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 مقدمه مولف  

ـ  یـز و انتقال حرارت ن یاالتس یکبشر ، علم مکان یدر زندگ یوتربا گسترش روز افزون کاربرد کامپ بهـره   یاز آن ب
 یوترهـاي قابل حل نبـود ، بـا کمـک کامپ    یلیبا روش هاي تحل یناز ا یشکه پ یاز معادالت یارينبوده است و بس

 یاالتسـ  یـک بـا عنـوان مکان   یاالتسـ  یـک از علـم مکان  یـدي جد يکه شـاخه   ییحل شده است تا جا یشرفتهپ
 یدر ابتدا محدود به کدهاي اختصاصـ  یمحاسبات یاالتس یک)  پا به عرصه وجود گذاشت. مکانCFD(یمحاسبات

مـورد اسـتفاده قـرار     یو سـازمان  یو بعضاً بـراي مـوارد شخصـ    تهیه ها بود که توسط اشخاص، موسسات، دانشگاه
عموم قرار  یارو در اخت یهته يبه مرور زمان نرم افزارهاي تجار سباتیمحا یاالتس یکمکان . با رونق علمگرفت یم

توسعه داده شده اسـت کـه    یمحاسبات یاالتس یکنرم افزارهاي متعددي در حوزه مکان اخیر هاي گرفت. در سال
 بار یننرم افزار براي اول ین. ایدآ یآنها به شمار م یناز  قدرتمندتر یکی  +STAR-CCMنرم افزار  ینب یندر ا

نـرم افـزار    ینبه بازار عرضه شد . محصوالت ا یکاآمر یلوايدر شهر م یشرکت خصوص یکتوسط   1980در سال 
بوده و هـم اکنـون    یانقابل استفاده مشتر +STAR-CD ،STAR-CCMو  STAR-Designدر سه گروه 

  .کند یم یتفعال یمنسشرکت بزرگ ز یسانسنرم افزار تحت ل ینا
 بـه  ابزارهاي گذشـته بـا توجـه    یاالتس یکدر حوزه مکان یو دانشگاه یصنعت یتهايبا رشد روزافزون فعال امروزه

در هندسه هـا و مـدلهاي سـاده     یلکارآمدي خود را از دست داده اند و محدود به تحل یی،پاسخگو یینسرعت پا
 تواند ینسبت به آنها در داخل کشورکم است ، م یشده اند. توسعه و استفاده از ابزارهاي بروزتر، که متاسفانه آگاه

 یقـات تحق یباشد.  فلذا، طـ  یانیکمک شا یستندن یلکه با ابزارهاي گذشته قابل تحل يتر یچیدهدر حل مسائل پ
آمـوزش نـرم افـزار     ینـه در زم یکتـاب  ی،و موسسات علمـ  یکشور، نهادهاي دانشگاه یاتبعمل آمده از بانک نشر

STAR-CCM++که اغلـب آنهـا    باشند، یموجود عمدتا ًبصورت جزوات مختصر م ینشد و مطالب آموزش یافت
بـرآن   یـل دل ینکنند.  به همـ  ییو کاربردي راهنما یسازي مسائل صنعت یهشب ايبر یکاربر را به خوب توانند ینم

 ید،اسـات  یـار ر اختکامـل و کـاربردي د   ينرم افزار، مجموعـه ا  ینراهنماي ا یدترینو جد یناول یفتا با تأل یمشد
  . یممحترم قرار ده ینو محقق ینمهندس یان،دانشجو

هاي ساده و راهکارهاي آماده سازي هندسه،  سازي یهکتاب مسائل عمدتاً معطوف به شب ینبه ذکر است در ا الزم
. در باشـد  یاز نرم افزارهاي مشابه است، م یارينرم افزار بر بس ینتوان گفت نقطه قوت و برتري ا یکه به جرئت م

قسمت ها و با تکـرار   یراهبردي در برخ ضیحاتبر حل مثال هاي کاربردي به همراه تو یکتاب آموزش مبتن ینا
  .باشد یفراوان م

کتـاب   یـن و نقطه نظرات شما خوانندگان محترم، جلد دوم ا یانکه با استفاده از تجرب یمکتاب برآن ینمولفان ا ما
  .یمپردازد به مرحله چاپ برسان یمختلف م یعسائل کاربردي در صنام یکه به بررس یکرا  در ادامه جلد 

 یـر ز یکـی آدرس الکترون یـق و انتقـادات خـود را از طر   یشـنهادات نقطـه نظـرات ، پ   توانند یمحترم م خوانندگان
  ما قرار دهند. یاردراخت

  

Sh_teymourpour@yahoo.com 
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ات ایران خودرو جناب مهندس مهـدوي،  مرکز تحقیق  CFDبا تشکر از ریاست محترم اداره 
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 مقدمه  
نظیـر   يهـا اي مربوط بـه سیسـتم  ، حل عددي معادالت دیفرانسیل پاره)CFDدینامیک سیاالت محاسباتی (    

    سـازي کـامپیوتري انجـام    باشد کـه بـا اسـتفاده از شـبیه    می هاي شیمیایی، انتقال حرارت و واکنشجریان سیال
  شود. می
           رم افــزاردر ایــن بــین نــنــرم افزارهــاي متعــددي در ایــن حــوزه توســعه داده شــده اســت،  هــا در ایــن ســال  

STAR-CCM+           یکی از قدرتمندترین و بهترین نـرم افزارهـاي حـال حاضـر بـراي تحلیـل مسـائل مختلـف
اسـت کـه مبتنـی بـر روش حجـم      )   Computational Fluid Dynamics(سـیاالت محاسـباتی   دینامیک 

انجـام پـروژه هـاي    موید این موضوع است کـه   CFDباشد. تجربه کابران در کار با انواع نرم افزارهاي محدود می
نرم هاي شبیه سازي سیاالت می باشد. بسیار راحت تر از دیگر نرم افزار  +STAR-CCM  مختلف با نرم افزار

براي حل مسایل جریان سیال ، انتقـال حـرارت، فرآینـدهاي شـیمیایی، آیرودینامیـک،       +STAR-CCMافزار 
تـوان مسـائل   مـی  +STAR-CCM بنابراین با کمک نرم افـزار  ؛رودهاي دوفازي و ... به کار میاحتراق، جریان

 نـرم افـزار   از اینروسازي نمود. سازي، طراحی و شبیهو ... را بهینه مهندسی مکانیک، هوافضا، شیمی، هیدورلیک
STAR-CCM+ قدیمی مثل  هايافزاربهترین جایگزین براي نرمAnsys Fluent ،CFX ...ایـن   .باشدمی و

 پـردازش را سـازي و عملیـات پـس   زنی، شبیهبطوریکه تولید هندسه، مش، افزار داراي محیطی یکپارچه استنرم
افزار فرآیند آماده سازي توان گفت نقطه قوت این نرمدر یک محیط در خود جاي داده است. می بصورت یکپارچه

    باشد که در این نرم افزار برخالف دیگـر نـرم افزارهـاي تحلیـل سـیال براحتـی       هندسه و مش زنی دامنه حل می
و با ابزارهاي فراهم شده در این  هك و...) وارد کرد(مانند کتیا، سالیدور CADتوان هندسه را از نرم افزارهاي می

نرم افزار براي تحلیل سیال آماده کرد. بعالوه این نرم افزار یک محیط مناسـب بـراي طراحـی هندسـه دارد کـه      
سـازي  تمامی ابزارهاي مورد نیاز براي تهیه یک هندسه کامل در این محیط فراهم شـده اسـت. عـالوه بـر آمـاده     

شود و این نرم افـزار از تمـامی   زنی در این نرم افزار نیز بسیار با سرعت و با دقت باال انجام میشهندسه فرآیند م
ابزارهـاي   کنـد. را فـراهم مـی   هـا سازمان و مش الیه مرزي پشتیبانی و امکان ایجاد آنانواع مش با سازمان و بی

ع کانتور، نمودار، انیمیشن و... کاربر را از سایر بسیار قدرتمند این نرم افزار در فرآیند پس پردازش شامل تهیه انوا
افـزار  کنـد. ایـن نـرم   و اکسل و تک پـالت بـی نیـاز مـی      CFD post انندم  post processingنرم افزارهاي 

از  دارد کـه  خصوص در صنعت خودرو، هوافضا و شـیمی علی الحلگرهاي ویژه براي حل مهمترین مسائل صنعتی 
در   +STAR-CCMابزارهایی کـه   .باشدمی CFDدیگر نقاط تمایز این نرم افزار نسبت به سایر نرم افزارهاي 

ي اي و مهندسـی (در حـوزه  هاي کـامالً حرفـه  با تجزیه و تحلیل دهد براي انجام پروژه اختیار کاربرانش قرار می
یاالت کاربرد داشـته و امکـان بررسـی و تحلیـل     مکانیک محیط هاي پیوسته) و همچنین اجراي آنالیز بر روي س

  دقیق رفتار و جریان مواد جامد (آنالیز شکل دهی) را نیز فراهم نموده است. 
 CD-adapco معتقد است که  به عنوان توسعه دهنده این نرم افزارSTAR-CCM+       با توانـایی بـی نظیـر

عنوان یک دستیار حرفه اي در حل مشکالت مربوط بـه  تواند به خود در شبیه سازي و تولید نتایج با کیفیت، می
هاي پیچیـده (از لحـاظ ظـاهري) عمـل     و داراي هندسه (Multiphysics) هاي با حاالت فیزیکی مختلفمدل

  .وري کاربران شودنموده و در نهایت باعث افزایش بهره

  
  


