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 لفانؤگفتار مپیش
های عددی در حل مسائل مختلف محدود به عنوان یکی از کارآمدترین روش یامروزه روش اجزا

های متفاوت از جمله مهندسی افزارهای متعددی در حوزهشود. نرممهندسی به کمک رایانه شناخته می

محدود  یگرهای اجزامکانیک، عمران، هوافضا، صنایع دفاعی و نظامی بر این روش استوارند. یکی از حل

 گرگیرد، حلهای دینامیکی پیچیده مورد استفاده قرار میپدیدهسازی تمند که برای شبیهبسیار قدر

LS-DYNA  .افزار کاربرد نرم یحوزه استLS-DYNA باشد، یک کتاب می تألیفاز  تربسیار گسترده

را  افزار، کاربردهای صنعتی و نظامی این نرمLS-DYNAافزار لذا کتاب حاضر ضمن معرفی مبانی نرم

مهندسان مکانیک،  اطالعات مفیدی را در اختیارنماید و های برخورد، نفوذ و انفجار بررسی میدر پدیده

 قرار خواهد داد.های دریایی، زلزله، ژئوتکنیک( و معدن آهن، هوافضا، عمران )سازه، سازهخودرو، راه

 ارائه آن برای مناسب فارسیزشی آمو مرجع کنونتا افزارنرم این زیاد هایقابلیت وجود با سفانهأمت

 صورت وسواس و تالش رغم به. آیدمی شمار به آن آموزش در نوین اقدامی اثر این احتماالً و است نشده

 نظرات یارائه با تقاضامندیم گرامی خوانندگان شما از اشتباه، و خطا کمترین با اثری تألیف در گرفته

 .فرمایید یاری بعدی هایویرایش در کتاب این تکمیل و تصحیح در را ما خود

کتاب کار استفاده شود، به این صورت که پس از  یدر نگارش این کتاب سعی شده است از شیوه

چند مطالب شده بیان شده است. هرهای حلافزار، منوها و دستورات در قالب مثالمعرفی کلّیاتی از نرم

در شود است، توصیه می گردیدهل قبلی ارائه هر فصل این کتاب به صورت مجزا و بدون ارجاع به فصو

 این کتاب ترتیب فصول رعایت شود. یمطالعه

وجه قابل های المان محدود به هیچمنبع ها همانند تمامی کدسازیآمده در این شبیهنتایج به دست

 هایپاسخهای آزمایشگاهی و یا با نتایج تست دبای ضرورتاًکاربردهای بعدی نیست و  جهتاطمینان 

 تحلیلی، اعتبارسنجی و کالیبره شوند.

افزار های صنعتی و آموزش نرمچنین انجام پروژهکتاب و همبهتر از این  یبه منظور استفاده

این اثر بتواند سهمی هرچند ناچیز در  استاستفاده نمایید. امید  زیرتارنمای اینترنتی توانید از می

مهندس محسن عزیزمان داشته باشد. در پایان از زحمات  صنعتی کشور -توسعه و پیشرفت علمی

تدوین این کتاب به صورت در بزرگوارانی که ما را  مهندس حامد بنی هاشمی و تمامی ،غضنفری
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