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

اولیــن گام بعــد از ایجــاد یــک پــروژه جدیــد در نرمافــزار  ،CSTپیادهســازی ســاختار موردنظــر بــرای شبیهســازی
اســت .ایــن کار بــه دو صــورت انجــام میشــود :ایجــاد ســاختار بــا اســتفاده از ابزارهــا و امکانــات  ،CSTرســم ســاختار
در یــک نرمافــزار دیگــر و  importآن بــه محیــط .CST

روش اول :ایجاد ساختار با استفاده از ابزارها
در ریبون  Modelingتمام ابزارهای موردنیاز برای ایجاد یک ساختار وجود دارد.
نکتــه :۱بــرای هــر شــکل بایــد یــک مــاده( )Materialتعریــف شــود .اگــر مــادهای انتخــاب نشــود ،بهطــور
پیشفــرض از آخریــن مــاده بهکاررفتــه ،اســتفاده میشــود.
نکتــه :۲هــر شــکل بایــد در زیرمجموعــه یــک  Componentsقــرار بگیــرد .بهصــورت پیشفــرض همــه
 Cقــرار میگیرنــد.
شــکلها در زیرمجموعــه  omponents -> component1
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شکلهای پایهای در :CST
 :Brick )۱رسم مکعب
 :Sphere )۲رسم کره کامل یا ناقص
 :Circular / Elliptical Cylinder )۳برای رسم استوانه پر یا توخالی با سطح مقطع دایره  /بیضی
 :Cone )۴مخروط کامل یا ناقص
 :Tours )۵حلقه
 :Extrude )۱-۶ایجاد یک شکل سهبعدی از یک سطح
 :Rotate )۲-۶چرخش یک سطح و ایجاد یک شکل سهبعدی
 :Loft )۳-۶اتصال دو سطح و تشکیل یک جسم سهبعدی
 :Bond Wire )۷ایجاد یک وایرباند

یک مثال
بهعنوانمثــال بــرای ایجــاد یــک مکعــب بهعنــوان زیــر الیــه یــک آنتــن مایکرواســتریپ ،ابتــدا از ریبــون Modeling

گزینــه  Brickرا انتخــاب کنیــد .ســپس نقــاط ابتدایــی ،انتهایــی و ارتفــاع را بــا دبلکلیــک تعییــن کنیــد.
در پنجــره بازشــده میتوانیــد مختصــات نقــاط را اصــاح کنیــد .یــک نــام بــرای قطعــه انتخــاب کنیــدComponent .
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را در پاییــن پنجــره میتــوان تغییــر داد.
جنــس مــاده را از منــوی کشــویی مقابــل عبــارت  Materialمیتــوان تعییــن کــرد .بــه ایــن صــورت کــه میتــوان
یــک مــاده جدیــد بــا مشــخصات دلخــواه ســاخت ،یــا از کتابخانــه مــواد نرمافــزار  CSTیــک مــاده را انتخــاب کــرد.

ابزارهای ویرایش:
ابزارهایی برای انتقال ،همترازی و ترکیب شکلهای رسم شده ،در بخش  Toolsوجود دارند.
 :Transform )۸در ایــن بخــش بــا انتخــاب گزینــه مناســب میتوانیــد ،کل ســاختار یــا بخشــی از آن را انتقــال دهیــد
( ،)Translateبچرخانیــد( ،)Rotateابعــاد آن را تغییــر دهیــد ( )Scaleیــا بهصــورت آینـهای در راســتای محورهــای
مختلــف آن را کپــی کنیــد (.)Mirror
 :Align )۹با این ابزار دو یا چند شکل را در یک راستا تراز کنید
 :Boolean )۱۰بــا اســتفاده از ابــزار  Add، Subtract، Insertو  Intersectمیتوانیــد دو یــا چنــد شــکل را باهــم
ترکیــب کــرده یــا از هــم کــم کنیــد تــا بــه شــکل دلخــواه برســید.

روش دوم :واردکردن یک ساختار از بیرون به محیط CST
 )۱۱گزینــه  Importایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه فایلهایــی بــا فرمتهــای مختلــف ماننــد SAT، DXF،

 STEPو… کــه ممکــن اســت در نرمافزارهایــی مثــل  Solidworks، CATIA، Altiumو… ساختهشــده باشــند،
را بــه محیــط نرمافــزار  CSTفراخوانــی کنیــد.
در نســخههای جدیــد نرمافــزار  CSTقابلیــت  importمســتقیم پروژههــا از نرمافزارهــای  HFSSو  AWRنیــز
فراهمشــده اســت.
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