ایجاد یک پروژه جدید
موضوع :آموزش نرمافزار CST
نویسنده :میثم سروری
بــرای دریافــت آمــوزش  0تــا 100
نرمافزارهــای شبیهســازی ،اینجــا را
کلیــک کنیــد!

به  ۲روش میتوانید یک پروژه جدید در نرمافزار  CSTایجاد کنید:
در روش اول تمــام تنظیمــات پــروژه بایــد بهصــورت دســتی انجــام شــود .از آنجــا کــه ایــن روش نیازمنــد دانــش
مناســب و آگاهــی کافــی در مــورد شــرایط مســاله مــورد نظــر اســت ،بــرای دوســتانی کــه بــه تازگــی بــا ایــن نرمافــزار
آشــنا شــدهاند ،توصیــه نمیشــود .امــا بــا انجــام چنــد پــروژه و آشــنایی بیشــتر بــا امکانــات و نحــوه کار نرمافــزار
 ،CSTخواهیــد توانســت تنظیمــات را بــه دلخــواه تغییــر دهیــد.
بــرای ایجــاد یــک پــروژه بــدون تنظیمــات اولیــه ،مــاژول مــورد نظــر را از بخــش پایینــی صفحــه شــروع(بخش ،)۲
انتخــاب کــرده و پــس از ورود بــه صفحــه اصلــی ،تنظیمــات الزم را اعمــال کنیــد.

روش دوم ،اســتفاده از قالبهــای آمــاده پیشــنهادی نــرم افــزار  CSTاست.کارشناســان ایــن شــرکت بــا بررســی
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پروژههــای مختلــف ،بهتریــن تنظیمــات اولیــه را بــرای حــاالت مختلــف آمــاده کردهانــد کــه از طریــق گزینــه
 Create New Projectدر بخــش ( ۴در درس  ۲اشــاره شــد) قابــل دســترس اســت.
بــا کلیــک روی گزینــه  Create New Projectپنجــرهای ماننــد شــکل زیــر بــاز میشــود کــه کل مســایل
الکترومغناطیــس را بــه  ۵بخــش تقســیم کــرده اســت.

بخش Microwave & RF & Optical
تمــام مســایل الکترومغناطیــس فرکانــس بــاال در ایــن بخــش قابــل دسترســی اســت .انــواع آنتنهــا ،مــدارات و
ادوات فرکانــس بــاال (ماننــد ادوات موجبــری ،انــواع فیلترهــا و…) ،ســطح مقطــع راداری ،مســایل مهندســی پزشــکی
و بررســی  ،SARادوات نــوری و ســاختارهای متنــاوب مــورد نظــر خــود را در ایــن بخــش پیــدا کنیــد و پــروژه بــا
تنظیمــات اولیــه مناســب بســازید.
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بخش Statics and Low Frequency
ســاختار اولیــه بــرای حــل مســایل الکترمغناطیــس فرکانــس پاییــن را از ایــن طریــق بســازید .ادوات الکترومکانیکــی،
مســایل ولتــاژ و جریــان بــاال ،طراحــی آهنربــا ،سنســورها ،مســایل الکترونیــک قــدرت و همچنیــن مســایل  EMCو
شــیلدینگ از اینجــا در دســترس هســتند.

بخش Charged Particle Dynamics
از اینجــا میتوانیــد مســایل مربــوط بــه ذرات بــاردار را در حضــور میــدان مغناطیســی بررســی کنیــد .دســتگاههای
شــتابدهنده ،المپهــای خــا ( ،TWTمگنتــرون ،کالیســترون و…) ،کاربردهــای فضایــی و بررســی بیمهــای
نــوری در ایــن دســته قــرار میگیرنــد.

بخش EMC / EMI
ایــن بخــش مســایل ( EMCســازگاری الکترومغناطیــس) و ( EMIتداخــل الکترومغناطیــس) را پوشــش میدهد.انتشــار
تشعشــعی ،انتشــار هدایتــی ،آســیبپذیری تشعشــعی ،آســیبپذیری هدایتــی و بررســی قوانیــن اکــم بــر  PCBهــا
در ایــن مجموعــه قــرار دارنــد.

بخش EDA / Electronics
همانطــور کــه از نــام ایــن بخــش پیداســت ،ســاختارهای مربــوط بــه مســایل الکترونیــک در آن قــرار دارد .بررســی
انــواع کابلهــا ،کانکتورهــا PCB ،هــا ،چیپهــا و پکیــج آنهــا از ایــن طریــق امکانپذیــر خواهــد شــد.
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