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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  "مهندسان منصور ترابي و ابراهيم نيك قلب رودسري "كتابي كه در دست داريد با همت 

تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و 

  ي كنيم.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

Publishing@mftmail.com 
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  مقدمه مولف
مندي از قدرت پردازشی کامپیوتر، در زندگی امروزي بشر، چنان جایگاهی پیدا کرده است که  بهره

ي اداره امور جامعه بدون وجود چنین ابزاري مشکل است. در دنیاي مهندسی نیز از  حتی تصور نحوه
تدریج از کامپیوتر در حل مسائل واقعی مهندسی  اند و به ردهدیرباز به اهمیت پردازش کامپیوتري پی ب

هاي مهندسی (از جمله مهندسی مکانیک) در طول دوره تحصیل، ابتدا  کمک گرفتند. دانشجویان رشته
شوند و براي درك و تثبیت اصول  صورت تئوري آشنا می با مبانیِ طراحی و تحلیل مهندسی به

کنند. اما براي مسائل مهندسی با ابعاد  صورت دستی محاسبه می همهندسی، مسائل نمونه و کوچک را ب
ي زمانی دارد و نه دقت الزم را خواهد داشت. از  بزرگ و اجزاي فراوان، دیگر محاسبات دستی نه صرفه

  افزارهاي تخصصی براي حل مسائل واقعی مهندسی ناگزیر است.  کارگیري کامپیوتر و نرم این رو، به
فهم و کارایی را براي  نویسی ساده، قابل یک ابزار محاسباتی جامع است که زبان برنامهافزار متلب،  نرم

اي غنی از  چنین متلب داراي مجموعه محاسبات مهندسی و ریاضی فراهم ساخته است. هم
ي ریاضی و مهندسی  هاي کاربردي و پیشرفته ابزارهاي تخصصی است که در آن اکثر الگوریتم جعبه

ابزارهاي  گیري از این جعبه سازي شده است. مهندسان و کاربران متلب با بهره ارد پیادهصورت استاند به
  توانند مسائل بزرگ و پیچیده را حل کنند.  سادگی می استاندارد، به

شود. در  نویسی در متلب، آشنا می در کتاب حاضر، در اولین فصل، خواننده با مبانی و اصول برنامه
تفصیل  نویسی متلب براي مسائل مهندسی مکانیک به مندي از برنامه ي بهره ههاي بعدي کتاب، نحو فصل

توضیح داده شده است. محتواي کتاب با رویکرد کاربردي تنظیم شده است. از این رو، دانشجویان 
توانند استفاده  هاي مهندسی می بندي و مکمل تئوري عنوان جمع مهندسی مکانیک، از این کتاب هم به

ها در متلب براي حل مسائل جذاب و متنوع مهندسی مکانیک  سازي تئوري ي پیاده ا نحوهکنند و هم ب
توانند براي دسترسی به کدهاي به کار گرفته شده در طول کتاب  توانند استفاده کنند. مخاطبان می می

  مراجعه فرمایند. www.matlabgeek.ir سایت هاي تکمیلی به وب و آموزش

  مهندس منصور ترابی

  یم نیک قلب رودسريابراهس مهند

   


