
 مکسول آموزش  دومتوضیحات فصل 

 : 18قسمت 

 ( 3D  – ی)سه بعد  یسیمغناط یازوپروژه پنجم: ب 

  ک،یگذارا به فصل   ینگاه  ک،یاستات کیاستفاده از مدل مگنت ،یکار  یحالت ها  حیتوض
وضوح    رییها، تغ  Polyline کی مرزها، چک ت یچک حالت دو نسخه ا زاردها،ی و یبررس 

 یدر راستا یکپ ،یعدد یباکس با ورود یطراح  شفرض،یکار بهتر، انتخاب ماده پ یبرا
 یا نهیآ  حالت ی، کپ Unite تی خط، استفاده از قابل

 

 : 19 قسمت

 ( 3D  – ی)سه بعد  یسیمغناط یپنجم: بازو پروژه

،  Maxwellدر  چیپ م یحاالت س  حیآن، توض فیو تعر یبصورت کاربرد  رییاز متغ استفاده
  جادی ، اFaceکار با حالت   ،یمگنت دائم فی و رفع مشکل ابعاد کامل، تعر لیساخت کو

ماده حول   کی  Orientation  رییالملن، تغ کی Faceبر اساس  یمختصات محل
 د یمختصات جد

 

 : 20 قسمت

 ( 3D  – ی)سه بعد  یسیمغناط یپنجم: بازو پروژه

مختصات، آموزش   ریی تغ  ،یمهندس لیحالت کو حاتیتوض ک،ی کردن تحر زولهیا نحوه
  حیپارچه، توض  کی  ستمیس کی یاجزا ی، جداسااز Maxwellها  ی ژگ یو و نالیترم  جادیا

و درنظرگرفتن نقطه   یان ینوع جر کیتحر فیها، تعر نالیبا ترم  Maxwellنحوه کارکر 



  رو،ین  شینما یثبت درخواست برا  ک،ی تحر یده یدر مقدار  ریمتغغ فیکار، تعر
 آن  ماتیو ابعد و تنظ  Region  فی، تعرMaxwell  یمحاسبات حاتیتوض

 

 : 21 قسمت

 ( 3D  – ی)سه بعد  یسیمغناط یپنجم: بازو پروژه

حل  یداده ها یمجموع ها  ریز  حی، توضSolution Dataکردن پروژه، کار با  ت یدیول
کار با   رها،ییمتغ ی، کار با حاالت نام B Vectorبه تتراهترا، رسم  یمسئله، نگاه
Optimisticکردن   زی نال آن، آ یپله ها فیمختلف و تعر یرهاییمتغ فی، تعر
Optimisticز یآنل جینتا یل ی، تح Optimistic ،انی جر  ریمتغغ یبرا ژهیگزارش و ساخت  
 آن جیخاص و مشاهده نتا رییمتغ کی یبرا   شنیمی و ساختن ان

 

 : 22 قسمت

 ( 3D –  یششم: ترانسفورماتور سه فاز )سه بعد پروژه

  میتنظ ،یضرور   یمراحل پروژه، علت وجود گپ در هسته، چک قسمت ها حیتوض
solution type حالت   لی تشک ،یهسته اصل ی، طراحE  وI رییمتغ فیهسته اصل، تعر  

 ی تفاوت با حالت جاروب انیو ب  یبه روش اصل لی ساخت کو ،ییفاصله هوا یبرا

 

 : 23 قسمت

 ( 3D –  یششم: ترانسفورماتور سه فاز )سه بعد پروژه



  نال،یترم یکردن شکل، طراح Sweepبا  لیکو ی آموزش طراح یاختصاص  قسمت
  ییشکل نها می ترس شتر،یب  یراحت یبه تمام فازها برا  نالیو ترم لیکو کیانتساب 

 ترانسفورماتورفورمر سه فاز 

 

 : 24 قسمت

 ( 3D –  یششم: ترانسفورماتور سه فاز )سه بعد پروژه

اعمال   ک،یها در تحر  لیحاالت کو نیتفاوت ب   انی، بAفاز یبرا رییبا متغ   کیتحر فیتعر
  حاتیمحاسبه، توض   هیناح Individualحالت   لیها، تشک  لیکو  ریمتفاوت سا ک یتحر
با   یتئور   حیتوض و یدی، اضافه کردن وAnsysنحوه محاسبه اندوکتانس توسط  قیدق
نحوه  انی، ب Incrementalو   Apparentحاالت  ریبرد، مشاهده مس تیوا  شینما

  ریتاث حی، توضanalyses فی(، تعرActual)یبدست آوردن اندکتانس واقع
Nonlinear Residualبه   لیتعداد دور کو فیتعر ل،یهر کو یبرا سی ماتر فی، تعر

  یو اعتبار سنج  یفاز  یها چیپ  میپارامتر، ساخت س یها سیکار با ماتر ر،ییعنوان متغ
 پروژه 
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 ( 3D –  یششم: ترانسفورماتور سه فاز )سه بعد پروژه

 نهی در زم یکمک یها نهیکار با گز ل،یپروژه، مشاهده اندوکتانس تک تک کو  یاجرا
ها،   چیپ می، مشاهده اندوکتانس سPostProcessedحالت   یاندوکتانس، بررس

ها   لی( تک تک کویوند ی)شار پFlus Linkage شی اندوکتانس، نما سی ماتر حاتیتوض
حاالت    نیتفاوت ب  حی ها، توض وتتفا دنیدوم و د سی ماتر یها،بررس جیپ میبته سو ال

MagnetStatic  وEddy Current درSolution Type 
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 ( 3D –  یششم: ترانسفورماتور سه فاز )سه بعد پروژه

  ری پروژه در ز جادیعلل آن،ا حی (،توضشتر یپروژه)سرعت ب کیمحاسبه نصف   آموزش
و   یورود یبرا مه یدر حالت ن کی تحر ف یتعر م،یتقس  اتیمجموعه پروژه، انجام عمل

  ،یخارج   کیتحر یبرا  یمحاسبات هیناح یخطا  یبررس  ک،یحلقه تحر  جادی ا ،یخروج
گروه   ج،ینتا یفازها برا سی ماتر لیخاص، تشک جیپ میس کی  کی تحر یخطا یبررس 
 یی نها تی دیها، ول لیکو یبند
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 ( 3D –  یششم: ترانسفورماتور سه فاز )سه بعد پروژه

 انی با حالت کامل، ب مهین  ریمقاد سهی، مقاSolution Data یبررس مه،یحالت ن زی آنال
، ساخت  Incrementalمسئله با حالت  لی حالت نصف متقارن، تحل  ینکات جانب  ریسا

  ی، بررسApparentو تفوت آن با  Incrementalحالت  حات ی پروژه، توض   ریمجدد ز
در   سیکل مسئله، مشاهده ماتر  لیتحل ،پروژه تی وضع  رییدو حالت، تغ نیا ینمودار 

Solution Dataاندوکتاس  یها هیدرا سهی ، مقاIncremental  با حالتApparent  ،
 Incrementalها حاص حالت  یژگی و انیب

 

 : 28 قسمت

 ( 3D – یشده )سه بعد چیسوئ  یهفتم: موتور رلوکتانس پروژه



و   Skin Effect ریتاث  ست،یچ  strandedمراحل کار، مدل   حیخود موتور، توض  حیتوض
Eddy Current برحالت حل مسئله  یگذر  ،یمقدار ورود حیتوض ،یهاد یروEddy 

Currentواحد و ماده، کار با  نیی، انتخاب نوع مسئله، تعUser Defined Primitive  ،
کار   ،یقطب  6رتور  کی آن، ساخت  یاه رمجموعهی، و زSRMcoreتوضحات کامل مدل 

حذف   کپارچه،ی لیاستاتور و کو یل،جداساز ی، ساخت استاتور و کوSRMcoreمجدد با  
 ها  لیکو
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 ( 3D – یشده )سه بعد چیسوئ  یهفتم: موتور رلوکتانس پروژه

  ،ی چک کردن الزامات قبل طراح  ک،ی تحر جادیکردن، ا  میتقس نال،یترم  جادیا
Duplicate  جادی فازها، ا نییتع ،یفاز  4 یآموزش سرهم بند نال،یو ترم  لی کوکردن  

کردن   تی دیول ز،ی آنال فی، تعرReignکردن   Hide  ح،یو توض   یبا چند وجه Reign  هیناح
 پروژه  یپروژه، اجرا ییو چک نها
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 ( 3D – یشده )سه بعد چیسوئ  یهفتم: موتور رلوکتانس پروژه

  یو حالت نمودار  Energy Error حاتی ، توضSolution Data  لیو تحل مشاهده
رتور و    یسیمغناط دانیم ی(، مشاهده چگالConvergenceبه  یدسترس  یآن)روش ها

انتخاب   ،ینتر یحالت پر  شیمتفاوت، نما یرنگ فی، انتخاب طMag_Bاستاتور، کار با 
Log لیتحل یدر مورد اثبات درست ح ی، توض Ansysیاز چگال  یر یانتگرال گ وزش، آم  

  ان،انتگرالی، انتخاب حالت نرمال جرInput حی، توض Calculatorکار با  ل،ی کو انیجر
 بدست آمده  انیجر   لیتحل  ،یجواب در حالت برگشت  سهیپاسخ، مقا  شیو نما یر یگ



 

 : 31 قسمت

 ( 3D – یهشتم: ژنراتور شار محور سه فاز )سه بعد پروژه

شار محور،   یها  یژگی و ،یشار محور، تفاوت شار محور و شار شعاع  نی ماش حیتوض
بدون داشتن    ییرتور، جابجا  یپروژه، طراح ییاجرا ینحوه  انیمراحل ساخت پروژه، ب 

را بدون داشتن نقاط و اندازه  دیپروژه جد  کیشما  نکهیمانند ا قا یفرض)دق شی نقاط پ
  یک ی لی ، تشکN ی، ساهت آهنربا ماده رتور و(، ساخت بدنه  د یهست یها در حال طراح 

شکل   جادی، اS یمگنت ها  لی +، تشکNdFe35  جادیمگنت ها، ساخت و ا انیدر م
 یو مرتب ساز  یو کامل رتور، رنگ بند  یینها

 

 : 32 قسمت

 ( 3D – یهشتم: ژنراتور شار محور سه فاز )سه بعد پروژه

  قیعمل تفر لندر،یس جاد ی اندازه رتور و استاتور، ا یاستاتور، انتخاب ماده، همسان یطراح
حل   فیتعر نال،یترم ی، جداساز Sectionاشکال، مماس کردن اشکال، کار با عملگر 

استاتور،   یرو لیکو 6 جادی ا چ،یپ میدور س ل،تعداد یکو فیتعر نت،یمسئله در حالت ترنز
 ی بعد 3طرح  ییشکل نها جادیا ،یفاز  ی و رنگ بند یساما فی تعر ،یفاز بند حیتوض

 

 : 33 قسمت

 ( 3D – یهشتم: ژنراتور شار محور سه فاز )سه بعد پروژه

،  Winding جادیا نال،یترم   لیکو یپروژه، اصالح فاز  رتی هادر پنجره مد کیتحر فیتعر
مقدار   فی، تعرExternalحالت   حیآنها، توض یو کاربرد ها چ یپ میانواع س حیتوض



 Verify یخطا امیپ  یحل مسئله، بررس هیناح  جادیا چ،یپ میمقاوت و اندوکتانس س
conduction path ‘Path2موشن و چرخش،   جادیها، ا لیکردن کو زولهی ’، ا

،  Ansysاصول چرخش در  انی(، ب RPMمقدار سرعت) فیچرخاندن رتور، تعر حاتیتوض
، ثبت زمان  Step Timeو پله، نحوه محاسبه   ستیدن زمان امشخص کر ز، یآنال فیتعر

 یی پروژه، ران نها تی دیها، ول

 

 : 34 قسمت

 ( 3D – یهشتم: ژنراتور شار محور سه فاز )سه بعد پروژه

منو رسم نمودار و   حاتی ، توضAفاز  چی پ  میولتاژ القا شده در س  شینما ج،یبا نتا کار
ولتاژ القا   یمقدار ولتاژ و شکل سنوس یولتاژ القا شده، بررس  حاتی گثبت گزارش، توض

  ،یآن وعلل مثبت و منف  لی بهمراه تحل Aفاز  چیپ میس یوندی نمودار شار پ  شیشده، نما
  یچگال شی آن، نما لی تلفات و تحل  شیبودن آن، نما ثابتنمودار سرعت و علت  شینما

 دانیم حات ی توض  انیب  ل،یبهمراه تحل  یبهبود ساز  یها هینراتور، توص کل ز دانیم
داده  شی نحوه نما مات یکار با تنظ ،یسیمغناط دانیم یحالت بردار  شی نما ، یسیمغناط

 و… یکوانرژ  ،یانرژ  یشینما یحالت ها  ریسا حاتیها، توض
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