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

بــرای انجــام صحیــح یــک پــروژه در نرمافــزار  CSTتــا رســیدن بــه پاس ـخهای درســت و دقیــق ،مراحلــی را بایــد
گامبـهگام و بــا دقــت انجــام دهیــد .بــه ایــن ترتیــب مطمئــن خواهیــد شــد کــه فراینــد شبیهســازی بــه درســتی انجــام
شــده اســت.

گام اول .ایجاد پروژه جدید
اولیــن قــدم بــرای شــروع شبیهســازی یــک ســاختار ،ایجــاد یــک پــروژه جدیــد اســت .نحــوه ایجــاد یــک پــروژه،
اســتفاده از قالبهــای آمــاده نرمافــزار  CSTو تنظیمــات اولیــه را میتوانیــد بــا مــرور درس ( ۳ایجــاد پــروژه جدیــد
در نرمافــزار  )CSTبهطــور کامــل یــاد بگیریــد!

گام دوم .ایجاد ساختار با استفاده از ابزارها
ابتــدا واحدهــای مناســب بــرای طــول ،فرکانــس ،زمــان و دمــا را انتخــاب کنیــد .حــاال بایــد ســاختاری را کــه
میخواهیــد شبیهســازی و تحلیــل کنیــد ،مدلســازی کــرده و در محیــط نرمافــزار  CSTپیادهســازی کنیــد .بــا
اســتفاده از ابزارهــای موجــود در ریبــون  Modelingکــه شــامل ابزارهــای رســم س ـهبعدی و دوبعــدی ،منحنیهــا،
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انتخــاب محورهــای محلــی ،تعییــن نــوع مــواد ،تغییــر نمــای ســاختار ،انتقــال و چرخــش اجــزا و… ســاختار موردنظــر
را رســم کنیــد.
ضمنــا میتوانیــد ســاختاری را کــه در نرمافزارهــای دیگــر ماننــد  HFSSیــا  Solidworksو… رســم کردهایــد ،از
طریــق گزینــه  importبــه محیــط  CSTوارد کنیــد.

گام سوم :شروع شبیهسازی
حــاال بایــد محــدوده فرکانســی را کــه میخواهیــد شبیهســازی در آن انجــام شــود را تعییــن کنیــد .ســپس یــک یــا
چنــد پــورت بــرای تحریــک ســاختار در جــای مناســب قــرار دهیــد .بــرای انتخــاب پورتهــا ،از ریبــون ،Simulation
از یکــی از گزینههــای بخــش  Sources and Loadsاســتفاده کنیــد .بعــد از انتخــاب شــرایط مــرزی و نــوع
حلکننــده ( )Solverمناســب ،نوبــت بــه تعییــن خروجیهــای موردنیــاز میرســد .بهعنوانمثــال در تحلیــل آنتــن،
برخــی خروجیهــا ماننــد پارامترهــای  Sو امپدانــس پورتهــا بهطــور پیشفــرض ایجــاد میشــود ،ولــی بــرای
مشــاهده میدانهــای الکتریکــی و مغناطیســی و پتــرن آنتــن بایــد از گزینــه  Field Monitorدر ریبــون Simulation

اســتفاده کنیــد .در انتهــا میتوانیــد مــش بنــدی ســاختار را بــر اســاس نیازهــای خــود تغییــر دهیــد.

نکتــه :اگــر از  Template Projectبــرای ایجــاد پــروژه جدیــد اســتفاده کــرده باشــید ،بســیاری از تنظیمــات
اولیــه شــامل تعییــن نــوع حلکننــده ،بــازه فرکانســی ،انتخــاب واحدهــا ،شــرایط مــرزی ،انتخــاب محاســبه
نتایــج دلخــواه و مــش بنــدی مناســب ،انجــام میشــود و شــما فقــط بایــد پورتهــای تحریــک را بــه ســاختار
اضافــه کنیــد.

حــاال بــا انتخــاب گزینــه  Setup Solverاز ریبــون  ،Simulationمیتوانیــد شبیهســازی را آغــاز کنیــد .مراحــل
انجــام شبیهســازی و خطاهــا و هشــدارهای احتمالــی ،در پنجــره  messagesصفحــه اصلــی نمایــش داده میشــود.
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گام چهارم :بررسی نتایج
پــس از اتمــام شبیهســازی نوبــت بــه بررســی نتایــج میرســد .تمــام نتایــج ،از پنجــره  Navigation Treeکــه
در ســمت چــپ صفحــه اصلــی قــرار دارد ،قابلدسترســی هســتند .نتایــج معمــوال در زیرمجموعــه  ۱D Resultsو
 3D Results/۲Dقــرار میگیرنــد کــه بــا کلیــک روی عالمــت  +میتوانیــد آنهــا را مشــاهده کنیــد.

نرمافــزار  CSTایــن امــکان را نیــز در اختیــار شــما قــرار میدهــد کــه اگــر نیــاز بــه ایجــاد یــک خروجــی جدیــد بــا
اســتفاده از نتایــج فعلــی داریــد ،از ریبــون  ،Post Processingگزینــه  Template Resultsرا انتخــاب کــرده و
در پنجــره  Template Based PostProccesingمــوارد موردنظــر را انتخــاب کنیــد تــا نتایــج جدیــد محاســبه
و نمایــش داده شــوند.
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