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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي  "دكتر مهدي دادخواه و مهندس مائده نعمتي "كتابي كه در دست داريد با همت 

  ي كنيم.از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 



  مقدمه نویسنده

هاي تجربی و آزمایشگاهی بسیار زیاد بـوده و در برخـی    انجام بسیاري از تستهزینه در همه جاي دنیا، 
موارد حتی با انجام آزمایش، سنسورهایی وجود ندارد که بتوانـد تمـامی وقـایع را ثبـت و داده بـرداري      

بوده و نه تنها هزینه  تواند بسیار راهگشا می )CFD(نماید. از اینرو، استفاده از نرم افزارهاي حل عددي 
توان با جزئیات بیشتري بررسی کـرد. از جملـه انـواع     اي را می دهد، بلکه هر پدیده ها را کاهش می تست

شـوند، نـرم افزارهـاي تجـاري مثـل       محسوب می CFDنرم افزارهاي حل عددي که همگی از ابزارهاي 
FLUENT  یاCFX مثل  و یا نرم افزارهاي متن بازOPEN FOAM  هاي زیادي  از قابلیتبوده که

از آنجایی که نویسنده کتـاب، سـالیان متمادیسـت     طرفداران زیادي پیدا کرده است. و هستندبرخوردار 
هـاي تجربـی مقایسـه کـرده اسـت، بـا        را با تسـت ها هاي آن کار کرده و خروجی هاي مختلفبا نرم افزار

نقاط ضعف آن آشنایی پیدا کرده و در این کتاب سعی کـرده تـا    هاي نرم افزار انسیس فلوئنت و قابلیت
در تهیه متن کتاب نه تنها از راهنماي نرم افزار  هاي خود را در اختیار خواننده قرار دهد. بخشی از یافته

هـاي شـرکت    کمک گرفته شده، بلکه بسیاري از تجربیات شخصی و نکـات مفیـدي کـه در پاورپوینـت    
هاي کتـاب منطبـق بـا     سعی شده تا فصل بهره گرفته شده است.ین شرکت آمده، انسیس یا وبینارهاي ا

در دسترس است. در ارائه  در نرم افزار فلوئنت باشد که هاي چند فازي سازي جریان هاي شبیه انواع مدل
مطالب تالش شده تا هم تئوري و معادالت حاکم توضیح داده شود و هم منوهاي نرم افزار گام بـه گـام   

انـد، بتواننـد    همراه با توضیحات آورده شود تا حتی کسانی که قبالً هیچ گاه از این منوها استفاده نکرده
  را بهتر درك کنند. توضیحات

باشد. نویسنده این کتاب، بـه دلیـل    هاي متعدد می ري مستلزم تمرین و انجام پروژهیادگیري هر نرم افزا
اي بدست آورده که سعی کرده در قالب این کتاب به دیگـران   همکاري با بسیاري از صنایع، اندك تجربه

تـرین کارهـا    یکـی از سـخت   در مدت زمانی که مشغول نوشتن این کتاب بودم، دریافتم که منتقل کند.
چرا کـه احتمـاالً مخاطبـان آن از پژوهشـگران و     است  و تالیف کتاب قال تجربیات به صورت مکتوبانت

خـانم   يهـا  و اگـر پیگیـري  د بود که با دقت و ریزبینی مطالب را ارزیابی خواهنـد کـرد   ناساتیدي خواه
از ادامـه راه  انتشارات دیباگران نبود، شاید در همان ابتداي کـار،  ي  مجموعهقزلباش و جناب فرسایی در 

دانم از ایشان و خانم عبداللهی، ویراستار محترم کتاب کمـال تشـکر را    لذا بر خود الزم می ماندم. باز می
کتاب براي دانشجویان و صنعتگران مفید باشـد و اگـر در برخـی از     ي این داشته باشم. امیدوارم مطالعه

در ویـرایش آنهـا    مـا را  هـاي خـود،   و پیام هاي کتاب، اشتباه و قصوري وجود دارد، با ارسال ایمیل بخش
  کمک کرده و باعث دلگرمی ما براي انتشار جلدهاي بعدي این کتاب شوند.

 dadkhah@aut.ac.irمهدي دادخواه تهرانی   


