توضیحات فصل اول آموزش مکسول
قسمت :۱
توضیحات آپدیت دوره ،تفاوت نسلهای متفاوت مکسول ،تغییرات  Ansoftو تبدیل به
 ،Ansysتفاوت آنسافت و انسیس ،حرکت به سمت بستههای جامع نرمافزاری،
امکانات و ویژگیهای  ،Ansys Maxwellبستههای نرمافزار ی ،Ansys Electronics
تفاوت کلی مکسول و الکترانیکس ،آموزش نصب  Ansys Maxwellو Ansys
.Electronics

قسمت :۲
معرفی  ،FEMنحوه تحلیل المان محدود ،شرایط مرزی ،نرمافزارهای مطرح اجزاء
محدود ،انواع تحلیل در مکسول ،کاربرد مکسول ،کاربردهای عملی  ،Maxwellنوآوری با
مکسول ،نحوه استفاده از  ،Helpنحوه دسترسی آفالین به  ،Helpبررسی ساختار کلی
نرمافزار ،توضیح  Menu barو  ،Toolbarکاربرد  Project mangerو ،Properties
مکان نمایش خطاها و فرآیندها ،صفحهآرایی کلی نرمافزار ،دسترسیهای اساسی در
.Ansys Electronics

قسمت :۳
نگاهی به فضای سهبعدی مکسول ،بررسی تولبار  ،3Dکار با مثالهای نرمافزار بررسی
مراحل :طراحی ،پیش تحلیل ،تحلیل و نتایج ،توضیح کامل بخش ،Properties
ویژگیهای جدید مکسول در  ،Electronicsتعریف ویژگیهای آماده در ،Material
مدیریت چند پروژه همزمان ،مدلهای متفاوت انتخاب و کاربرد هرکدام ،بررسی:

ModelهاSheet ،ها ،سیستم مختصاتیPlane ،ها و کاربرد آنها ،کار با صفحه پیامهای
سیستمی.

قسمت :۴
نحوه و فرآیند حل مسئله در مکسول ،تاثیر بخشهای متفاوت در فلوچارت تحلیلی،
ساختار کلی نرمافزار ،توضیح بخشهای مختلف  ،Ribbenکار با مختصات جهانی،
تنظیم و تغییر دید طراح ،استفاده از مدهای مختلف چرخش ،نکات مهم طراحی
سهبعدی ،کار با صفحات محیط  ،3Dترسیم و مختصاتدهی اجسام ،تغییر ویژگیهای
بنیادی Objectها ،کار با مکعب ،چندوجهی ،استوانه و شخصیساز ی آنها.

قسمت :۵
توضیح بخش  ،Operationsکار با ابزارهای Arrange؛  ،Mirror ،Rotate ،Moveکار
با ابزارهای Duplicate؛  Alone Axis ،Along Lineو  ،Thru Mirrorکار با ابزارهای
Boolean؛  Split ،Intersect ،Subtract ،Uniteو  ،Imprintتوضیح و استفاده
کاربردی از  ،Measureنحوه عملکرد  ،Positionاندازهگیری نسبت به محور مختصات،
اندازهگیری دو شکل نسبت به هم ،اندازهگیری لبه ،طول لبه و ابعاد دو لبه نسبت به هم،
اندازهگیری وجه ،محیط یک وجه ،فواصل دو وجه ،چگونگی اندازهگیری حجم یکشکل،
کل محیط بیرونی شکل و فواصل دو شکل ،ترسیم شکلهای خاص.

قسمت :۶
نکته  Uniteکردن Solidها ،کار با  ،Lineساخت صفحه با خط (دو روش) ،اصالح حرکت
در ترسیم خط ،کار با Movment Modeها ،ویژگیها و کاربردهای  Attributeو

 ،Commandترسیم سهبعدی با خط ،ترسیم لوله سهبعدی ،ترسیم ذوزنقه متقارن،
ترسیم مکعب حول یک خط ،کار با  ،Splineساخت صفحه با منحنی ،کار با حاالت Set
 Edgeو ترسیم چند نوع خط همزمان ،ترسیم با  ،3 Point Arcترسیم کمان با زاویه
(پرگاری) ،تغییر زاویه کمان ،تبدیل کمان به اشکال سهبعدی ،معرفی ابزار معادله خط.

قسمت :۷
 Coordinate Systemچیست ،کاربرد سیستم مختصات ،چرا باید سیستم مختصات
جدید داشته باشیم ،انوع  ،CSکاربرد  Relative CSو  ،Object CSتفاوت Offset CS
و  ،Rotated CSنحوه سوئیچ بین سیستمهای مختصاتی ،ویرایش  CSساخته شده،
کاربرد  Rescaleدر بخش  ،Uniteعلت کار در واحدهای کوچیکتر ،ترسیمهای سهبعدی
(تورس) ،تنظیمات  ،Gridشخصی سازی
( Coneمخروط) – ( Sphereکره) و Torus
ِ
گرید.

قسمت :۸
نحوه تنظیم  ،Snap Modeحاالت مختلف اسنپینگ ،فعال و غیرفعالکردن ،Snap
نحوه ترسیم  Pointو  Region ،Planeچیست ،انواع روشهای تعیین ریجین ،تفاوت
حالت خودکار و دستی ،نکات ترسیم دستی ناحیه حل ،تغییر مشخصات و تاریخچه
اشیاء ،نکته مهم تاریخچه و تغییر اشیاء ،مروری بر  ،Attributeتعریف معادله در ترسیم
اشیاء ،نمایش سیمی کل پروژه و کاربرد آن ،پارامتر چیست ،کاربرد و ایجاد پارامتر ،نحوه
تنظیم و مشاهده  ،Parameterدستور  ،Filetنمایش کاربرد  Chamferبا کمک Help
نرمافزار مکسول.

قسمت :۹
بررسی شورت کاتها ،انواع میانبر ،کار با مهمترین آنها ،نحوه کار سریع در مکسول،
تنظیمات  ،Keyboardایمپورت و اکسپورت کردن تنظیمات.

قسمت :۱۰
بررسی کامل کتابخانه مواد ( ،)Materialانواع بخشهای آن ،نحوه انتخاب ،ویرایش و
ساخت ماده ،نکاتی در مورد ویرایش و ساخت مواد ،کار با مواد مغناطیسی ،نحوه تنظیم
 ،Magnetic Coercivityچگونگی کار با راستای مغناطیس شوندگی ،سیستم
مختصات مغناطیسی چیست ،تعریف شار در مختصات کارتز ین ،نکات تعیین محور
مغناطیسی ،تاثیر چرخش روی میدانها ،تعریف شار در مختصات استوانهای ،تفاوت آن
با کارتزین ،شبیهساز ی حاالت مختلف میدان آهنربا ،نمایش بردارهای میدان مغناطیسی،
بررسی مختصات  ،Sphericalترسیم میدان با  Coordinateاختصاصی و کاربرد آن،
چگونگی قرارگیر ی میدانها در مقابل هم ،کاربرد  ،Clone Materialانواع حاالت
کتابخانه مواد ،خروجی گرفتن از مواد شخصی ،نحوه ایمپورت کردن مواد شخصی.

قسمت :۱۱
کانفیگ و انجام تنظیمات اولیه ضروری ،بررسی تمام Optionها ،نحوه معرفی
 MATLABبه مکسول ،تنظیمات  Maxwell 2Dو  ،Maxwell 3Dکاربرد Duplicate
 boundariesو  ،Mesh Operation Geometryبررسی تنظیمات  ،Reporterبررسی
تمام گز ینههای منوبار شامل؛  ،Tools ،Maxwell 3D ،View ،Edit ،Fileکانفیگ
تنظیمات بخش دیداری.

قسمت :۱۲
نحوه  Importو  Exportکردن طرحهای  ،3Dانواع فرمتها و معرفی نوع  ،Stepانواع
حاالت استپ فایل ،معرفی و کار با  ،3dcontentcentralچگونگی دانلود طرحها به
صورت رایگان ،نحوه کانفیگ طرح قبل از دانلود ،ویرایش و شخصیسازی طرحها درون
مکسول.

قسمت :۱۳
پروژه اول :بررسی میدانهای آهنربا (سهبعدی – )3D
فرآیند و مراحل انجام پروژه ،اهداف پروژه  ،PMشبیهساز ی حاالت بسیار دشوار در عمل،
انواع نوع حل و تفاوتهای آنها ،تعیین  Solutionمدنظر ،پیکربندی مرزهای تحلیل،
تعریف  Analysisدر حالت  ،Magnetostaticچگونگی حل در مگنتواستاتیک،
روشهای افزایش دقت در حل ،کار با بخش Resultها و  ،Field Overlyترسیم
بردارهای میدان مغناطیسی و حالت  ،Mag_Bبخشهای فایل خروجی مکسول ،نحوه
انتقال بهینه فایلها.

قسمت :۱۴
پروژه دوم :بررسی تاثیر شیلد مغناطیسی بروی آهنربا و مقایسه آن با حالت معمولی
(سهبعدی – )3D
انجام پروژه اول در حالت  ،Transientتفاوت حالت ترانز ینت با مگنتواستاتیک ،حل
اخطارهای شبیهساز ی و دلیل آنها ،انجام مش اختصاصی برحسب شیء ،حل مشکل
 ،Eddy effectتعریف  Analysisدر حالت  ،Transientچگونگی حل در حالت گذرا،
مشخصکردن پلههای زمانی و نمونهبردار ی ،انواع حالت نمونهبردار ی Modify ،کردن

بردارها و میدانها ،طراحی مجدد مگنت با میله آهنی ،نمایش تاثیر میدان بر آهن،
طراحی مجدد مگنت در کنار میله آهنربایی ،نمایش تاثیر راستای مغناطیس شوندگی،
شیلد مغناطیس چیست ،کاربرد و عملکرد شیلد مغناطیسی ،طراحی سهبعدی شیلد،
تعریف ریجن محاسباتی و پیکربندی کلی پروژه.

قسمت :۱۵
پروژه دوم :بررسی تاثیر شیلد مغناطیسی  +میدانهای میله آهنربایی (دوبعدی )2D -
تحلیل کامل پروژه دوم در حالت گذرا ،مشزنی اختصاصی و نکات آن ،حاالت مختلف
ترسیم میدان و بردارهای آن ،نحوه چگونگی تنظیم دقت میدانها ،انواع طیف رنگی
میدانها و کاربرد آنها ،بررسی میدانهای ناحیه حل ،نمایش کارکرد شیلد مغناطیسی،
تحلیل پروژه به روش  ،Magnetostaticنمایش تفاوتهای  Magnetostaticو
 ،Transientترسیم Meshهای زده شده ،بررسی  ،Maxwell 2Dنگاهی کلی به محیط
دوبعدی مکسول ،انجام تنظیمات اساسی و ترسیم آهنربای میلهای ،چگونگی پیکربندی
 Solutionدر  ،2Dکاربرد  ،Vector Potentialترسیم خطوط شار ( ،)Flux lineنمایش
شدت میدان مغناطیسی ( )Hو میدان مغناطیسی ( ،)Bنمایش تاثیر چرخش بر
میدانها.

قسمت :۱۶
پروژه دوم :بررسی تاثیر شیلد مغناطیسی  +میدانهای میله آهنربایی (دوبعدی )2D -
پروژه سوم :شبیهسازی ساختار کلی موتور الکتریکی (دوبعدی – )2D
بررسی تاثیر شیلد سطحی ،چگونگی ترسیم میدان سطحی ،تقویت میدان بیشتر با شیلد
سطحی ،نمونهای از بهینهساز ی پروژه ،تبدیل به یک پروژه دوبعدی ،امکانسنجی تحلیل

دوبعدی ،نکته تعریف راستای مغناطیس شوندگی در  ،)2D( Zتحلیل پروژه سوم ،ترسیم
ساختار موتور ،فرآیند رسیدن به طرح استاتور ،ترسیم موتور یک جفت قطبی ،نمایش و
تحلیل انواع میدان و بردار بین استاتور و روتور ،تبدیل به موتور دو جفت قطب ،تحلیل و
نمایش کارکرد موتور الکتریکی ساکن.

قسمت :۱۷
پروژه چهارم :تاثیر دو هادی  HVبروی یک هادی  3D( LVو )2D
بیان کاربرد و تئوری پروژه چهارم ،تحلیل الکترواستاتیک ( ،)Electrostaticsطراحی
مواد ( HVولتاژ سطح باال) و ( LVولتاژ سطح پایین) ،اعمال تحریک ولتاژی کیلوولت،
نمایش و ویرایش  ،Excitationمشخصساز ی  Regionدر الکترواستاتیک و نکات آن،
تحلیل پروژه و نمایش هجوم میدان الکتریکی  HVبه  ،LVتبدیل پروژه به دوبعدی و
نمایش میدانهای آن ،مز یتهای تحلیل دوبعدی ،نمایش انرژی و تحلیل آن ،نکاتی در
زمینه بهبودساز ی کلی پروژه.
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