
 مکسول آموزش  اولتوضیحات فصل 

 : ۱قسمت 

و تبدیل به    Ansoft، تغییرات  متفاوت مکسول ی هانسل ، تفاوت آپدیت دوره توضیحات 
Ansys،   افزاری،  های جامع نرم نسیس، حرکت به سمت بسته اتفاوت آنسافت و

،  Ansys Electronics ی افزار نرم های ، بستهAnsys Maxwell ی های ژگ یو امکانات و 
 Ansysو  Ansys Maxwellآموزش نصب تفاوت کلی مکسول و الکترانیکس، 

Electronics . 

 

 : ۲قسمت 

مطرح اجزاء    یافزارهانرم ، شرایط مرزی، تحلیل المان محدود نحوه، FEMمعرفی 
، نوآوری با  Maxwellانواع تحلیل در مکسول، کاربرد مکسول، کاربردهای عملی محدود، 
ساختار کلی  ، بررسی Help، نحوه دسترسی آفالین به Helpاستفاده از ، نحوه مکسول

،  Propertiesو  Project manger، کاربرد  Toolbarو  Menu bar، توضیح افزار نرم 
ی اساسی در  هایدسترس، افزار نرم کلی  ییآراصفحه مکان نمایش خطاها و فرآیندها، 

Ansys Electronics. 

 

 : ۳قسمت 

بررسی   افزارنرم های ، کار با مثال 3D، بررسی تولبار مکسول ی بعدسه فضای نگاهی به 
،  Propertiesبخش ، توضیح کامل طراحی، پیش تحلیل، تحلیل و نتایجمراحل: 

،  Materialهای آماده در ، تعریف ویژگی Electronicsهای جدید مکسول در ویژگی 
و کاربرد هرکدام، بررسی:   های متفاوت انتخابمدل ، زمانهم مدیریت چند پروژه 



Model ،هاSheet  ،سیستم مختصاتیها  ،Plane های ها و کاربرد آنها، کار با صفحه پیام
 سیستمی. 

 

 : ۴قسمت 

های متفاوت در فلوچارت تحلیلی،  ، تاثیر بخشمسئله در مکسول فرآیند حلنحوه و 
، کار با مختصات جهانی،  Ribbenهای مختلف ، توضیح بخش افزار نرم ساختار کلی  

نکات مهم طراحی  ، استفاده از مدهای مختلف چرخش، تغییر دید طراحتنظیم و 
های ویژگی اجسام، تغییر  یدهمختصات ، ترسیم و 3D، کار با صفحات محیط ی بعدسه

 آنها.  یساز ی شخص، استوانه و یچندوجه، کار با مکعب، ها Objectبنیادی 

 

 : ۵قسمت 

، کار  Move  ،Rotate ،Mirror؛ Arrangeکار با ابزارهای ،  Operationsتوضیح بخش 
ابزارهای  ، کار با Thru Mirrorو   Along Line ،Alone Axis؛ Duplicateابزارهای با 

Boolean  ؛Unite  ،Subtract ،Intersect  ،Split  وImprint استفاده  ، توضیح و
به محور مختصات،    تنسب گیری اندازه ، Position، نحوه عملکرد  Measureکاربردی از  

و ابعاد دو لبه نسبت به هم،   طول لبهلبه،   گیریاندازه ، دو شکل نسبت به هم گیری اندازه 
،  شکلک ی  حجم گیری اندازه چگونگی ، فواصل دو وجه، یط یک وجهمح وجه،  گیریاندازه

 . خاص ی هاشکل ترسیم و فواصل دو شکل،  کل محیط بیرونی شکل 

 

 : ۶قسمت 

)دو روش(، اصالح حرکت   ساخت صفحه با خط، Lineکار با ها، Solidکردن  Uniteنکته 
و  Attributeها و کاربردهای  ، ویژگی هاMovment Modeدر ترسیم خط، کار با  



Command ،  متقارن ذوزنقه، ترسیم بعدی سهلوله ، ترسیم با خط بعدی سهترسیم  ،
 Set، ساخت صفحه با منحنی، کار با حاالت Spline، کار با مکعب حول یک خطترسیم 
Edge   3، ترسیم با زمانهم ترسیم چند نوع خط و Point Arc ،  ترسیم کمان با زاویه

 معادله خط.  ابزار، معرفی بعدی سهتبدیل کمان به اشکال ، تغییر زاویه کمان، پرگاری()

 

 : ۷قسمت 

Coordinate System چرا باید سیستم مختصات  کاربرد سیستم مختصات، چیست ،
  Offset CSتفاوت ، Object CSو   Relative CS، کاربرد CSانوع جدید داشته باشیم، 

ساخته شده،   CS، ویرایش  های مختصاتیسوئیچ بین سیستم نحوه ، Rotated CSو 
 بعدیسههای ، علت کار در واحدهای کوچیکتر، ترسیمUniteدر بخش  Rescaleکاربرد  
Cone    )مخروط(– Sphere   و )کره(Torus   ،)تنظیمات  )توِرسGrid  شخصی سازی ،

   .گرید

 

 : ۸قسمت 

،  Snap کردنرفعالیغ، حاالت مختلف اسنپینگ، فعال و Snap Modeنحوه تنظیم 
، تفاوت  ریجین نییتعهای روش  انواعچیست،  Plane  ،Regionو   Pointترسیم نحوه 

حالت خودکار و دستی، نکات ترسیم دستی ناحیه حل، تغییر مشخصات و تاریخچه  
  تعریف معادله در ترسیم، Attribute، مروری بر نکته مهم تاریخچه و تغییر اشیاءاشیاء، 
، نحوه پارامتر، کاربرد و ایجاد پارامتر چیستکل پروژه و کاربرد آن،   نمایش سیمیاشیاء، 

  Helpبا کمک  Chamfer، نمایش کاربرد  Filet، دستور Parameterمشاهده تنظیم و 
 . مکسول افزارنرم 

 



 : ۹قسمت 

،  کار سریع در مکسولآنها، نحوه  نیترمهم ، کار با بران یم، انواع هاشورت کات بررسی 
 ، ایمپورت و اکسپورت کردن تنظیمات. Keyboardتنظیمات  

 

 : ۱۰قسمت 

آن، نحوه انتخاب، ویرایش و   یهابخش ، انواع (Materialکتابخانه مواد ) بررسی کامل 
تنظیم  کار با مواد مغناطیسی، نحوه ، ، نکاتی در مورد ویرایش و ساخت موادساخت ماده

Magnetic Coercivity،سیستم   ، چگونگی کار با راستای مغناطیس شوندگی
حور  ، نکات تعیین م نیکارتز  مختصاتشار در تعریف ، مختصات مغناطیسی چیست
، تفاوت آن  ای شار در مختصات استوانهها، تعریف میدان  یمغناطیسی، تاثیر چرخش رو

،  نمایش بردارهای میدان مغناطیسی، حاالت مختلف میدان آهنربا ی ساز هیشب با کارتزین، 
،  اختصاصی و کاربرد آن Coordinateترسیم میدان با ، Sphericalبررسی مختصات 

، انواع حاالت  Clone Materialها در مقابل هم، کاربرد میدان یر ی قرارگچگونگی 
 شخصی.  ایمپورت کردن موادشخصی، نحوه  خروجی گرفتن از موادکتابخانه مواد، 

 

 : ۱۱قسمت 

معرفی  ، نحوه هاOption، بررسی تمام کانفیگ و انجام تنظیمات اولیه ضروری 
MATLAB  تنظیمات  ، به مکسولMaxwell 2D  وMaxwell 3D  ، کاربردDuplicate 

boundaries   وMesh Operation Geometry  بررسی تنظیمات ،Reporter ،  بررسی
  فیگن کا،  File ،Edit ،View ،Maxwell 3D ،Toolsشامل؛  منوبار  ی هانه یگز تمام 

 .تنظیمات بخش دیداری 

 



 : ۱۲قسمت 

، انواع  Stepمعرفی نوع ها و ، انواع فرمت 3Dهای کردن طرح  Exportو  Importنحوه 
ها به ، چگونگی دانلود طرح 3dcontentcentralمعرفی و کار با حاالت استپ فایل، 

ها درون  سازی طرح شخصی ویرایش و  صورت رایگان، نحوه کانفیگ طرح قبل از دانلود،
 .مکسول

 

 : ۱۳قسمت 

 ( 3D – یبعد سهآهنربا )  یهادانیم یبررس پروژه اول:

حاالت بسیار دشوار در عمل،   یساز هیشب ، PMاهداف پروژه ، مراحل انجام پروژهفرآیند و 
،  مرزهای تحلیلمدنظر، پیکربندی  Solutionهای آنها، تعیین و تفاوت   انواع نوع حل

،  کیمگنتواستات، چگونگی حل در Magnetostaticدر حالت   Analysisتعریف  
، ترسیم  Field Overlyا و هResultبخش افزایش دقت در حل، کار با  یهاروش 

، نحوه  فایل خروجی مکسولهای ، بخش Mag_Bبردارهای میدان مغناطیسی و حالت 
 ها.انتقال بهینه فایل 

 

 : ۱۴قسمت 

  یآن با حالت معمول سهیآهنربا و مقا یبرو   یسیمغناط  لدیش ر یتاث  یبررس  پروژه دوم:
 ( 3D – بعدیسه) 

حل  ،  کیمگنتواستاتبا   نتیترانز تفاوت حالت ، Transientپروژه اول در حالت انجام  
مشکل  ، حل ءیش برحسبو دلیل آنها، انجام مش اختصاصی  ی ساز ه یشباخطارهای 

Eddy effect ،  تعریفAnalysis  در حالتTransient  ،چگونگی حل در حالت گذرا ،
کردن   Modify، ی بردار نمونه، انواع حالت ی بردار نمونههای زمانی و پله کردنمشخص 



، نمایش تاثیر میدان بر آهن،  طراحی مجدد مگنت با میله آهنی، هابردارها و میدان 
  ، نمایش تاثیر راستای مغناطیس شوندگی،طراحی مجدد مگنت در کنار میله آهنربایی

،  شیلد بعدی سهطراحی ، کاربرد و عملکرد شیلد مغناطیسی، شیلد مغناطیس چیست
   .تعریف ریجن محاسباتی و پیکربندی کلی پروژه

 

 : ۱۵قسمت 

 ( 2D - دوبعدیهای میله آهنربایی ) + میدان یسیمغناط  لدیش ر یتاث  یبررس  پروژه دوم:

حاالت مختلف  و نکات آن،  زنی اختصاصیمش تحلیل کامل پروژه دوم در حالت گذرا، 
طیف رنگی  ، انواع هادقت میدان میتنظو بردارهای آن، نحوه چگونگی ترسیم میدان 

،  نمایش کارکرد شیلد مغناطیسیهای ناحیه حل، ، بررسی میدان و کاربرد آنها  هادان یم
  و  Magnetostatic ی هاتفاوت نمایش ، Magnetostatic  تحلیل پروژه به روش

Transient ، ترسیمMesh ،بررسی های زده شدهMaxwell 2D  نگاهی کلی به محیط ،
پیکربندی  چگونگی ، ای ترسیم آهنربای میلهانجام تنظیمات اساسی و مکسول،  دوبعدی

Solution  2درD کاربرد ،Vector Potential ، ( ترسیم خطوط شارFlux line) ،نمایش  
چرخش بر  ، نمایش تاثیر (B( و میدان مغناطیسی ) Hشدت میدان مغناطیسی )

 ها.میدان

 

 : ۱۶قسمت 

 ( 2D -های میله آهنربایی )دوبعدی + میدان یسیمغناط  لدیش ر یتاث  یبررس  پروژه دوم:

 ( 2D – دوبعدیسازی ساختار کلی موتور الکتریکی ) شبیه  پروژه سوم:

، تقویت میدان بیشتر با شیلد  ترسیم میدان سطحی، چگونگی بررسی تاثیر شیلد سطحی
سنجی تحلیل  امکان ، دوبعدیتبدیل به یک پروژه ، پروژه ی ساز نهیبهاز  یانمونه سطحی، 



، ترسیم  تحلیل پروژه سومZ (2D ،)، نکته تعریف راستای مغناطیس شوندگی در دوبعدی 
، نمایش و  جفت قطبی یک ترسیم موتور ساختار موتور، فرآیند رسیدن به طرح استاتور، 
، تحلیل و  موتور دو جفت قطبتبدیل به  ، تحلیل انواع میدان و بردار بین استاتور و روتور 

 . کارکرد موتور الکتریکی ساکننمایش  

 

 : ۱۷قسمت 

 ( 2Dو   3D) LVبروی یک هادی  HVتاثیر دو هادی پروژه چهارم:  

، طراحی  (Electrostaticsتحلیل الکترواستاتیک )بیان کاربرد و تئوری پروژه چهارم، 
، لوولتیکاعمال تحریک ولتاژی ، )ولتاژ سطح پایین( LVو  )ولتاژ سطح باال( HVمواد 

،  در الکترواستاتیک و نکات آن Region یساز مشخص ، Excitationویرایش نمایش و 
دوبعدی و  تبدیل پروژه به، LVبه  HVو نمایش هجوم میدان الکتریکی   تحلیل پروژه

نکاتی در  ،  و تحلیل آن نمایش انرژی ، دوبعدی تحلیل  ی هات ی مز های آن، نمایش میدان 
 . کلی پروژه ی بهبودساز زمینه 

 

 

 

 

 

 

 



 افزار مکسول دوره آموزش نرم 
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