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  مقدمه مؤلف
ترین علومی که بشر در این قرن در آن وارد شده، دینامیک سیاالت است. در  ترین و کاربردي یکی از پیچیده

افزاري، این امکان فراهم شد تا بتوان با کمک رایانه، معادالت  هاي اخیر با پیشرفت علوم رایانه و سخت سال
وناگون را حل کرد. در این روش با تبدیل پیچیده و غیرخطی حاکم بر رفتار جریان سیاالت مختلف در شرایط گ

حاکم بر سیال به معادالت جبري امکان حل عددي این معادالت  (PDE)معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 
هاي  تر و اعمال شرایط مرزي براي گره هاي کوچک شود. با تقسیم ناحیه موردنظر براي تحلیل به المان فراهم می

حاصل می شود که با حل این دستگاه معادالت جبري،  ایی یک دستگاه معادالت خطیه مرزي و با اعمال تقریب
  آید. دست می میدان سرعت، فشار و دما در ناحیه موردنظر به

برند، ولی در  هاي مختلفی جهت رسیدن به جواب بهره می ها و الگوریتم در دینامیک سیاالت محاسباتی از روش
تعداد زیادي اجزاء کوچک تقسیم کرده و براي هر یک از این اجزاء مسئله را تمامی موارد، دامنه مسئله را به 

اصطالح براي  تر یا به هاي کوچک افزارهایی در دو دهه اخیر براي تقسیم هندسه به المان کنند. نرم حل می
است. اکثر  ANSYS ICEM CFDافزار  ها نرم بندي هندسه وارد بازار شده که یکی از بهترین آن شبکه

دفاعی)، ناسا  ي پیشرفته تحقیقاتی هاي پروژه هاي بزرگ صنعتی و دفاعی جهان مانند دارپا (سازمان رکتش
بندي  افزار براي شبکه سازمان فضایی آمریکا)، الکهید مارتین، جنرال موتور، بوئینگ، ایرباس و غیره از این نرم(

مینه دینامیک سیاالت محاسباتی، نبود یک مرجع هاي اخیر با انجام پروژه متعدد درز در سال کنند. استفاده می
بندي  بندي را احساس کردم، کتاب در دستان شما مرجع مناسبی براي شبکه مناسب و کامل براي شبکه

  سازمان خواهد بود. یافته و بی سازمان

  افزار تسلط خواهید یافت: در این کتاب با سه بخش کاربردي این نرم

 Geometryبخش طراحی هندسه : 
 Blockingیافته : بخش ایجاد شبکه سازمان 
 Meshسازمان : بخش ایجاد شبکه بی 

ازآنجاکه هیچ اثري خالی از عیب و نقص نیست لذا کلیه انتقادات و پیشنهادات خود را جهت افزایش کیفیت 
در انتها جا دارد از تمام کسانی که در  ارسال نماید. mspahlavan@yahoo.comبیشتر کتاب به آدرس 

بازخوانی این اثر مرا یاري کردند تشکر کنم ازجمله دوست خوبم آقاي مهندس پوریا هادیزاده نشلی که در  خلق
        این کتاب مرا یاري نمود

  

  مسعود پهلوان


