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 در طرح کنترل موتورهاي باکسهاي تبلیعاتی زمینهاي فوتبال .6

 کیلوآمپري ترانس تزریق جریان 25گیري جریان در اندازه .7

 ها با استفاده از جایابی بهینه محل مگنتها در نحوه افزایش بازده هیدروسیکلون .8

  200,000rμ=با ماده مغناطیسی با  Proxcyدر نحوه ساخت سنسور  .9

 


