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سال توسعه يافته است، يک کد المان  04برای بيش از  LSTCکه توسط شرکت  LS-DYNAنرم افزار 
يچيده واقعی استفاده می محدود بسيار پيشرفته غير خطی می باشد که برای شبيه سازی مسايل پ

در مرکز تحقیقات ليِورمور کاليفرنيا  6791در سال  John Hollquist شود. اين کد که ابتدا توسط دکتر
توسعه داده شد، امروزه توسط بسياری از شرکتهای معتبر بخصوص شرکتهای بزرگ خودروسازی، 

 صنایع هوافضا و . . . مورد استفاده قرار می گيرد.
( معرفی می شوند. با وجود Multiphysicsآموزشی، قابلیتهای ویژه نرم افزار )حلگرهای  در این دوره

، به عنوان کدی برای پیش بینی پدیده هایی چون ضربه و انفجار شناخته LS-DYNAآن که نرم افزار 
ای به بعد، با توجه به نیاز صنایع مصرف کننده این کد، حلگرهای ویژه  R7.0.0شده است، از ویرایش 

به آن اضافه شد که توانایی حل مسائل مربوط به حوزه مکانیک سیاالت )جریان غیر قابل تراکم و 
 تراکم پذیر(، شیمی و الکترومغناطیس را به این نرم افزار می دهد. 

این توانایی آن قدر چشمگیر هست که به جرات می توان گفت توانایی حل مسائل دینامیک 
، با توانایی نرم افزارهای متداول LS-DYNAپل سیال و سازه در نرم افزار سیاالت و شیمی به همراه کو

در برخی حوزه ها حتی می کند که برابری نه تنها  ANSYS/Fluentو  ANSYS CFXدر این زمینه مانند 
در این دوره آموزشی، تمامی مثالهای ارائه شده از ابتدا تا انتها در نرم افزار . هم پیشی می گیرد
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تمامی مثالهای ارائه شده با روابط تئوری و یا نتایج تست تجربی موجود، اعتبار سنجی خواهند * 

جه به پیشرفت کالس و درخواست دانشجویان، مثالهای دیگری نیز مورد بررسی قرار شد. با تو
 خواهد گرفت.
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