــط بــا  CSTماننــد  Antenna Magusیــا  Optenniاگــر روی سیســتم شــما نصــب
باشــند ،در ایــن بخــش اضافــه میشــوند و مســتقیما قابــل دســترس خواهنــد بــود.
بخش ۳
ایــن بخــش بــا نــام  ،Recent Filesآخریــن پروژههــای بــاز شــده را نمایــش میدهــد .شــما میتوانیــد
از لیســت موجــود ،پــروژهای را کــه مدتــی پیــش روی آن کار کردهایــد را پیــدا کــرده و تنهــا بــا یــک
کلیــک و بــدون نیــاز بــه مــرور مســیر پــروژه ،آن كا بــاز کــرده و اســتفاده کنیــد.
قابلیــت پیــن کــردن ( )Pinایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه فایــل یــا فایلهــای دلخــواه را همیشــه
در ایــن بخــش بهطــور ثابــت نگهداریــد و دسترســی بــه آنهــا را راحتتــر کنیــد! ایــن قابلیــت بــا
کلیــک بــر روی آیکــو  Pinدر جلــوی فایــل ،فعــال میشــود.
بخش ۴
قســمت بــاال ( )New Project from Templateبــرای ایجــاد یــک پــروژه جدیــد بــا اســتفاده از
قالبهــای آمــاده  CSTاســت .بــا اســتفاده از ایــن قالبهــا بهراحتــی میتوانیــد متناســب بــا نیــاز
خــود ،یــک مســاله را انتخــاب کــرده و بهتریــن تنظیمــات اولیــه پیشــفرض را کــه توســط نرمافــزار
 CSTانجــام میشــود ،داشــته باشــید.
پیشــنهاد  CSTبــرای داشــتن بهتریــن تنظیمــات اولیــه ،ماننــد مشبنــدی مناســب ،انتخــاب پسزمینــه
و… اســتفاده از همیــن گزینــه اســت ،کــه در نهایــت باعــث افزایــش دقــت و ســرعت محاســبات خواهــد
شد .
بــه ازای اســتفاده از هــر قالــب و تعریــف یــک مســاله جدیــد ،یــک عنــوان بــه قســمت پاییــن اضافــه
میشــود کــه بعدهــا هــم بــرای تعریــف پروژههــای مشــابه ،قابــل اســتفاده خواهــد بــود.
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