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 ههدی سلوانی تهرانی هدرس:

 تندی هطالة درس هوضوع و فصلهعرفی کوتاه ( 1)

ای ّستٌس. تِ ایي  ضکل هؼازالت زیفراًسیل پارُ تِ هؼوَالًاًجاهس کِ  ّا هی استرراج هؼازالت حاکن تر ایي پسیسُتِ  ّای فیسیکی ٍ هٌْسسی، سازی ریاضی پسیسُ هسل
تا  ٍ پیچیسُ، زر حالت کلی ّا است. اها حل ایي هؼازالت ای حاکن تر آى زالت زیفراًسیل پارُاّای فیسیکی ٍ هٌْسسی، هستلسم حل هؼ تیٌی رفتار پسیسُ ترتیة تَغیف ٍ پیص

هٌاسة  (Numerical Methods)ّای ػسزی  رٍ الزم است از رٍش از ایي تمریثاً ًاهوکي است.ّای تحلیلی کالسیک، هاًٌس رٍش جساسازی هتغیرّا،  استفازُ از رٍش
ّای هتساٍل ٍ هْن زر حل ػسزی هؼازالت  یکی از رٍش (Finite Element Method)رٍش اجسای هحسٍز  ای حاکن، استفازُ ضَز. پارُ الت زیفراًسیلزترای حل هؼا

ی  زٌّسُ ذَتی ًطاى اًس، تِ افسار تجاری کِ تر اساض رٍش اجسای هحسٍز تٌا ضسُ ی تؼساز لاتل تَجْی ًرم تَسؼِ ّای فیسیکی ٍ هٌْسسی است. زیفراًسیل حاکن تر پسیسُ
، NISA ،LUSAS ،ANSYS ،ABAQUS ،MARCتَاى تِ  افسارّا هی ی ایي ًرم . از جولِاستی تسرگی از هسائل هٌْسسی  اّویت کارترز ایي رٍش زر گسترُ

COSMOS ،ADINA ،DYNA  ٍDEFORM ّا زر ػلَم هٌْسسی است. ی آى گر جایگاُ ٍیصُ ّای ػلوی هٌتطر ضسُ، ًطاى افسارّا زر همالِ اضارُ کرز. کارترز ایي ًرم 
کِ تؼسازی  (Element)ًام جسء  تر تِ ی کَچک ی هسألِ تِ تؼسازی زیرزاهٌِ تمسین کل زاهٌِ -1استَار زاًست. تَاى تر زٍ پایِ  اساض رٍش اجسای هحسٍز را هی

هتغیر تاتغ هجَْل هَرز ًظر زر  (Interpolation) یاتی هیاى -2ضًَس.  ّا زر ًظر گرفتِ هی ّا یا جسء رٍی هرز )یا زرٍى( ایي زیرًاحیِ (Node)ًام گرُ  ی هٌترة تِ ًمطِ
ی همسار تاتغ  ی هسألِ، تِ هحاسثِ ی هجَْل زر سرتاسر ًاحیِ جای یافتي یک تاتغ پیَستِ ّا. تِ ایي ترتیة حل هسألِ تِ ی جسء، تر حسة همسار تاتغ هجَْل زر گرُ گسترُ

سازی  هجساسازی یا گسستِضَز هسألِ  . زر ایي غَرت اغطالحاً گفتِ هیضَز ّا ّستٌس، تثسیل هی ی ترگسیسُ، کِ ّواى گرُ هجَْل زر تؼساز هحسٍزی ًمطِ
(Discretization) .ضسُ است 

ی  (، ػالٍُ تر هسأل1ًِطاى زازُ ضسُ است.زر ضکل ) (1ضکل ) زار تحت فطار تک هحَرُ زر ی سَراخ ی اساض رٍش اجسای هحسٍز، یک غفحِ هؼرفی سازُ ترای
(، یک الواى 2زر ضکل ) .ًوایص زازُ ضسُ است ،ی زرضت ٍ ظریف زر زٍ حالت ضثکِ تٌسی ضسُ، ضثکِ حسٍز آى کِ تا جسء )الواى( هثلثیهسل اجسای ه فیسیکی هَرز تررسی،

هطرع ضسُ است، سِ گرُ زارز     ی  ضسُ است. ایي جسء هثلثی کِ تا ضوارًُوایص زازُ رار زارز، ل   ی  زر غفحِ کِ ،(1زر ضکل ) ًطاى زازُ ی از ضثکِ ًوًَِهثلثی 
 است.  ٍ   ،  ّا  ّای آى کِ ضوارُ

   
 ی ظریف( )ج( هدل اجسای هحدود تا جسء هثلثی )ضثکه ی درضت( )ب( هدل اجسای هحدود تا جسء هثلثی )ضثکه ی فیسیکی( دار )هسأله ی سوراخ )الف( یک صفحه

 ی ظریف ی درضت و ضثکه هحدود تا جسء هثلثی، در دو حالت ضثکهی فیسیکی و هدل اجسای  (: نوایص یک هسأله1ضکل )

  
 

 

 

   ی (، در صفحه1ی اجسای هحدود ضکل ) نوونه از ضثکه جسء هثلثی (: یک2ضکل )

 ٍ   افمی ّای ّر یک از هؤلفِ رٍش اجسای هحسٍز، ای حل هسألِ تِ. تراًجاهس هیغفحِ ایي جایی زر  تؼییي هیساى جاتِ تِ (1زار ضکل ) ی سَراخ ی غفحِ هسألِحل 

 ضًَس. هی یاتی ( هیاى1ّای ) ای، هطاتك راتطِ ای، تر حسة همسارّای گرُِ حغف جایی زرٍى از جاتِ   لائن

(1)                                 
                                

        ٍ         ،        ّای  تاتغ تِّستٌس.   ٍ   ترتیة زر راستاّای  تِ  ی  ی ضوارُ جایی گرُ گر جاتِ ًطاى   ٍ    ( 1) ایّ راتطِزر ترای ًوًَِ 
 گَیٌس.  ٍ   ،   ّای  ضکل گرُ ّای ترتیة تاتغ ّا تِ راتطِایي زر 
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ّای پایِ ٍ هثاًی رٍش اجسای هحسٍز ٍ کسة تَاًایی استرراج  ضَز. ّسف ًرست از ایي زرض آضٌایی زاًطجَیاى تا هفَْم زًثال هی کلی، زٍ ّسف زرض زر ایي
ٍیي ّای فراگرفتِ ضسُ، زر لالة تس سازی رٍش ّا است. ّسف زٍم، توریي کرزى پیازُ ی هکاًیک جاهسات ٍ سازُ هؼازالت اجسای هحسٍز ترای حل هسائل ذطی زر حَزُ

کوک آى، یک  تِ ٍ ضَزای تسٍیي  ی رایاًِ الزم است یک ترًاهِ پرٍشُ ّرزر  اًس. ضسُ تؼریف یاتی تِ ّسف زٍم زستّای ایي زرض زر جْت  پرٍشُاست.  ای ّای رایاًِ ترًاهِ
ًَیسی ٍجَز  ّا اهکاى ترًاهِ افسارّایی کِ زر آى ًَیسی یا ًرم ّای ترًاهِ از زتاى تَاًس تا استفازُ از ّر یک ًَیسی هی ترًاهِرٍش اجسای هحسٍز تحلیل ضَز.  ی ذاظ تِ سازُ
 افسار ارائِ ضَز. کارگیری ایي ًرم تٍِ  ّاآضٌایی تا زستَرضَز آهَزش کَتاّی زر جْت  سؼی هی ،MATLABافسار  ًرم ّای تا تَجِ تِ اهکاًات ٍ ٍیصگیاها  .اًجام ضَز زارز،

 ز.ضَ هیّای زیر  ػٌَاى ضاهلسرفػل هطالة ایي زرض 
 ّای گسستِ رّیافت هسمین ترای سیستن (1)

 کطساًی-ایستایی ّای هسألِ زستگاُ هؼازالت اجسای هحسٍز ترای رًٍس کلی استرراج کطساًی،-ّای ایستایی هسألِ کار هجازی زر تحلیل اغلکارترز  (2)

 ای ترًَلی غفحِ-تیر اٍیلر ی تحلیل هسألِ (3)

 ای گرُ-هثلثی سِ جسء )الواى(، ای حِفتٌص غی  تحلیل هسألِ (4)

  ای گرُ-هثلثی سِ جسء )الواى(، ای کرًص غفحِی  تحلیل هسألِ (5)

 ای گرُ-هثلثی سِ جسء )الواى(، هتمارى هحَریی  تحلیل هسألِ (6)

 ای گرُ-ّرهی چْار جسء )الواى(، تؼسی تٌص سِی  تحلیل هسألِ (7)

 گیری ػسزی ضکل ٍ اًتگرال ّای ای، استرراج تاتغ غفحِّای  آضٌایی تا اًَاع الواى (8)

 هؼازالت اجسای هحسٍز زستگاُ کارترز ضکل ضؼیف زر استرراج هؼازالت حاکن، هؼرفی ضکل لَی ٍ ضؼیف (9)
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 درس یاتی ارزش( 3)

 غَرت زیر است. ّا تِ ضَز. سْن ّر یک از ایي ترص ّا، آزهَى هیاًی ٍ آزهَى پایاًی هی ّای ّفتگی، پرٍشُ تکلیف لیاتی زرض ضاه ارزش
 ًورُ 3ّا: تکلیف
 ًورُ 2ّا:  پرٍشُ
 ًورُ 7: هیاًی آزهَى
 ًورُ 9: پایاًیآزهَى 

، لسوت ترص فارسی) tehrani.iut.ac.irسایت ضرػی هسرض تِ آزرض  ی ّر ّفتِ رٍی ضٌثِچْار. ّر هجوَػِ رٍز ّستٌس هجوَػِ 13ّا ضاهل تکلیف -
 .آهازُ ًوَزُ ٍ تحَیل زٌّس 4Aی ّا رٍی ترگِپاسد تکلیف الزم است زاًطجَیاى گراهیی تؼس ذَاّس تَز. ی ّفتِضٌثِ سِارائِ ٍ زهاى تحَیل آى ( زرٍض

 ّا، رٍز آزهَى پایاًی است. زهاى تحَیل پرٍشُ ًورُ است. 1ّا،  ی ّر یک از آى ٍ ًورُ 2 ّای زرض تؼساز پرٍشُ -

 تؼسازظْر است. 3091:تا  3061:، ساػت 6139/فرٍرزیي/22ضٌثِ، ِ سرٍز  ( ٍ زهاى آى3تا پایاى فػل ) آزهَى هیاًی -

 
 ها پرسصی هراجعه و پاسد ته اه ( ساعت4)

 .14:30تا  13:30ضٌثِ ساػت  سِضٌثِ ٍ  یک، 16:00تا  15:00زٍضٌثِ ساػت ضٌثِ ٍ 
 ی زاًطجَیاى زر ًظر گرفتِ ضسُ ًیس هراجؼِ ًوایٌس. ًاهِ ّایی کِ ترای پایاى زر ساػت تا ّواٌّگی لثلی،تَاًٌس،  چٌاى هی زاًطجَیاى گراهی ّن

 (33915219: زفتر تلفي - ی هٌْسسی هکاًیک زاًطکسُ ی پٌجن طثمِ 15)زفتر: اتاق 


