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امروز   ی در زندگ یادی ز ریتاث  ی محاسبات   االت یس کینام ید ای CFD کاربرد
  ،یهواشناس  یها انیکه جر دیفکر کرده ا  نیتاکنون به ا ایآ .بشر دارد

 ایآب در لوله ها و  انیجر ما،ی حرکت ماهواره ها در فضا، حرکت هواپ
 لیو تحل ی مهندسان مورد بررس  چگونه توسط انوسیاق یآب ها انیجر

 رند؟ یگ ی قرار م

است که   CFD یاز کاربردها یکی  االت یس یشاره ها ای انیجر ی بررس
  در .دهد ی موضوعات ذکر شده را به مهندسان م  ی تمام  ی بررس تیقابل

 .دیبا ما همراه باش CFD یبا کاربردها یی آشنا یادامه برا

 

1# CFD ست؟یچ 

CFD مخفف Computational Fluid Dynamics علم در شاخه   کی
را  االت یمسائل س لیو تحل یساز  هیشب است که االت یس  کیمکان  ی مهندس

استوکس  -ریمعادله ناو االت یس لیتحل یبرا ی اصل معادله .دهد ی انجام م
از مسائل به  یار یخاص خود را دارد و در بس یها ی دگیچیپ باشد که ی م

در صنعت   CFD کاربرد .است ازیحل آن ها ن یبرا اریبس یها یساده ساز 
 .باشد رگذاریمسائل مختلف تاث یبر رو میتواند به صورت مستق  ی م
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 CFD مسئله در کی مراحل حل  2#

 :دارد ی چهار مرحله اساس  CFD مسئله ک یحل  ی طور کل به

 مسئله و اهداف آن  تیکل ی بررس .1
 ی و مرز  هیاول طیشرا  یی و شناسا ی مدل کل کی یساز  هیشب .2
 راستوکس یمعادالت ناو  حل .3
 موارد به دست آمده  ی و صحه سنج جی نتا ی بررس .4

  یادیبودن مجهوالت، معادالت ز   ادیز لی، به دلCFD  همسئل کیحل  در
  یبرا یقو وتری کامپ کی ازمندین نی بنابرا به صورت همزمان حل شوند؛ دیبا
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  یدر جهان امروز به حد CFD کاربرد اما م؛یهست CFD مسائل قیدق لیتحل
  ی مسائل اختصاص م نیقدرتمند را به حل ا یها انهیاست که ابر را ادیز

 .دهند

با   لیفرانسیدارند که در آن ها معادالت د یحل عدد CFD مسائل معموال
  تکرار .شوند ی م لیتبد یبه معادالت جبر  هیاول ات یو فرض یساده ساز 

 .است CFD مسئله کیحل  یراه برا ن یتر  ی معادالت اصل

 :عبارت اند از CFD مسئله در کیحل  یروش ها  نیتر  مهم

 (Finite Element Method)  المان محدود روش •
 (Finite Volume Method) حجم محدود روش •

 

 در صنعت CFD کاربرد 3#

  ریمختلف حاصل حرکت و تاث یموجود در صنعت ها یندهایاز فرآ یار یبس
 .هستند االت یس

  یندهایدر فرآ االت یمتقابل س ریو تاث روهاین ی تمام  ی و بررس لیتحل
 .شود ی انجام م CFD قیاز طر  ی کی زیو ف یی ایمیش

 :کرد میتقس ریدر صنعت را به موارد ز  CFD توان کاربرد ی م  ی طور کل به

 یکیز یو ف یی ا یمیش یندهایو توسعه فرآ یساز  نهیبه •
 ست یز طی با مح االت یس یندهایفرآ یدارساز یپا •
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راندمان و   شی به منظور افزا االت یس انیجر قی و کنترل دق لیتحل •
 ی مصرف انرژ  یساز  نهیبه

 یصنعت یندها یموجود در فرآ  یها زمیبه روز و نوآورانه مکان ی طراح  •

  ع ی صنا نیاز ا ی شود که برخ  ی ده م مشاه  یادیز ع ی در صنا CFD کاربرد
 :عبارت اند از

 ی خودروساز  صنعت •
 یماساز یهواپ صنعت •
 نفت و گاز  ع یصنا •
 یساز  ی کشت  صنعت •
 مان یس صنعت •
 ییغذا ع یصنا •
 مطبوع  هیتهو صنعت •

 .پرداخت میخواه ع ی صنا نیاز ا کی در هر  CFD کاربرد  حیادامه به توض در

 ی در صنعت خودروساز  CFD کاربرد 1-3#

  ی نقش مهم االت یخودرو س کی  زمیو در مکان یصنعت خودروساز  در
 لیاحتراق و حرکت اتومب ندیفرآ یساز  هیشب لیدر تحل CFD کاربرد .دارند

است که در صنعت   ی هوا )اصطکاک هوا( از جمله مسائل انیدر مقابل جر
 .دارد تیاهم اریبس یخودروساز 
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2-3# CFD در صنعت نفت و گاز 

  مسائل .هستند (piping) بخش لوله ها نیصنعت نفت و گاز مهم تر  در
از  فقط آن ها وجود دارند که  شینفت و گاز و پاال یی در جابجا یادیز

 .ستندو حل ه ی قابل بررس CFD قیطر

 :در صنعت نفت و گاز عبارت اند از CFD از موارد کاربرد ی برخ

 یعبور  الیس ی سرعت و دب ی و بررس لیتحل •
 ر یمس ی افت فشار داخل لوله ها و در ط ی و بررس لیتحل •
حباب  جادی)ا ونیتاسیو احتمال رخ دادن کاو انی جر  ی آشفتگ ی بررس •

 (الیبخار در س
 االتیاز حرکت س ی انتقال حرارت ناش لیتحل •
 در صنعت نفت و گاز  یچندفاز   یها انیجر لیتحل •
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 یماساز یدر صنعت هواپ CFD کاربرد 3-3#

هوا   یمملو از مولکول ها یو جت ها با سرعت باال در فضا  ماهایهواپ پرواز
 .شود ی م لیتحل CFD قیاست که فقط از طر  یاز موارد ی کی

CFD ریموارد ز لیتحل یبرا یماساز یمختلف صنعت هواپ ی در بخش ها  
 :کاربرد دارد

 و فشار وارده بر بدنه مایهواپ سرعت •
 بدنه یو مقاوم ساز  مایوارده بر بدنه هواپ یروین •
 ها لی رفویا ی آن در طراح ری باد و تاث انیجر •
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4-3# CFD ی ساز  ی در صنعت کشت 

ناو   ای ی ماندن کشت  دارینکته معلق و پا نی مهم تر یساز  ی صنعت کشت  در
 قیموضوع از طر نی ا آب است که انیجر یشناور( بر رو ی )به طور کل

  ی م  ی بررس  االت یآرام و مغشوش س یها انیجر لیدر تحل CFD کاربرد
 .شود
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 مان یدر صنعت س CFD کاربرد 5-3#

صنعت   نیا یها  ندهیانتشار آال مانیمهم در صنعت س  یاز دغدغه ها ی کی
آن ها  ی و محدوده ارتفاع یگلخانه ا یانتشار گازها زانیم لیتحل .است

  نیهمچن .باشد ی صنعت م  نیدر ا CFD موارد کاربرد نی از مهم تر ی کی
 قیاز طر زین  لویدر س مانیس یساز  رهیمراحل پخت در کوره و ذخ لیتحل

CFD ردی گ ی صورت م. 

 

6-3# CFD ییغذا عیدر صنا 

  ندیو فرآ  یی مانند پخت و خشک کردن مواد غذا ی مراحل یی غذا ع یصنا در
مورد  CFD ای ی محاسبات  االت یس کی نامیروش د قیاز طر یساز  زهیلیاستر
 انیهمچون کنترل جر یی در بخش ها البته .رندیگ ی قرار م ی و بررس لیتحل
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صنعت به   نی در ا CFD کاربرد زیمرطوب ن یهوا انی جر کینامیهوا و د
 .دیآ ی چشم م

 

 مطبوع هیدر صنعت تهو CFD کاربرد 7-3#

  نی تر ی از اصل ی ک یسرد و گرم  یهوا  انیجر لیمطبوع تحل هیعلم تهو در
و  شی گرما تی و ظرف ی هواده  تی ظرف محاسبه .است CFD فی وظا

 CFD قیمطبوع از طر  هیصنعت تهو  در است که ی مسائل  گریاز د شی سرما
 .ندیآ ی به دست م 

  شود و ی موارد خالصه نم نیمطبوع به هم هیدر صنعت تهو  CFD کاربرد
  ی مسائل نی از مهم تر ی کیمطبوع  هی تهو  یها ستمیراندمان س شیافزا

 باشد. ی م  ی و بررس لیقابل تحل قی طر  نیا از است که
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