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  نیدر ا ایو  د یهست کیاز عالقه مندان به علم مکانشما هم  کهیدر صورت 
  االت یس کی نامیکه منظور از د د یبدان دیحتما با دیکن ی م  تی حوزه فعال
 با است که االت یعلم س یشاخه ها  ریاز ز ی کیعلم  نیا ست؟ یچ ی محاسبات

و   یو امکان مدل ساز   افتهیروز افزون نرم افزار ها، توسعه  یها شرفتیپ
 ی قاتیتحق یها نهیزم .ها را فراهم کرده است ستمیعملکرد س ی نیب شیپ

 .است یبا آن ضرور  یی رو آشنا  نیعلم وجود دارد و از ا نیدر ا یار یبس

تر   قیآن به صورت دق ات یماجرا و جزئ نیا  ی ستیمقاله، به چ نی ادامه ا در
 .می پرداز ی م

 

 ست؟یچ یمحاسبات االتیس کینامی د 1#
(Computational Fluid Dynamics) 

 از است که االت یس کیاز مکان یشاخه ا ،یمحاسبات االت یس کی نامید
 انیکه شامل جر ی حل مشکالت  یاعداد و داده ها برا لیو تحل هیتجز

انجام محاسبات مورد   یبرا وترهایکامپ از .کند ی هستند استفاده م  االت یس
و گازها(   عات ی)ما االت یو برهم کنش س  ع یآزاد ما  انیجر یساز  هیو شب ازین

 .شود ی استفاده م یمرز  طیشده توسط شرا فیبا سطوح تعر 

  کی ی اضیر یمدل ساز  ندیفرآ (CFD) ی محاسبات  االت یس  کینامیواقع د در
آن با استفاده از   یو حل عدد االت یس انیشامل جر ی کی زیف دهیپد

 .محاسبات است
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 شود؟  یحاصل م نانیچگونه از محاسبات اطم 2#

معموال پس از انجام محاسبات  ،ی محاسبات االت ی س کینامیعلم د در
 ی درست  شی آزما یبرا یی روش ها از ،ینرم افزار  یها نی مربوطه و تخم

را در نظر  ی لیاتومب مثال .شود ی باد استفاده م  یمحاسبات مثل تونل ها
در  ل،یاتومب نی ا .ردیقرار گ شی که قرار است در تونل باد تحت آزما دیریبگ

شود   ی هوا برقرار م انیآن جر اطراف  شود و ی تونل باد ساکن نگه داشته م 
 ی مورد بررس  انیجر شکل افتد( و ی اتفاق م  تیکه در واقع یز ی)برعکس چ

 .ردیگ ی قرار م
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توان   ی هنوز نم ،یمحاسبات نرم افزار  ریچشمگ شرفتی با وجود پ امروزه
 .گرفت دهیها را ناد شیگونه آزما  نی نقش ا

 

 

 االت یعلم س  یکل یدسته بند  3#

 :است یبند میبه دو دسته قابل تقس کیعلم مکان ی طور کل به

 ک ی استات  ایبودن  داریمانا و پا علم .1
 کینام ید ای یی ایپو علم .2

( ها و گاز  دروی)ه ع ی دو دسته ما االت یس میدان ی که م یی از آن جا حال
 :است شامل ی علم االت یتوان گفت علم س  ی م  ( ها هستند،روی)آ

 ک ی رواستات ی و آ  کیدرواستات یه .1
 ک ینامیرودی و آ کینامیدرودیه .2
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 االتیس کینامی علم د ییای منظور از پو 4#
 ست؟یچ یمحاسبات

ثابت و نمودار   تهی سکوزی)و ی وتن ی ن االت یس کینامید ی حاکم برا معادالت 
-Navier) استوکس- ریناو داریناپا معادالت  ( وی خط ی تنش و کرنش برش

Stokes equations)با .سال است که شناخته شده است 150از  شی، ب 
 ی محسوب م   ی قات ی تحق نهیزم کی معادالت، هنوز  نی حال، توسعه ا نیا

 استوکس ری معادالت ناو  نولدزیر یر یگ نیانگیمثال روش م یبرا .شود
(Reynolds averaging method) توسعه ها محسوب    نیاز هم ی کی

 .شود ی م

 نهیاز جمله زم ،یدو فاز  یها انیجر ،یوتنین ریغ االت یس کی نامید یبرا
 .کرده است یکمتر  شرفتیمسائل پ  ریکنون نسبت به سا تا است که یی ها
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و حل معادالت   یگسسته ساز  یروش ها  5#
 ل یفرانسی د

 ی م  لیتحل  ی لیفرانسیها و معادالت د انی ها، توسط گراد ستمیس اکثر
هم با حل   ی محاسبات االت یس کی نامید در که میدان  ی شوند و اکنون م

( سر و کار د ینیب ی م ریاستوکس که در شکل ز ری)مثل معادله ناو یعدد
  اجیها، احت لی حل معادالت به دست آمده از روابط و تحل یبرا اما م؛یدار

 .کار وجود دارد نیا یهم برا  یی که روش ها میدار یز به گسسته سا
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محدود 5#- 1 اجزاء   Finite Element)  روش 
Method) 

حل   یبرا است که ی روش نی تر جی المان محدود، را ایاجزاء محدود   روش
استفاده   ی اضیر یو مدل ساز  ی از مهندس ی ناش لیفرانسیمعادالت د یعدد

 .شود ی م

به نام المان  یکوچک تر  یبه قسمت ها  ستمیس  کی روش،  نیا در
معادله   کیشود و  ی م  میتقس محدود که از نظر محاسبه ساده تر هستند،

  لیساده تبد یخط یآن، به معادله ها یمرز  طیهمراه با شرا لیفرانسید
آن ها به کل   ج ی بل حل هستند و پس از حل، نتاقا ی راحت به شود که ی م

  کینامیاز د ی مختلف یروش، در جاها نیا .شود ی داده م  میدامنه تعم
 کیوارد به  یکاربرد دارد؛ مثل محاسبه تنش ها ی محاسبات االت یس

 .ساختمان در اثر طوفان
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محدود 5#- 2 حجم   Finite Volume)  روش 
Method) 

  سیرا به شکل ماتر  ی جزئ لیفرانس ی توان معادالت د ی روش، م  نیا با
 ی م یاست و قد یساز  هیشب یروش اساس کار اکثر نرم افزار ها نیا .درآورد

 .تر از روش قبل است

شود و سپس به  ی به عنوان نمونه در نظر گرفته م  ی روش، حجم  نیا در
از   ی محاسبات االت یس کی نامیروش در د نیا .شود  ی داده م  میکل تعم

و هر   ستین  سهیقابل مقا ی دقت، با روش قبل ایتر بودن  یلحاظ کاربرد
روش   نیشاخه ها، ا ریاز ز ی واقع در بعض در .خود را دارند یکدام کاربردها

 .است ی همانند قبل بایتقر 
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محدود 5#- 3 تفاضل   Finite Difference)  روش 
Method) 

  .روش، سهولت آن است نیا یای مزا از .است لوریروش، بسط ت  نیا اساس
دو نقطه با فاصله در نظر  ،یمحاسبات  االت یس کینامیروش در د نیا در

 .شود  ی دو محاسبه م  نی ا نیب ی بیتقر  ی تفاضل  شود و ی گرفته م 
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 (Spectral methods) یفیط یروش ها 5#- 4

وجود دارد که به   ی فیبه اسم روش ط یگر یروش ها، متد د نیبر ا عالوه
و توابع متناوب   هیفور یروش از سر  نیا در .دارد  یی نسبت، دقت باال 

 .شود ی استفاده م 
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 کینامیدر د  یکاربرد یاز نرم افزارها  یستیل 6#
 یمحاسبات االتیس

• ANSYS :یساز  هیو شب ی در طراح لیو تحل هیتجز  یبرا 
• Open FOAM :ها طی انواع مح یساز  هیشب 
• Power FLOW :بزرگ  یها نسیزیب یبرا  ی و طراح یساز  هیشب 
• Sims Cale : یساز  نهیتست عملکرد، دوام و به یساده ساز 
• COMSOL Multiphysics:  پ  یساز   هیشب قابل  کردن   ی نی ب  شیو 

 ندها یفرآ


