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سال توسعه يافته است، يک کد  40برای بيش از  LSTCکه توسط شرکت  LS-DYNAنرم افزار 

خطی می باشد که برای شبيه سازی مسايل پيچيده واقعی  المان محدود بسيار پيشرفته غير
در مرکز تحقیقات  6791در سال  John Hollquistاستفاده می شود. اين کد که ابتدا توسط دکتر 

ليِورمور کاليفرنيا توسعه داده شد، امروزه توسط بسياری از شرکتهای معتبر بخصوص شرکتهای بزرگ 
 مورد استفاده قرار می گيرد.خودروسازی، صنایع هوافضا و . . . 

 

این نرم افزار در مهندسی عمران و معدن به معرفی قابليتها و نحوه استفاده از  ،آموزشی دورهدر این 
پرداخته خواهد شد. بر خالف دیگر دوره های برگزار شده در حوزه شبیه سازی عددی، ابتدا سعی 

دی از داده های تستهای آزمایشگاهی شده که تئوری ها و نحوه بدست آوردن ضرایب مدل های ما
برای بیان رفتار مواد ژئوتکنیک )خاک، بتن و سنگ( با ارائه مثالهایی ساده ولی کاربردی شرح داده 

 شود. 
 

به طور مختصر معرفی شده و سپس با  SPHو  MMALEدر ادامه روشهای حل الگرانژی، اويلری، 
ل عددی به طور کامل توضیح داده شده تا کاربر ارائه مثالهای متنوع، هر کدام از این روشهای ح

سعی شده که مثالهای ارائه بتواند با توجه به نوع مساله خود، يکی يا کوپل بين آنها را انتخاب کند. 
شده برای طیف وسیعی از دانشجویان و مهندسان مفید و قابل استفاده باشد. همچنین مثالهای 

در این و مقاالت معتبر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.  مطرح شده تا حد امکان با روشهای تئوری
سیالبس  دوره آموزشی، تمامی مثالهای ارائه شده از ابتدا تا انتها در نرم افزار مدلسازی خواهند شد.

 این دوره آموزشی به صورت زیر خواهد بود:
 
 DYNA-LSمعرفی نرم افزار  -1
روشهای حل موجود در این نرم افزار برای شبیه سازی ضربه و  قابلیتها، کتابخانه مدلهای مادی ومعرفی  1-1

 انفجار
 شبیه سازی یک تک المان تحت بارگذاری فشاری و مقایسه نتایج بدست آمده با روابط تحلیلی 6-2
شبیه سازی برخورد محوری یک قطعه صلب به انتهای آزاد یک میله االستیک و مقایسه نتایج عددی با  6-3

 ]6[روابط تحلیلی 
 
مدلهای مادی مناسب برای بيان رفتار خاک و بتن تحت بارگذاری شبه استاتیکی و دینامیکی با   -2

 نرخ کرنش باال
 معرفی رفتار مواد ژئوتکنیک )خاک، بتن و سنگ( و تفاوت آن با رفتار فلزات 2-6
و  SOIL_AND_FOAM ،PSEUDO_TENSORنحوه بدست آوردن ضرایب مدلهای مادی  2-2

GEOLOGIC_CAP_MODEL  برای مدلسازی خاک با استفاده از تستهایTXC  وHCT  و بررسی تفاوت
  ]2[ این مدلها با یکدیگر با مقایسه نتایج با داده های تست تجربی
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با و دینامیکی  شبه استاتیکی معرفی مدلهای مادی مناسب برای بيان رفتار بتن و سنگ تحت بارگذاری 2-3
( و بررسی تفاوت این مدلها RHTو  JHC، CSCM، Concrete Damage Rel3نرخ کرنشهای باال )مدلهای

  ]3[ با مقایسه نتایج با داده های تست تجربی با یکدیگر
و  HCTو  TXCاز روی تستهای  Concrete Damage Rel3نحوه کالیبراسیون ضرایب مدل مادی  2-4

 ]4 با داده های تست تجربیتخمین دقت نتایج 
 
فلزات و سرامیک تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی با اسب برای بيان رفتار مدلهای مادی من -3

 نرخ کرنش باال
و  PLASTIC_KINEMATIC ،PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITYمعرفی مدلهای مادی  3-6

JOHNSON_COOK یکدیگربررسی تفاوت این مدلها با  و 
 
 روش حل الگرانژی -4
و مقایسه تست تیلور با شبیه سازی  این روشبيان مزيتها و محدوديتهای  ،الگرانژیمعرفی روش حل  4-1

 ]5[نتایج بدست آمده با داده های تست تجربی 
 (Soil structure interaction) شبیه سازی تغییر شکلهای بزرگ در مسائل تقابل سازه با خاک  4-2

   ]1[ده با داده های تست تجربی شبیه سازی یک مساله مفروض در این حوزه و مقایسه نتایج بدست آم
 ]9[شبیه سازی برش سنگ و مقایسه نیروهای وارد شده به دیسک کاتر با نتایج تجربی  4-3
 
 MMALE و اويلریروش حل  -5
و بيان مزيتها و محدوديتهای هر کدام از این روشها با شبیه  MMALE و اويلری حلمعرفی روشهای  5-1

 ]5[ج بدست آمده با داده های تست تجربی و مقایسه نتایتست تیلور سازی 
شبیه سازی فروریختن ستون آب و برخورد موج حاصل به یک مانع صلب، تخمین میزان نیروی وارد  5-2

  ]8[و مقایسه با داده های تست تجربی شده به مانع 
 شبیه سازی فرآیند آتش کاری )انفجار در سنگ( 5-3
 
 تحلیل لرزه ای سازه -6
رفتار یک تیر بتنی مسلح تحت بارگذاری سیکلی و مقایسه نمودارهای هیسترزیک بدست  شبیه سازی 1-6

   ]7[آمده بدست آمده با داده های تست تجربی 
 تحلیل لرزه ای با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و خاک 1-2
ت آن )این تحلیل لرزه ای تاج سد بتنی با در نظر گرفتن نیروی وزن سد و فشار هیدرواستاتیک آب پش 1-3

 مثال بعلت پیچیدگی زیاد در دو جلسه حل خواهد شد(
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