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سال توسعه يافته است، يک کد  40برای بيش از  LSTCکه توسط شرکت  LS-DYNAنرم افزار 
سازی مسايل پيچيده واقعی  المان محدود بسيار پيشرفته غير خطی می باشد که برای شبيه

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

 .خودروسازی، صنایع هوافضا و . . . مورد استفاده قرار می گيرد
 

مکانیک و این نرم افزار در مهندسی 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  هوافضا

سعی شده که تئوری ها و نحوه بدست آوردن ضرایب مدل های مادی از داده های تستهای 
 با ارائه مثالهایی ساده ولی کاربردی شرح داده شود.  فلزیزمایشگاهی برای بیان رفتار مواد آ
 

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

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

در این  .مطرح شده تا حد امکان با روشهای تئوری و مقاالت معتبر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت
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-LS افزارنرممعرفی  -1
ضربه  سازیشبیهبرای  افزارنرمحل موجود در این  هایروشمادی و  هایمدل، کتابخانه هاقابلیتمعرفی  1-1

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

 ]6[روابط تحلیلی 
 
فلزات، ژئوتکنیک )خاک، سنگ و بتن(، سرامیک و مادی مناسب برای بيان رفتار  هایمدل -2

 استاتیکی و دینامیکی با نرخ کرنش باالکامپوزیت تحت بارگذاری 
 ]2[تست کشش  هایدادهمنحنی تنش کرنش پالستیک از روی تخمین  2-6
و  PLASTIC_KINEMATIC ،PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITYمادی  هایمدلمعرفی  2-2

JOHNSON_COOK یکدیگربا  هامدلبررسی تفاوت این  و 
از  JOHNSON_COOKو  PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITYمادی  هایمدلتعیین ضرایب   2-3

 مختلف هایکرنشکرنش پالستیک در نرخ  -تنش هایمنحنیروی 
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و  SOIL_AND_FOAM هایمدلمادی مناسب برای بيان رفتار خاک )  هایمدلمعرفی  2-4 
GEOLOGIC_CAP_MODEL ،) هایمدلباال )  هایکرنشبتن و سنگ تحت بارگذاری با نرخ JH2 ,

CSCM ,Damage Rel3 Concrete وRHTیکدیگربا  هامدلاین  سازیشبیهنتایج  ( و بررسی تفاوت 
 برای بيان رفتار سراميک تحت بارگذاری با نرخ کرنش باال  Johnson Holmquistمعرفی مدل مادی  2-5
یک کامپوزیت چهار الیه  سازیشبیهو  ENHANCED COMPOSITE DAMAGEمعرفی مدل مادی  2-1

  Solidو  Shellبرای دو مدل تحت بار کششی و مقایسه نتایج عددی با روابط تحلیلی  0/90/90/0
 
 مکانیک ضربه، نفوذ، شکست و تخریب -3
کششی،  هایحالت)مسیر بارگذاری،  Triaxialityو مفهوم  JOHNSON_COOKمعرفی مدل شکست  3-6

 فشاری، برشی و ...( 
 ]2[تست کشش  هایدادهبا استفاده از  JOHNSON_COOKتعیین ضرایب شکست مدل  3-2
آمده )تغییرات  به دستذ یک پرتابه صلب در یک صفحه آلومینیومی و مقایسه نتایج نفو سازیشبیه 3-3

 ]3[تست تجربی  هایدادهسرعت پرتابه و مد شکست ایجاد شده در صفحه( با 
 و نحوه کاربرد آن ADD_EROSIONمعرفی مدل شکست  3-4
 سازیشبیهبا  د آنو نحوه کاربر Johnson Tabulated Cook و GISSMOشکست  هایمدلمعرفی  3-5

  ]3[ در دقت نتایج عددیانتخاب نوع مدل شکست  تأثیرتست پانچ و بررسی 
 
 روش حل الگرانژی -4
و مقایسه تست تیلور  سازیشبیهبا  این روش هایمحدودیتو  هامزیتبيان  ،الگرانژیمعرفی روش حل  4-1

 ]4[تست تجربی  هایدادهآمده با  به دستنتایج 
آمده )تغییرات  به دستنفوذ پرتابه در بتن و تخمین حد سرعت بالستیک و مقایسه نتایج  سازیشبیه 4-2

   ]5[تست تجربی  هایدادهسرعت پرتابه و میزان صدمه ایجاد شده در بلوک بتنی( با 
 
 MMALE و اويلریروش حل  -5
با  هاروشاز این هر کدام  هایمحدودیتو  هامزیتو بيان  MMALE و اويلری حل هایروشمعرفی  5-1

 ]4[تست تجربی  هایدادهآمده با  به دستو مقایسه نتایج تست تیلور  سازیشبیه
 ]1[تست تجربی  هایدادهانفجار خرج در فضای آزاد و مقایسه فشارهای تخمین زده شده با  سازیشبیه 5-2
تست تجربی  هایدادهده با آم به دستانفجار خرج و اثر آن بر سازه فلزی و مقایسه نتایج  سازیشبیه 5-3
]9[ 
 
 SPHروش حل   -1
و مقایسه تست تیلور  سازیشبیهبا  این روش هایمحدودیتو  هامزیتبيان ، SPHمعرفی روش حل  6-1

 ]4[تست تجربی  هایدادهآمده با  به دستنتایج 
مقایسه نتایج با  و Hybrid هایالمانو  SPHنفوذ پرتابه در بتن با استفاده از روش حل  سازیشبیه 1-2

  ]5[تست تجربی  هایداده
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 ارتعاشات -9
 )سیستم جرم و فنر( گاهتکیهتحریک ارتعاشات ناشی از حرکت  9-6
 تحریک ارتعاشات اجباری )سیستم جرم و فنر( 9-2
 طبیعی یک سازه هایفرکانستحلیل مودال و تعیین  9-3
 تحلیل هارمونیک 9-4
 (Spectrum Analysis)تحلیل آنالیز طیفی  9-5

 .اندشدهاین قسمت همگی از منابع درسی ارتعاشات انتخاب  هایمثال
 
 شبه استاتیکی هایتحلیل -8
 برای تحلیل مسائل شبه استاتیکی Implicitمعرفی روش حل  8-6
آمده  به دستنمونه و مقایسه نتایج  مسئلهبا حل یک  Implicitو  Explicitبیان تفاوت بین روش حل  8-2

 بط تحلیلیبا روا
 نمونه(  مسئله)با حل چند  Implicitنکات مهم در تحلیل  8-3
 
 تحلیل تصادف -9
 روش تعریف قیود برای بیان حرکت 9-1
 و پیچ جوشنقطه سازیمدل 9-2
 (Rigid Wall)روش تعریف دیواره صلب  7-3
 ]8[( هایکالستو االستومرها ) هافومبرای بیان رفتار  Mooney-Rivlinمعرفی مدل مادی  9-4
 نمونه مسئلهحل یک  7-5
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