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 آموزش آسان کامسول
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 یو گردآور فیتال

 محمد فوالدگر -محمود محمدی نژاد  –علی فوالدگر 

 



  3                                                                                                                                                                            رابط کاربری در نرم افزار کامسول     : 1ل فص

 می باشد comsolyar.comسایت  نویسندگان و حق معنوی اثر مربوط به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این اثر می باشد گانبرای نویسندحق چاپ 

  (آموز تصویری) آموزش آسان کامسول عنوان کتاب:

 د فوالدگرمحم -نژاد  محمدی محمود –فوالدگر  یعل :مؤلف

 مولف ناشر:

 محمد فوالدگر ویراستار و صفحه آرایی:

 چاپ اول نوبت چاپ:

 نسخه 100 شمارگان:

 978-600-467-191-0 شابک:

 تومان 35000 قیمت:

 02166402889 تلفن مرکز پخش:

 :آدرس ناشر

حدفاصل دانشگاه و _خیابان وحید نظری _خیابان انقالب -تهران 

 تلفن تماس    1315673571 کدپستی:  - 1احد و_36پالک _ابوریحان

02166402889 

 0-191-467-600-978 : شابک 

 5210813 : شماره کتابشناسی ملی 

 .محمد فوالدگر -نژاد  محمدی محمود –فوالدگر  یعل(/ تالیف و گردآوری آموز تصویری) آموزش آسان کامسول : پدیدآور عنوان و نام 

 ، 1399.  ناشر مولف  : مشخصات نشر 

 (. رنگی بخشی)نمودار جدول،  ، (رنگی)مصور: 173ص.   : مشخصات ظاهری 

 فنی مهندسی  –  سولکام : موضوع

 Comsol multiphysics : موضوع

 المان محدود  : موضوع

 Finite element : موضوع

 48335/621 : رده بندی دیویی 
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  : فهرست

 کارربی رد  رنم افزار کامسول   رابط شرح     - 1فصل 

 15 کامسول دکستاپ -1-1

 21 یکیگراف پنجره -1-2

 30 دسههن  انتخاب -1-3

 HELP 37 ابزار -1-4

 41 یمدلساز و افزار نرم HELP منابع  -1-5

 ساخت  هندهس رد رنم افزار کامسول   - 2فصل

 47 یبعد دو هندسه -2-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یبعد سه به یبعد دو ی هندسه بسط -2-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یبعد سه هندسه جادیا -2-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED دسههن  یبند شن ی پارت  -2-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یبعد دو به یبعد سه هندسه ریی تغ -2-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED هندسه نوع ن یی تع -2-6

 رد کامسول   تعاریف   - 3فصل 

 EXPLICITE 53 ابزار -3-1

3-2- BOOLEAN AND ADJACENT 57 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مختصات هیپا بر نتخابا -3-3



  5                                                                                                                                                                            رابط کاربری در نرم افزار کامسول     : 1ل فص

 می باشد comsolyar.comسایت  نویسندگان و حق معنوی اثر مربوط به

 انتخاب مواد   - 4فصل 

 60 افزار نرم در موجود مواد کتابخانه از استفاده -4-1

 62 د یجد ماده کی جادیا -4-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مواد  توابع -4-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ها نکی ل و یسراسر مواد  -4-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مواد پیی سو -4-5

 یک رد کامسول انتخاب قیز  - 5فصل 

 65 مدل به کیزی ف کردن اضافه -5-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED کهزی ف چند یها مدل فیتعر -5-2

 مش بندی رد کامسول   - 6فصل 

 69 یبند مش   -6-1

 تعریف روش حل مسئله رد کامسول   - 7فصل 

 74 هاSTUDY در هیپا مباحث  -7-1

7-2- PARAMETRIC SWEEP ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 .SWEEP ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  جینتا دازشپر پس   -7-3

 نحوه خروجی گیری از نتایج کامسول   - 8فصل 

 79 مرجع اطالعات کردن وارد -8-1
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED خط و سطح،حجم یها میترس -8-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED کانی پ یها میترس -8-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED برش میترس -8-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED زویا سطوح و ها کانتور -8-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED انیجر یها پالت -8-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED زارشگ جادیا -8-7

پلیکیشن رد کامسول   - 9فصل 
 ساخت ا

 83 شنی کیاپل ساخت در هیاپ مباحث -9-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ساختارمند شن ی کی اپل کی ساخت -9-2
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 پیشگفتار :

ها، سازی طراحیسازی برای مدلافزار شبیهیک نرم  (COMSOL Multiphysics)مالتی فیزیک کامسول

باشد. عالوه بر استفاده از های مهندسی، تولید و تحقیق علمی میی شاخهتمامیها و فرآیندها در دستگاه

شبیه می توانید  شما ،ر می باشدموجود در این نرم افزار که از خواص ویژه این نرم افزا سازی چندفیزیکهمدل 

مشتریانی که اصال  یاو  برای دیگر اعضای تیم طراحی موجود در نرم افزار کمک ابزار اپلیکیشن را به سازیتان

  .آن مدل درخواستی تبدیل کنید ک نرم افزار ساده تخصصییبا محیط نرم افزار آشنا نیستند به 

 
ال، انتقال حرارت و ن سیای، صوت، جریالکترومغناطیس، مکانیک سازهسازی اتواند برای شبیهافزار میاین نرم 

با نرم افزارهای توانند می (LiveLink)ها ماژولعالوه بر آن مورد استفاده قرار گیرد.  و... مهندسی شیمی

ی کامل در مجموع کامسول یک ابزار حل مسألهنماید. دیگر همانند متلب و سالیدورک و... ارتباط برقرار 

 باشد. می

 .ها و امکانات کامسول قرار داده شده استدر زیر لیست تمام ماژول

 

 
 

https://comsolyar.com/%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%84/
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 کامسول خچهیتار

 یمؤسسه سلطنت  انیشرکت  دانشجو  نیا  انگذارانیشد. بن  سیدر استکهلم سوئد تأس  1986  هیشرکت در ژوئ  نیا

 ی المان محدود م یکدها  matlabشرکت  یشرکت برا نیباشند. در آن زمان موسسان ا یسوئد م یفناور

المان محدود در گسترش   اپرداختند و از تجربه کار ب  FEMLAB  سینوشتند. در ادامه با در آمد حاصله به تاس

 COMSOLنام  شرکت به  2005استقاده نمودند. در سال  یمهندس ینرم افزار در اکثر رشته ها نیا

Multiphysics دانمارک ، فنالند ، فرانسه ، آلمان ،   نی، چ لیرزشرکت در ب نینام داد .  هم اکنون ا رییتغ ،

 460 یباشد و  دارا یمتحده شامل دفاتر م االتیو ا انگلستان،  سی، سوئ هی، هلند ، نروژ ، روس ایتالیهند ، ا

محصوالت ، نوآورانه ، پر جنب و جوش و برنده   هیشرکت  برپا نیا ینباشد . فرهنگ سازما ینفر کارمند م

کنند .  یو رشد م یبرتر هیکه افراد در آن برپا زیو چالش برانگ زیانگ جانیه طیمح کی قیراست و از ط

 شرکت است. نیا ت یموفق دیفعال ، کل یریادگ ی طیمح کیاستعداد و  باکارمندان 

 

 انگذارانیبن

 
 h.c. Svante Littmarck دکتر

 COMSOLگروه  رعاملیمد

 

 
 یدیفرهاد سع یآقا

 COMSOL AB رهیمد ت یه سیرئ
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بعد ،   یمنتشر شد. در سالها  COMSOL Multiphysicsysنسخه از محصوالت ،  ن یاول 1998سال  در

جامدات ،  کیمکان یرشته ها یخاص برا یالحاق یاز ماژول ها یو مجموعه ا افتهیآن گسترش  دیخط تول

،   MEMS،  ییایمیش یها، انتقال حرارت ، واکنش  الیس انی، جر نییبا فرکانس باال و پا یسیالکترومغناط

 LiveLinkنرم افزارها)    گریارتباط زنده باد د  ی. محصوالت نرم افزارافت یگسترش    گریو موارد د  کیآکوست

چند منظوره   یو ابزارها  دگردی  اضافه   ادامه  در  ®Excel  و  ®CAD   ،MATLAB  ینرم افزارها  ی( را برا

 .دیردگ  هیتعبدر آن  یساز نهیبه یساز هیشب ییکارا شیباعث افزا زین

 

 شرکت نیا ت یمامور

 یواقع یایدن کهیزیچندف یها ستمیس یساز هیو شب یمدل ساز یبا کاربرد آسان برا ینرم افزار توسعه

 از محصوالت  شتریبه کاربران در استفاده ب کمک

 یو توسعه دهنده نرم افزار محاسبات فن شرویبه عنوان ارائه دهنده پ COMSOL گاهیجا ت یو تقو  حفظ

 

 انیترمش

و  یقاتیتحق یشگاههای، آزما شرویپ یفن یشرکتها یهستند که برا یمجموعه محققان و مهندسان نیا انیمشتر

کند.   یکمک م یو توسعه محصوالت فن یشرکت به آنها در طراح نیکنند. محصوالت ا یدانشگاهها کار م

 یتلفن ها  ت یفیک   شیافزا  باعث کنند ،  یتر و کم مصرف تر م  منیما را ا  یماهایها و هواپ  لیمحصول، اتومب  نیا

را  یپزشک زاتیکنند ، تجه یکنند ، جهان را کشف م یرا جستجو م یانرژ دیشود ، منابع جد یهمراه ما م

 ....دهد و یتوسعه م

 

 COMSOLمختلف نرم افزار کامسول  یها هدر نسخ دیجد یها یژگ یو
 

 انتشار

 

 نسخه

 

 ویژگی های جدید 
 

 

 اطاعات اضافی

2019 5.5 Metal Processing Module  ماژول پردازش فلز  5.5 Release Highlights  

Porous Media Flow Module  5.5 ماژول  محیط متخلخل Release Notes 

2018 5.4 Composite Materials Module 5.4 ماژول مواد کامپوزیتی Release Highlights  

COMSOL Compiler™  برنامه نویسی اپلیکیشن در کامسول  5.4 Release Notes 

2017 5.3a   5.3a Release Highlights  

5.3a Release Notes 

https://www.comsol.com/release/5.5/metal-processing-module
https://www.comsol.com/release/5.5/metal-processing-module
https://www.comsol.com/release/5.5/metal-processing-module
https://www.comsol.com/release/5.5
https://www.comsol.com/release/5.5/porous-media-flow-module
https://www.comsol.com/release/5.5/porous-media-flow-module
https://www.comsol.com/documentation/5.5/COMSOL_ReleaseNotes.pdf
https://www.comsol.com/composite-materials-module
https://www.comsol.com/composite-materials-module
https://www.comsol.com/composite-materials-module
https://www.comsol.com/release/5.4
https://www.comsol.com/comsol-compiler
https://www.comsol.com/comsol-compiler
https://www.comsol.com/comsol-compiler
https://www.comsol.com/documentation/5.4/COMSOL_ReleaseNotes.pdf
https://www.comsol.com/release/5.3a
https://www.comsol.com/documentation/5.3a/COMSOL_ReleaseNotes.pdf
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5.3   5.3 Release Highlights  

5.3 Release Notes 

2016 5.2a Rotordynamics Module* ماژول دینامک اجسام دوار  5.2a Release Highlights  

*Released with 5.2a Update 2, October 3 5.2a Release Notes 

2015 5.2   5.2 Release Highlights  

5.2 Release Notes 

5.1   5.1 Release Highlights  

5.1 Release Notes 

2014 5.0.1 COMSOL Server™    نسخه مورد استفاده در کامپیوتر های سرور  
COMSOL Server™ 

Release Highlights 

5 Design Module   5.0 ماژول طراحی Release Highlights  

LiveLink™ for Revit®  ارتباط زنده با ریویت  5.0 Release Notes 

Ray Optics Module ماژول پرتوی نوری  

  

2013 4.4 Mixer Module  4.4 ماژول میکسر Release Notes 

4.3b Electrochemistry Module ماژول الکتروشیمی  4.3b Release Notes 

Molecular Flow Module ماژول جریان ملکولی  

Multibody Dynamics Module ماژول دینامیک اجسام 

Semiconductor Module ماژول نیمه هادی  

Wave Optics Module ماژول موج نوری  

2012 4.3a ECAD Import Module ورود فایل با فرمت    ECAD 4.3a Release Notes 

Fatigue Module )ماژول خستگی )عمر قطعات  

LiveLink™ for Excel® ارتباط زنده با اکسل  

LiveLink™ for Solid Edge® ارتباط زنده با سالید اج  

4.3 Corrosion Module   4.3 ماژول خوردگی Release Notes 

Nonlinear Structural Materials Module   ماژول مواد با ساختار غیر

خطی   

Pipe Flow Module ماژول جریان در لوله  

2011 4.2a Particle Tracing Module  ماژول ردیابی ذرات  4.2a Release Notes 

https://www.comsol.com/release/5.3
https://www.comsol.com/documentation/5.3/COMSOL_ReleaseNotes.pdf
https://www.comsol.com/rotordynamics-module
https://www.comsol.com/rotordynamics-module
https://www.comsol.com/rotordynamics-module
https://www.comsol.com/release/5.2a
https://www.comsol.com/documentation/5.2a/COMSOL_ReleaseNotes.pdf
https://www.comsol.com/release/5.2
https://www.comsol.com/documentation/5.2/COMSOL_ReleaseNotes.pdf
https://www.comsol.com/release/5.1
https://www.comsol.com/documentation/5.1/COMSOL_ReleaseNotes.pdf
https://www.comsol.com/comsol-server
https://www.comsol.com/comsol-server
https://www.comsol.com/comsol-server
https://www.comsol.com/release/5.0#new-product-comsol-server
https://www.comsol.com/release/5.0#new-product-comsol-server
https://www.comsol.com/design-module
https://www.comsol.com/design-module
https://www.comsol.com/design-module
https://www.comsol.com/release/5.0
https://www.comsol.com/livelink-for-revit
https://www.comsol.com/livelink-for-revit
https://www.comsol.com/livelink-for-revit
https://www.comsol.com/documentation/5.0/COMSOL_ReleaseNotes.pdf
https://www.comsol.com/ray-optics-module
https://www.comsol.com/ray-optics-module
https://www.comsol.com/ray-optics-module
https://www.comsol.com/mixer-module
https://www.comsol.com/mixer-module
https://www.comsol.com/mixer-module
https://www.comsol.com/documentation/4.4/COMSOL_ReleaseNotes.pdf
https://www.comsol.com/electrochemistry-module
https://www.comsol.com/electrochemistry-module
https://www.comsol.com/electrochemistry-module
https://www.comsol.com/documentation/4.3b/COMSOL_ReleaseNotes.pdf
https://www.comsol.com/molecular-flow-module
https://www.comsol.com/molecular-flow-module
https://www.comsol.com/molecular-flow-module
https://www.comsol.com/multibody-dynamics-module
https://www.comsol.com/multibody-dynamics-module
https://www.comsol.com/multibody-dynamics-module
https://www.comsol.com/semiconductor-module
https://www.comsol.com/semiconductor-module
https://www.comsol.com/semiconductor-module
https://www.comsol.com/wave-optics-module
https://www.comsol.com/wave-optics-module
https://www.comsol.com/wave-optics-module
https://www.comsol.com/ecad-import-module
https://www.comsol.com/documentation/4.3a/COMSOL_ReleaseNotes.pdf
https://www.comsol.com/fatigue-module
https://www.comsol.com/fatigue-module
https://www.comsol.com/fatigue-module
https://www.comsol.com/livelink-for-excel
https://www.comsol.com/livelink-for-excel
https://www.comsol.com/livelink-for-excel
https://www.comsol.com/livelink-for-solid-edge
https://www.comsol.com/livelink-for-solid-edge
https://www.comsol.com/livelink-for-solid-edge
https://www.comsol.com/corrosion-module
https://www.comsol.com/corrosion-module
https://www.comsol.com/documentation/4.3/COMSOL_ReleaseNotes.pdf
https://www.comsol.com/nonlinear-structural-materials-module
https://www.comsol.com/nonlinear-structural-materials-module
https://www.comsol.com/nonlinear-structural-materials-module
https://www.comsol.com/nonlinear-structural-materials-module
https://www.comsol.com/pipe-flow-module
https://www.comsol.com/pipe-flow-module
https://www.comsol.com/pipe-flow-module
https://www.comsol.com/particle-tracing-module
https://www.comsol.com/particle-tracing-module
https://www.comsol.com/particle-tracing-module
https://www.comsol.com/documentation/4.2a/COMSOL_ReleaseNotes.pdf
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LiveLink™ for PTC® Creo® Parametric™   ارتباط زنده با پی

تی سی   

4.2 Electrodeposition Module  ماژول آبکاری و الیه نشانی  4.2 Release Notes 

Geomechanics Module ماژول مکانیک خاک  

LiveLink™ for AutoCAD® ماژول اتوکد 

Microfluidics Module  ماژول میکرو سیاب  

2010 4.1     

4.0a Batteries & Fuel Cells Module ماژول باتری و سلول سوختی  

  

CFD Module ماژول CFD 

Chemical Reaction Engineering Module ماژول واکنش شیمیایی  

Plasma Module  ماژول پالسما 

4 LiveLink™ for MATLAB®  ارتباط زنده با متلب 
  

LiveLink™ for PTC® Pro/ENGINEER®   ارتباط زنده با  پی

 سی تی 

LiveLink™ for Inventor® ارتباط زنده با اینورتور  

LiveLink™ for SOLIDWORKS®  ارتباط زنده با سالید ورک  

2008 3.5a     

3.5     

2007 3.4     

3.3a Material Library کتابخانه مواد 

  

2006 3.3 AC/DC Module ماژول الکترومغناطیس  

  

Acoustics Module ماژول اکوستیک 

RF Module ماژول رادیوفرکانس 

Optimization Module ماژول بهینه سازی  

3.2b     

3.2a     

2005 3.2 CAD Import Module ورود فایل های فرمت CAD 

  

File Import for CATIA® V5 ورود فایل های اتوکد 

https://www.comsol.com/livelink-for-creo-parametric
https://www.comsol.com/livelink-for-creo-parametric
https://www.comsol.com/electrodeposition-module
https://www.comsol.com/electrodeposition-module
https://www.comsol.com/electrodeposition-module
https://www.comsol.com/documentation/4.2/COMSOL_ReleaseNotes.pdf
https://www.comsol.com/geomechanics-module
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 :قدمهم

 ینم  ی. فرقمیپرداز  یم  یمختلف و کاربرد ینرم افزار کامسول از جنبه ها  یبه بررس  یه آموزشموعمج  نیدر ا

 یهمه  یکه مطالب ارائه شده برا دید دیصنعت شما چه باشد. خواه ایو  قیتحق نهی، زم یکند رشته مهندس

 شیافزا یساز هیدر شبشما  ییاست که توانا نیمجموعه ا نیخواهد بود. هدف ما از ا دیکاربران کامسول مف

 .  دیاستفاده کن ها ت یقابل نیخود از ا یدر پروژه ها دیکند و بتوان دایپ

 یها دهینرم افزار تا اضافه کردن پد دمانیبا چ ییاز آشنا کیزیف یکامسول مالت یمجموعه مسائل اساس نیا

 دهد.  یموارد را پوشش م گریو د کهیزیچند ف

که نشان   نیتمر  یها  لیفادر ضمن    داشته باشند.  یمشخص  ریست که مسه اشد  میآموزش ها به گونه تنظ  ب یترت

پروژه آماده دیگر   1200عالوه بر این موارد    قابل مشاهده است.  comsolyar.comر سایت  شده است دداده  

مجموعه ، وسعت نظر و  نیا  میدواریام .و بانک اطالعاتی جامعی در این سایت به نمایش گذاشته شده است 

و شما را قادر سازد در انجام هر    دیداده  تا به طور کامل بر نرم افزار مسلط شو  شیشما را افزا یریگدایعمق 

 .دیموفق شو  یساز هیشب

 ریکب ریسازان ام هیشب میت
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 1 فصل

 کارربی   رابط  
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 کاربری در  نرم افزار کامسول  رابط شرح  -1فصل

 کامسول پنجره -1-1

، فراهم می نماییمآنالیز و  های کاربردی را ایجادها و برنامهما مدل  برای آنکه محیط مدل سازی را ، کامسول 

به عالوه مروری بر   ،ها و نوارهایی که در نرم افزار استفاده خواهیم داشت مروری بر پنجره  آموزش.در این  کند

 چگونگی هدایت رابط کاربری دسکتاپ کامسول خواهیم داشت.

تصویر در مورد بررسی قرار می دهیم. مدل باسبار را  ؛در این آموزشپ کامسول را داریم جا دسکتادر این -

ها برای ساخت مدل ، حل و ها و عملیاتی قابلیت ی ایجاد کننده مدل را داریم که شامل همهپنجره زیر،

 باشد.نمایش نتایج می

 

 کند.و توالی مدل سازی را کنترل می ی مدل دارددرخت مدل یک نظر اجمالی بر ساختار داده -
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مانند بر پا  ؛راست کلیک کنیم یهایانتخاب به منظور دسترسی به درخت طراحی،هر گره در  درتوانیم می -

 .کردن مدل، ایجاد تعاریف، اجرای شبیه سازی و پس پردازش نتایج

 

ها بر طبق اند.در اینجا فرماندر دسترس ی مدل در نواری ایجاد کنندهها در پنجرهی عملیاتهم چنین همه -

  اند.گروه بندی و مرتب شده هر یک از وظایف مدل سازی
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باشد.و فقط در نسخه دسکتاپ و باالتر از آن می 4/4نسخه   comsolلطفاً توجه نمایید که ویژگی نوار در  -

و لینوکس  OSXرها در نسخه نسخه ویندوز کامسول در دسترس است.این نوار با دیگر منوها و نوار ابزا

 جایگزین شده است.

 

ای در سمت راست آن بینیم که تنظیمات آن در پنجره می ،کنیمای که ما در درخت مدل انتخاب می هر گره -

ی اصلی برای پنجرهو شود قرار دارد.این پنجره با توجه به گره انتخاب شده در درخت مدل به روز رسانی می

ای که وارد های ماده برای هر مادهندسه، ویژگیباشد مثل ایجاد همات شبیه سازی ما میوارد کردن همه تنظی

 .یا هر شرط مرزی فیزیکیکنیم می
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ی گرافیکی را داریم که گرافیک تعاملی برای هندسه، مش، و نتایج را نمایش پنجره پنجره ،در کنار این  -

 دهد. می

ی فعلی از درخت مدل خاب شدها توجه به ابعاد سه بعدی شما و گره انتها بدر نوار ابزار پنجره گرافیکی دکمه

 .می کندتغییر  ، با توجه به گره انتخابی ،نوار ابزار گرافیکنمایید که  توجهشوند.به روز رسانی می

هایی از ها برای به روز رسانی دید، انتخاب واحدهای هندسی، پنهان سازی قسمت توانیم از این دکمهما می

 ها استفاده کنیم.و دیگر گزینه Renderingندسه، تغییر گرافیک ه

 

هایی هستند که ها پیشرفت، گزارش، پنجرهی پیامپنجره اطالعات را داریم. هایدر قسمت زیرین ما پنجره -

 .های اخطار، زمان حل و پیشرفت و گزارشات حل کننده دهند مثل پیاماطالعات ضروری مدل را نمایش می

 

دسکتاپ ی پیشرفت سمت پایین و راست  ها در نرم افزار یک میلهزمان حل یک محاسبه با انجام دیگر فعالیت   -

دهد. در کنار آن یک ای که در حال انجام هست را نشان میکه وضعیت هر عملیات با محاسبه شودظاهر می

 توانید برای کنسل کردن استفاده کنید.عالمت ضربدر قرمز هست که شما می
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ز را با helpوجود دارد که پنجره  Helpی شناور در گوشه باالی سمت راست دسکتاپ کامسول دکمه -

 دسترسی داشته باشید. F1توانید به این پنجره با استفاده از دکمه کند. هم چنین میمی

 

در  ایش اطالعاتبنابراین نم دهد.های درخت مدل ارائه میبا توجه به پنجره و گره Helpاین پنجره متن  -

اینجا وابسته به گره فعلی انتخاب شده در درخت مدل است.مثالً ما اطالعات بیشتری در مورد یکی از شرایط 

متن مرتبط با آن را  Helpرا انتخاب کنید و پنجره  Heut fluxتوانید گره خواهیم، شما میمرزی فیزیکی می

 دهد.نمایش می
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ی مدل خودتان بسازید توانید یک برنامه کاربردی بر پایهمی  ، ید اتمام رساندمدل را به  وقتی که شما ایجاد -

کلیک کنید تا در   Application builderی روی دکمه و آن را با همکاران یا مشتریان به اشتراک بگذارید.

 جا شوید.و کامسول مالتی فیزیک جابه Applicationدسکتاپ بین ویرایشگر 

 

تواند تغییر اندازه ای میرا به طبق نیاز خصوصی سازی کنید. هر پنجرهد چیدمان دسکتاپ  توانیآخر شما میدر  

کنید وقتی از نرم پیدا کند، جابه جا شود یا پنهان گردد. و هر تغییری که شما در دسکتاپ کامسول ایجاد می

کنید فیزیک را باز می  که کامسول مالتی  شوید ذخیره خواهد شد، به صورت پیش فرض بار دیگرافزار خارج می

 به نمایش در خواهد آمد.
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استفاده  resel desktopی برای برگرداندن دسکتاپ کامسول به تنظیمات پیش فرض به سادگی از دکمه

 کنید.

 

 

 
 

   پنجره گرافیکی -2-1

 طور آگاهی ازهمین. شوندبه تصویر کشیده می،پنجره گرافیکی جایی است که هندسه و نتایج ، در کامسول 

های نوار ابزار پنجره های زیادی در دسترس برای و اختصاص سازی دید شما با استفاده از دکمهابزارها و گزینه
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ید را عوض کنیم، چگونه ما مروری خواهیم داشت بر اینکه چطور د آموزشدر این  باشد.گرافیکی مفید می

 یم و واحدهای هندسی را انتخاب کنیمهایی از هندسه را پنهان کنهندسه را در پنجره جابجا کنیم، قسمت 

 ، مدل را باز کنید.( Application library)می توانید از  ایمدر این جا ما مدل آموزشی باسبار را باز کرده -

 

 

در خود پنجره گرافیکی جابجا کنیم. برای چرخش هندسه به سادگی روی خوب حاال ببینیم چگونه هندسه را  

کشید. برای جابجایی مدل روی موستان راست کلیک هر طرفی برای چرخش بچپ کلیک کنید و به  ،موس

 اسکرولی شما به هر جایی از پنجره جابه جا شود. برای تغییر بزرگنمایی دکمه  کنید و دوباره بکشید تا هندسه 

 .فشار دهید و برای بزرگ نمایی به سمت باال بکشید و برای کوچک نمایی به سمت پایینموس را 
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را با استفاده از نوار ابزار پنجره گرافیک تغییر دهیم . این نوار ابزار شناور  یتوانیم دید هندس همچنین ما می -

 کند.ی فعلی در درخت مدل تغییر میی ایجاد فضایی قطعه ما و گره انتخاب شدهاست و بر پایه

 

هندسه را ر را مطابق آن داریم اما اگر ما گره های نوادر حال حاضر گره از نتایج انتخاب شده است و ما دکمه

 شود.توانید ببینید که نوار ابزار به روز رسانی میانتخاب کنیم، شما می
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استفاده کنیم و در کنار استفاده  Go To Defult viewی توانیم از دکمهپیش فرض می دیدبرای بازگشت  -

استفاده کنیم. همچنین   zoom outو    zoom inی  هااز دکمه توانیم  می،  موس با تغییر بزرگنمایی    اسکرولاز  

توانید از می از طرفیتوانیم از زوم باکس برای بزرگنمایی یک منطقه خاص از مدل هندسه استفاده کنیم. می

 برای کوچک نمایی تا جایی که هندسه کامالً پنجره گرافیک را پر کند استفاده نمایید. ردکمه زوم اکستند

 

 

 

 

 

 

 

 

توانید هندسه را در جهت صفحاتی که عالقه ای داریم، بنابراین شما میی نمای صفحه نین چندین دکمهچ هم

ببینید و روی آن دکمه دوبار کلیک کنید تا  XYی توانید هندسه را در صفحه دارید مشاهده کنید. شما می

انجام دهید. ما همچنین  ZXو  YZی ی صفحهتوانید براهندسه را زا طرف مقابل ببیند و همچنین کار را می
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توانیم رندرینگ گرافیک را برای کمک به تجسم هندسه استفاده کنیم و این به خصوص زمان انتخاب می

 باشد.هندسه مفید می 

 

  wire frumeاز شفافیت استفاده کنیم یا از رندرینگ  ،خاموش و روشن کنیم راتوانیم نور صفحه ما می -

 شود.تر میرا روشن نگه داریم بنابراین انتخاب واحدهای هندسی آسان هید شفافیت م. اجازه داستفاده کنی

 

های مواد نشان چگونگی انتخاب یک واحد هندسی را در پنجره گرافیکی با استفاده از یکی از گرهدر ادامه 

هندسی در م و به منظور انتخاب یک واحد یکنرا انتخاب می clear selection برای شروع، .م دادیخواه

بینید که هندسه به صورت قرمز بریم و میمی  انتخاب کنیمخواهیم  ا روی قسمتی که میپنجره گرافیکی موس ر

 شود.مشخص می
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نکته مهم این ایم.بینید که جنس مس را به دومین باسبار اعمال کردهتوانیم کلیک کنیم و شما میبنابراین ما می

موس برای  اسکرولتوانیم از می ،اند سی که روی هم قرار گرفتهبرای انتخاب واحدهای هند که  است 

مفید  ،ای که دسترسی به آن دشوار است هندسه های خواهید واحداستفاده کنیم. این برای زمانی که می

 باشد.می

 

ن های موادمان را نشاکی از گرهی گرافیکی را با استفاده از یچگونگی انتخاب یک واحد هندسی در پنجره

 (.2)میکنرا خاموش می Activeکلید  (و سپس1)میکنرا کلیک می clear selectionم داد. بنابراین یخواه
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خواهیم جنس مس به مرز میان این دو سیم ما می .میجابه جا شو  )دامنه(ها،domainم میان یتوانبنابراین می

 اسکرول  دهیم ومی خواهیم قرار ه میکمی بزرگنمایی کنیم و موس را بروی مرزی ک  پسپیچ اعمال کنیم، 

 تا در نهایت آن انتخاب را انجام دهیم.  می چرخانیمموس را 

 

 

 

 

 

 

 

هایی از هندسه را انتخاب کنیم برای مثال یک جنس یا شرط مرزی اعمال توانیم قسمت در این روش ما می 

نظرتان را انتخاب کنید.  مورد د هندسه شود.برای نمایش یا عدم نمایش واحدها در مدلتان، شما در ابتدا بایمی

 زنیم. را می clice and hideی سپس دکمه

1 
2 
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خواهیم پنهان ای که مینشانگر را روی هندسه  برای اینکار،ها را در باسبار پنهان کنیم  پیچ  خواهیم یکی ازما می

 .کنیم تا مخفی شود کلیک میسپس  کنیم می بریم 

 

از اتمام ، دکمه مخفی کردن را از حالت انتخاب  می زنیم.)توجه نمایید بعد در نهایت دکمه مشخص شده را

 خارج نمایید(
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توانید داخل هندسه خودتان جاهایی که دیدشان به سادگی نیست را بدون آنکه واقعاً قسمتی بنابراین شما می  -

 ی خود را عوض کنید با اثری رو آن بگذارید، ببینید.از هندسه

ی توانیم همه میو یا  ببینیم View unhiddenی ی واحدهای پنهان نشده را با دکمههمه انیم تو میهمچنین  

برای  view allتوانیم از دکمه می ؛ از طرفیببینیم  view hidden onlyحدهای پنهان شده را با دکمه وا

 های پنهان شده و نشده استفاده کنیم.نمایش تمام هندسه

 

کنید کامسول یک لیست انتخاب واضح از این نهان می هایی از هندسه را پسمت همچنین وقتی که شما ق -

پیدا کنید.شما  viewزیر گره  ،درdefinitionرا با رفتن به گره  لیست  توانید اینمی کند.میواحدها ایجاد 

 د.اند را اصالح کنیتوانید یک انتخاب نام گذاری مجدد کنید و لیست واحدهایی را که پنهان شدهمی
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 انتخاب هندسه -3-1

ارید تا هندسه مسئله را به صورت واضح هنگامی که قصد دارید یک شبیه سازی موفق را انجام بدهید، نیاز د

مشخص کنید. از اختصاص ماده تا تعریف شرایط مرزی، تغییر مش یا پس پردازش نتایج، انتخاب واحدهای 

خواهیم به یک مرز داخلی دسترسی پیدا کنیم که می تواند مشکل باشد. به خصوص موقعیهندسه و... که می

 نیم.های بزرگ و پیچیده کار ک یا با هندسه

 توانید هندسه را در نرم افزار انتخاب کنید.چندین روش وجود دارد که شما می -
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 ی گرافیکی ، پنجره لیست انتخاب، نوار ابزاردر این آموزش چگونگی استفاده از  اسکرول موس در پنجره -

 ها را نمایش خواهیم داد.پنجره تنظیمات و پیش انتخاب

،قطعه ای برای انتقال حرارت در تجهیزات صنعتی( را داریم .)  busbarای باسبار)جعبه در این اموزش، مدل 

 می توانید باز کنید(. Application libraryاین مدل را از قسمت 

 

اسبار های بدهد. یک ولتاژ به یکی از پیچ را نمایش میاین مدل چند فیزیک گرمایش ژول و سرمایش همرفت   

رود. یک جریان هوا نیز از جعبه  شود و در نتیجه دمای سازه باال میث گرمایش ژول می شود که باعاعمال می

کند.ما از این مدل برای انتخاب واحدها هندسی مختلف کند که باسبار را از طریق همرفت خنک میعبور می

 استفاده خواهیم کرد. در نرم افزار

ها را به هیچ یک از واحدهای هندسی ایم اما آن فه کردههای هوا، مس و تیتانیوم را اضادر این مدل ما جنس  -

 جنس انتخاب شده را مشاهده نمایید.( 3ایم.) می توانید در تصویر زیر ، اعمال نکرده

 



  32                                                                                                                                                                                                            آموزش آسان کامسول 

 می باشد comsolyar.comسایت  نویسندگان و حق معنوی اثر مربوط به

باسبار اعمال کنیم. بنابراین اولین روش استاندارد ی ای احاطه کنندهخواهیم آن به جعبهبرای جنس هوا می -

توانیم هندسه را در نرم افزار انتخاب کنیم روش استفاده از نشانگر موس و کلیک کردن میمی که ما و عمو 

باشد. برای استفاده های ساده یا انتخاب واحدهای تکی مفید می است. این روش خصوصاً برای کار با هندسه

ی ر موس را در پنجرهکنیم و سپس نشانگال جنس هوا به جعبه، ابتدا ما هوا را انتخاب میاز این روش و اعم

آید تا نشان دهد کدام  بینیم که هندسه به رنگ قرمز در میبریم. ما میی مورد نظر میگرافیک روی هندسه

آید تا نشان ی در میتوانیم کلیک کنیم و هندسه ما به رنگ آبخواهیم انتخاب کنیم. پس ما میقسمت را می

 دهد که آن انتخاب شده است.

 

باسبار اعمال کنیم. بنابراین بعد از انتخاب گره مس در پنجره  domainم جنس مس را به خواهیسپس می -

توانم چرا که واحدهای هندسی خارجی بینید که اگر من بخواهم باسبار را انتخاب کنم من نمیگرافیک شما می

اسکرول موس برای انتخاب   توانیم از اسکرول موس استفاده کنیم.یرند. در موارد مشابه این میگ سر راه قرار می

 باشد.ها دشوار یا مرزهای داخلی مفید میواحدهایی که دسترسی به آن
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توانیم روی آن دو بار کلیک کنیم. ما بنابراین در ابتدا برای خارج کردن جعبه از حالت انتخاب شده من می -

ای توانیم میان واحدهای هندسیاسکرول موس میتوانیم نشانگر موس را روی باسبار بیرم و با چرخش  می   االن

اند جابه جا شود و هندسه مورد نظر را کلیک کنیم برای مثال اگر ما بخواهیم چندین که روی هم قرار گرفته

بینید که با اسکرول موس م و شما میدهیتنظیماتی را به یک مرزی در مدل اعمال کنیم کاری مشابه انجام می

توانید میان  ها انتخاب کنید شما هم چنین میمرزهای داخلی دسترسی داشته باشید. و از آن می توانید به تمام

ی نمایش های باال و پایین در کیبوردتان و یا کشیدن دو انگشت در یک صفحههندسه ها با استفاده از فلش

 لمسی جابه جا شوید.

 

پیچ در باسبار اعمال   domainم این جنس را به  خواهیسراغ آخرین جنسمان یعنی تیتانیوم می رویم.میون  اکن

کنیم.برای اینکار، گره تیتانیوم را انتخاب می کنیم. هر پیچ را به صورت جداگانه با استفاده از اسکرول موس 

ی گرافیک به منظور تسریع در کار استفاده توانیم از دکمه انتخاب در پنجرهاضافه می کنیم اما در عوض ما می

 کنیم.
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ی توانید همهباشند شما میهای انتخاب زمانی که شما قصد انتخاب واحدهای زیادی را دارید مفید می کمهد  -

برای انتخاب سریع چندین واحد که کامالً  select boxتوانید از ها را یکجا انجام دهید .همچنین میانتخاب

 یمی قرار دارند استفاده کنید.رست boxداخل 

 

 deselectتوانید از  شود. همچنین میها نمیبرخورد دارد شامل انتخاب  Boxی که فقط با  بنابراین هر واحد  -

Box  توانید خواهید از حالت انتخاب خارج کنید استفاده کنید. میبرای خارج کردن ه قسمتی از هندسه که می

 clear selectionدکمه توانید از ی واحدها استفاده کنیم.همچنین میتخاب همهبرای ان select Allاز دکمه 

 ی هندسه از حالت انتخاب استفاده کنید.برای خارج کردن همه

 است. selection listی ها را ایجاد کنیم استفاده از پنجرهی این انتخابتوانستیم همهراه دیگری که می -

 

کنیم و کلیک می Windowsرویم روی دکمه در نوار می Homeی به زبانهبرای باز کردن این پنجره  -

selection list .را انتخاب کنیم 
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های پیچیده دیده ای که به سادگی موقع کار با هندسهبرای انتخاب واحدهای هندسی  selection listپنجره    -

خواهیم انتخاب ره واحد هندسی را که میشود می تواند مفید باشد.این پنجره هم چنین زمانی که شما شمانمی

 Applicationدارید مفید است.مثل موقعی که شما گام به گام از دستورات یک مدل که در  کنید از قبل

library  های پیچ در این مدل تا حدی قابل رؤیت هستند.، استفاده می کنید .دومین باشدمی 

 ت. را داریم. که ابزار دیگر انتخاب واحدهای هندسی اس  setting windowنوار     selectionدر کنار پنجره  

 

بر قرار کنیم  Boxخواهیم جریان هوا را داخل اختصاص دادیم و ما االن می  domain Boxما قبالً هوا را به 

 را از طریق همرفت سرد کنیم. busbarو 

اینکار می توانیم، نماییم ؛ برای    دوباره استفاده  Heat transfer in fluidsدر گره   selectionخواهیم از  می

موجود است برای  settingکه در نوار ایزار پنجره  paste selectionو  copy selectionاز قابلیت 

copy     وpast   کردن لیست واحدهای انتخاب شده از تنظیمات یک گره به گره دیگر استفاده کنیم. این روش

رت ها به صو وجود آرد و ایجاد انتخاب selectionزیادی مفید است چرا که گاهی اوقات در مدل تعداد 

 برای هر گره به صورت جداگانه کار پر زحمتی است. دستی

روی دکمه  Heat transfer in fluidsکلیک کنیم . االن روی گره  copy selectionتوانیم روی ما می

past selection   کلیک کنید و به سادگی راست کلیک کنید و درselection  هاpast .کنید 
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هایی که تعداد زیادی واحد کردیم اما این روش برای لیست  pastو  copyا در این مثال ما تنها یک واحد ر

ی واحد ی تنظیمات زمانی که شما شمارههندسی دارند به خوبی قابل استفاده است.هم چنین نوار ابزار پنجره

ل ساخت ید مفید است. برای مثال وقتی که شما از دستور العمخواهید انتخاب کنید می دانای را که میهندسی

 کنید.تبعیت میApplication libraryیک مدل در 

 symmetryهمانطور که از شکل معلوم است می خواهیم مرزی را برای عبور هوا معلوم کنیم. برای همین 

 کنیم. را وارد می 48و 4و 3و 1مطابق شکل شماره ها مرز های  ورا انتخاب کرده 

 

 preselectionتوانیم از در آخر برای اضافه کردن واحدهای هندسی در تنظیمات فیزیک در مدل ما می 

برای مرزهای ورودی   outletو )خروجی(  inlet)ورودی(استفاده کنیم.ما این کار را با ایجاد یک شرط مرزی  

ای در قسمت انتخاب هندسه شما هر گرهانجام خواهیم داد. بنابراین در پنجره تنظیمات برای    و خروجی جعبه
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خواهید شامل شوند را هایی را که میرا خاموش کنیم و به پنجره گرافیک و هندسه Activeتوانید دکمه می

بینید کنیم و میضافه میخواهد بود. ما آن شرط مرزی را ا inletانتخاب کنید.بنابراین این برای شرط مرزی 

 شود.ای انتخاب شده اعمال میکه به صورت خودکار به واحده

 مراحل گفته شده به صورت عکس زیر می باشد:

 

توانیم این کار را دوباره برای شرط مرزی خروجی انجام دهیم بنابراین ما روی آن در پنجره گرافیکی ما می

شده اعمال ای که قبالً انتخاب دوباره آن را به واحدهای هندسی کنیم ،شرط مرزی را ایجاد کرده وکلیک می

 شود.می

 

 

 Helpابزار  -4-1

هایی که ممکن در حین ایجاد های زیاد به منظور توضیح دادن سؤالدر کامسول، ابزارها اطالعات و راهنمایی

، دستور العمل کاربر documentationی  ، پنجرهHelpمدل برای شما به وجود آید وجود دارد. شامل پنجره  

 باشد.می  Application Libraryو 

 ی شما در نرم افزار در دسترس می باشند.هایی هستند که برای استفادهلاین موارد مفید با توضیحات و مثا -

 در این آموزش ، به بررسی این موارد می پردازیم :

شناور را داریم و با کلیک کردن روی این دکمه پنجره  Helpی در گوشه باال سمت راست دسکتاپ ما دکمه

Help انید با دکمه تو ا همچنین میشود.شمباز میF1 ر صفحه کلیدتان این پنجره را باز کنید.د 
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های درخت موجود است.بنابراین نمایش ها و در گرهمرتبط در مورد پنجره helpاین پنجره محتوای  -

وابسته است. برای مثال اگر ما اطالعات  model Builderاطالعات در اینجا به گره انتخاب شده در پنجره 

توانیم روی ، می   Electric potentialل بخواهیم برای مثال شرط مرزی  ای در دخت مدبیشتری برای هر گره

 شود.ظاهر  Helpگره کلیک کرده تا متن مرتبط با آن در پنجره 

 جست و جو کنیم. searchو  contentهای به وسیله دکمه Helpتوانید در پنجره شما هم چنین می

 

در حین کار با نرم افزار به خاطر دسترسی سریع به اطالعات مرتبط، بسیار مفید است  Helpه استفاده از پنجر

زمان هم دسکتاپ و هم اطالعات را ببینید. برای دسترسی به فایل های موجود در کند که همو شما را قادر می

help   بهdocumentation ی توانید پنجرهمراجعه می کنیم و شما میDocumentation  با رفتن به را

 را انتخاب کنید. documentationببینید و سپس  Helpمنو فایل در زیر شاخه 



  39                                                                                                                                                                            رابط کاربری در نرم افزار کامسول     : 1ل فص

 می باشد comsolyar.comسایت  نویسندگان و حق معنوی اثر مربوط به

 

یا   HTMLتوانیم برای هر سندی که در کامسول در دسترس است جست و جو کنیم و به صورت  در اینجا می

PDF .را ذخیره نماییم 

 

 ه کنید.محدوده جست و جو استفاد برای کوچک یا بزرگ کردن search scopeتوانید از همچنین می

یا برای جست و جو در میان اسناد  All documentsاز طرف دیگر برای جست و جو در میان همه چیز 

 را انتخاب کنید.  Application libraryآموزش 

 استفاده کنیم.  selected onlyی اسناد از توانیم به منظور جست و جو در میان اسناد خاص در شاخهمی
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های جست و جو را کند و تواناییاین روش به دلیل اینکه برای ما دسترسی فوری به همه اسناد ایجاد می

 دهد مفید است.افزایش می

 ،فولدر  All programsانتخاب  startتوجه نمایید، همه این اسناد را می توانید مستقیما با رفتن به منو 

comsol multiphysics  و سپسDocumentation . دسترسی داشته باشید 

 

را برای جست و جو کردن هر مدلی مرتبط با آنچه شما با   Application libraryتوانید در آخر شما می -

 آن کار می کنید ،استفاده کنید.)تمام موارد مورد استفاده در این آموزش ، از همین قسمت انتخاب می شود(
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های مدلی ز شبیه سازی و شامل فایلد شامل یک خالصه کوتاه اشو ای که اینجا یافت می  Applicationهر    -

تواند به شما کمک کند تا مدل را در نرم افزار ایجاد کنید و همچنین می توانید از خود این مثال  می  باشد کهمی

 ها به عنوان نقطه آغاز پروژه خود استفاده کنید و با انجام یک سری تغییرات ، به مدل نهایی برسید.

 

 

 نرم افزار و مدلسازی helpمنابع  -5-1

ت، دستورالعمل ها و راهنماها در مورد چگونگی استفاده از نرم افزار، کامسول منابع گسترده ای شامل اطالعا

 .مدلسازی و شبیه سازی چندفیزیکه تهیه کرده است 
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 . 

گفته شده است منابع گفته شده شامل پلتفرم هایی به منظور گسترش بحث و گفت و گو حول سرفصل های 

    ، comsol blockابع در دسترس آنالین شامل و ایده ها و استراتنژی های مدلسازی را تبادل می کند. من

گالری اپلیکیشن، انجمن تاالر گفتگو ، تبادل مدل و در آخر پایگاه پشتیبانی علمی می باشد. این موارد مفید در 

را در فرایند مدلسازی راهنمایی کند. همچنین هر سوالی   وبسایت کامسول در دسترس می باشد و می تواند شما

 حین ایجاد یک مدل برای شما پیش آید را توضیح می دهد.  که ممکن است در

 

 

 

Comsol Block 
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دسترسی داشته باشید و برای این کار در پایین  Comsol.comشما می توانید به وبالگ کامسول از طریق  

کلیک کنید.. شما همچنین می توانید به وبالگ کامسول با رفتن به  comsol blogصفحه روی لینک 

comsol.com/blog  دسترسی داشته باشید. این فضا شامل تعداد زیادی نوشته در رابطه با مدل سازی

 کامسول مالتی فیزیک  و شبیه سازی است. و یکی از منابع مهم ما می باشد.

ول کاربران می باشد. موضوع در وبالگ چه آسان باشد چه ادبسیاری از این پست ها جواب همه سواالت مت

پیچیده محتوا همیشه به صورت واضح توضیح داده شده است که شما را قادر خواهد ساخت به سرعت و به 

آسانی موضوع را متوجه شوید. در پایین هر نوشته شما می توانید با ورود به حساب کاربری کامسولتان و 

د. شما همچنین امکان دنبال کردن وبالگ را دارید که در آن صورت با ایجاد شدن ینارسال کامنت، شرکت ک 

یک پست جدید در مورد آن مطلع خواهید شد. شما می توانید در میان سرفصل ها با وارد کردن عبارات مورد 

طر آنکه شما را اخنظر ، و یا در میان نوشته ها با انتخاب دسته مورد نطر جستجو انجام دهید. این نوشته ها به 

به منابع یادگیری در مورد مدلسازی چند فیزیکه و شبیه سازی متصل می کند مفید می باشد و به طور مؤثری 

 سواالت متداول کاربران کامسول مولتی فیزیک را در دسترس قرار می دهد. 

 

 

 گالری اپلیکیشن
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 نید. رسی پیدا ک به آن دست comsol.com.modelsشما می توانید با رفتن به آدرس  

این فضا شامل تعداد زیادی از مدل ها و اپلیکیشن ها می باشد و شما می توانید اپلیکیشن ها، اسناد و فایل 

با وارد کردن  های مرتبط را دانلود کنید. همچنین می توانید در مورد مثال های مرتبط با کار فعلی خودتان

ر اساس رشته یا فیلتر کردن بر اساس ماژول، جستجو  انجام  عبارت ها در نوار سرچ، فیلتر کردن اپلیکیشن ب

د. توجه نمایید که بسیاری از این مدل ها و اپلیکیشن ها در اینجا به طور مستقیم در خود نرم افزار کامسول دهی

  ر دسترس هستند.د applications libraryمالتی فیزیک در قسمت 

 

 تاالر گفتگو
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 در دسترس می باشد. comsol.com/community/forms همچنین تاالر گفتگو در آدرس

در اینجا شما می توانید با دیگر کاربران کامسول مولتی فیزیکس در ارتباط باشید و در گفگوها در مورد 

 modelمدلسازی و شبیه سازی شرکت کنید. بعد از این ما تبادل مدل را داریم. شما می توانید به 

exchange  با رفتن به آدرسcomsol.com/community/exchange در این دسترسی داشته باشید .

جا شما می توانید مدلهای خودتان را با دیگر کاربران کامسول مالتی فیزیکس به اشتراک بگذارید و تبادل 

 کنید. همچنین می توانید در مورد انها با یکدیگر گفتگو کنید.

 پایگاه پشتیبانی علمی

عه کنید . پایگاه مراج  comsol.com/support/knowledgebaseبه آدرس    برای دسترسی به پایگاه داده

پشتیبانی علمی توضیحات در مورد مسائل و راه حل ها برای دیگر سواالت متداول راجع به نرم افزار دارد. 

 و مثال ها برای توضیح بیشتر دارد.  (background contextهمچنین دارای توضیحات )

 

 



 

 

 

 2فصل

 ار کامسول رد رن م افزساخت هندهس 
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   ساخت  هندسه در نرم افزار کامسول    -2فصل

 پرداخته می شود و جزییات بیشتر و سه بعدی  بعدی این فصل به شرح نحوه ساخت انواع هندسه دو

 هندسه دو بعدی  -1-2

عمولی مثل  ابزارهایی می باشود که شوامل چندین هندسوه ی پایه برای اشوکال مکامسوول مالتی فیزیک شوامل 

نید از آنها برای سوواخت هندسووی دو بعدی از مدلتان مسووتطیل ها، دایره ها و بالک ها اسووت که شووما می توا

 استفاده کنید.

ه از پارامتر ها در شوما می توانید تنظیمات را برای هر چیزی که می سوازید به سوادگی و به طور موثر با اسوتفاد

 حین ایجاد هندسه تان تغییر دهید.

در کنار اسوتفاده از عملگر های هندسوی مثل بولین ،  انتقال و عملگرهای پارتیشون بندی شوما قادر  اینها همه ی 

 به ساخت هندسه های پیچیده می کند.

الوه برخی سورفصول ها و در این آموزش ما به شوما گام های سواخت هندسوه دو بعدی را نشوان می دهیم . به ع

 پردن در حین ایجاد توالی هندسه مرور خواهیم کرد.بهترین تمرینات را به منظور به خاطر س

در اینجا در پنجره گرافیکی شووما هندسووه ای را که در این آموزش سوواخت خواهد شوود می بینید و این یک 

برای ایجاد این هندسوه می باشود.   صوفحه مسوتطیلی با یک آرایه از چندین شویار می باشود . راههای مختلفی

 ر استفاده می کند. ی کنیم از ویژگی های هندسی و توانایی های متنوع در نرم افزاروشی که در اینجا استفاده م
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در نگاه اول وقتی به این هندسوه نگاه می کنیم شوما شواید بخواهید یک مسوتطیل ایجاد کنید و سوپس اسوالیس 

شکال کوچکتر شروع  بهتر است خالف این کار را بکنیم . از داخل هندسه با ایجاد اها را در آن ایجاد کنید اما 

 رکت کنیم .بکنیم و در جهت خارج به سمت مستطیل بزرگ ح

 با توجه به موارد گفته شده بیاین شروع کنیم !

شووروع کنیم  روی دکمه    Blank modelدر اینجا یک پنجره جدید هسووت . چون که ما می خواهیم با یک 

blanck model   2دی ایجواد کنیم موا یوک کلیود می کنیم و چون می خواهیم یوک هنودسوووه دو بعوd 

componenet   اضوافه  می کنیم . برای اینکار ما رویAdd Component    2کلیک می کنیم و دوبارهD 

گیرد.)همچنین  را انتخاب می کنیم. و این برای هر عملی که در نرم افزار انجام می دهیم مورد استفاده قرار می  

 پروژه ، این مورد را اضافه کنید.(از درخت طراحی می توانید با راست کلیک بر روی 
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کلیک کنیم و شوما می بینید که در لیسوت    Geometryبرای شوروع سواخت هندسوه ما می توانیم روی تب 

 ک مستظیل ایجاد کنیم.هندسه های پایه ، ما شیار نداریم. هرچند ما توانیم شیار را با اتصال دو دایره و ی

 

شما می توانید یک شاخه برای آن   شروع کنیم و دایره را انتخاب کنیم. خوب اجازه دهید با دایره اول کار را

هندسه ی مان ببینید. با استفاده از پنجره تنظیمات در اینجا، می توانید جنبه های مختلفی از شی را اصالح 

 یم. نماییم. اجازه دهید االن آن را با تنظیمات پیش فرض ایجاد کن

 ر باشد.ما می خواهیم شعاع خیلی کوچکت 
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کلیوک کنیم. و در  Parameterبرویم و روی دکموه ی  HOMEبرای ایجواد پوارامتر موا می توانیم بوه زبوانوه 

 سانتی متر را وارد کنیم . 1.25بنامیم و سپس  Radرا  Radiusاینجا اجازه بدهید. پارامتر 

می توانیم در اینجا آن را وارد  در غیر اینصورت واحد پیشفرض نرم افزار یعنی متر اعمال می شود. بنابراین ما

 کلیک می کنیم. Zoom Extendsو سپس  Buildکنیم. ما روی دکمه 
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 ه این فصل جهت دیدن ادام

 ید کتاب و خر 

 

Comsolyar.com 
 

 09022113687کپیام



 
 

 

 3فصل

 تعاریف رد کامسول 
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 تعاریف در کامسول  -3فصل

 Expliciteابزار   -1-3

  اجرا شبیه سازی، گاهی اوقات دنبال کردن این مطلب که چه تنظیماتی به کدام قسمت از هندسه مدل در حین  

ی، شما اعمال شده مشکل باشد .البته می توان با مشخص کردن شرایط واحد های هندسی مثل شرایط مرز

رک درستی از اختصاص مواد و یا تنظیمات مش ، در عین تعریف کردن دقیق سیستم جهت شبیه سازی ، به د

 سیستم دست پیدا کرد.

ده سی جداگانه برای هر سطح ، مورد استفا)اکسپلیسیت( برای ایجاد واحد های هند Explicitدر کامسول، 

قرار می گیرد. این ابزار انتخاب، به شما در سازماندهی و برقراری روابط میان قسمت های متفاوت از مدل  

 هرکدام اعمال می شوند، کمک می کند.شما، و این که چه شرایط و قیودی به  

لوله و پوسته را بررسی می کنیم. و این یک مدل    برای فهمیدن این گزینه ، مدل آموزشی مبدل حرارتی دارای 

ه می باشدکه جریان توربالنت را با انتقال حرارت کوپل می کند.در این مدل ما دو جریان داریم، هوا چندفیزیک

از مبدل حرارتی در جهت های مخالف عبور می کنند.آب از لوله ها عبور می کند   و آب که با دماهای متفاوت

برای برپاکردن این شبیه سازی ما چندین دسته ی انتخاب واحد   وسته عبور داده می شود.و هوا از میان پ

  هندسی ایجاد خواهیم کرد  که می توان جنس، مش، فیزیک و حتی پس پردازش مورد استفاده قرار گیرد.

در   راست کلیک کنید و Geometryرا از دو طریق اضافه نمایید، یا روی گره  Explicitمی توانید 

selections  آن اضافه نمایید؛ یا به زبانهGeometry  در نوار باال  و درSelections .آن را اضافه نمایید 
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ورودی را مشخص نماییم. توجه  )محدوده( آبDomain، ما تنها می خواهیم  Explicitبرای اولین انتخاب 

رد. چرا که تشخیص آن نسبت به نام نمایید، نامگذاری برچسب واقعاً در سازمان دهی مدل کمک خواهد ک 

 ، آسان تر است. Explicite2و یا  Explicit1گذاری پیش فرض که 

انتخاب می کنیم .همچنین سطح عملیات را  Level water domainخوب در ابتدا برچسب)نام عملیات( 

Domain محدوده را کلیک می نماییم و اولین انتخاب   قرار می دهیم.سپسExplicit شود.  افه میما اض

هندسه   Levelهوا انجام می دهیم. بنابراین من دوباره نام آن را عوض می نمایم.    Domainهمین کار را برای  

 هوا را انتخاب می نمایم. Domainسپس  باقی می گذارم، و Domainرا روی 

 

نصف شکل را توجه نمایید ، همانطور که در آموزش های قبلی بررسی شد ، برای کاهش حجم محاسبات ، 

ه قسمت دوم شکل که حذف تحلیل کرده و به قسمت دیگر بسط می دهیم. به این منظور)تعمیم محاسبات ب

 استفاده می کنیم.  symmetryخواه دیگر با نام دل Explicitیک  شده است(، از 

ا به سه رهند levelواقع شده اند را انتخاب نماییم. پس  xzما می خواهیم همه ی مرزهایی که در صفحه 

Boundry .تغییر داده و سپس مرز ها را انتخاب می نماییم 
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لی(، از گزینه ی )گفته شده در آموزش های قب  selevtion boxهمچنین می توانیم در کنار استفاده از 

Group by continues tangent  استفاده کنیم. این ویژگی تمام مرز های مجاور را به طور خودکار در

شرط   Angular toleranceانتخاب می نماید.  Angular Toleranceمتر از مقدار وارد شده در  زاویه ای ک 

انتخاب مرزها را تعیین می نمایید. بنابراین حداکثر زاویه ای که می توانیم میان دو سطح یا لبه داشته باشیم باید 

برای مرزهای منحنی شکل نیز  و پی رادیان باشد. این قید  0درجه و یا به عبارت دیگر میان  180و  0بین 

 اعمال می شود.

آب. می توانیم  Domainایجاد می نماییم و این بار برای ورودی دیگر  Explicitخوب اکنون یک انتخاب  

تغییر می دهیم و سطح را  Boundaryتغییر  دهیم. سطح هندسه را به  Inlet for the waterنام آن را به 

 ی کنیم.ورودی آب را روی شکل انتخاب م

 

ورودی و خروجی هوا این  و همچنین برای outlet waterاکنون برای خروجی آب ، با عنوان پیشنهادی 

 فرایند را تکرار کنیم.
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است. با این کار یک کپی از مرز های تعریف شده ایجاد می شود  Duplicateراه سریع تر استفاده از گزینه  

 برسیم. که با تغییراتی کم ، می توان به نتیجه

 

فیزیک شبیه سازی اعمال نماییم . شرایط اکنون زمان آن رسیده که مرز هایی را که تعریف کرده ایم به جنس و  

کلی از قبل تعریف شده است، یعنی جنس آب و یا هوا و همچنین فیزیک هایی مثل انتقال حرارت و جریان 

نیاز خود به آموزش مربوطه مراجعه کنید( .اکنون توربالنت. )برای آشنایی با نحوه تعریف ماده و فیزیک مورد  

 ه را برای آنها انتخاب نمایم.باید واحدهای هندسی تعریف شد

هوا اختصاص دهیم. می بینید که (materialsمربوط به جنس ) Domainبرای مثال هوا را می خواهیم به 

 موجود می باشند. selectionمرز هایی که قبل تعریف کرده ایم با همین نام در گزینه های مربوط به 

برای  در درخت طراحی ، می توان انجام داد.  airمطابق شکل روند اعمال تنظیمات را با مراجعه به قسمت 

 مربوطه تکرار کنید. dominaآب نیز  با 

 

برای شرایط مرزی نیز مطابق جنس و خروجی و ورودی اعمال می کنیم .) در زیر روند اعمال تنظیمات را   

 ای خروجی آب می بینیم.(بر
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 این روند باید برای آب)ورودی و خروجی( ، هوا)ورودی و خروجی( و تقارن اعمال گردد. 

 سئله  را انتخاب نمود . مربوط به جنس و فیزیک م (domainبه این ترتیب می توان قلمرو )

2-3- Boolean and adjacent 

های کاربردی را ایجاد نمایید .  (selection)خابانت در قسمت  ، Booleanشما می توانید با استفاده از 

)اتحاد( Union)تفاضل(،  Difference)متمم(،  Complementشامل مواردی مثل    Booleanانتخاب های  

)مجاور( که انتخاب واحدهای هندسی مجاور Adjacent)تقاطع( می باشند. همچنین گزینه  Intersectionو  

 در ایجاد شبیه سازی می باشند.را انجام می دهد ، از ابزار کاربردی 
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 انتخاب مواد 
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 انتخاب مواد  -4فصل

 استفاده از کتابخانه مواد موجود در نرم افزار  -1-4

شبیه سازی مورد ده متعددی موجود می باشد که می توانن در در نرم افزار کامسول مواد از پیش تعریف ش

 وارد کردن جنس ماده ها می پردازیم. نحوه   آموزش به بررسیاستفاده قرار گیرنددر این 

مدل ما در این آموزش باسپار می باشد)که در آموزش های قبلی مورد استفاده قرار گرفته است(. برای شبیه 

پیچ ها و باسبار از آن ساخته شده اند را به آن اختصاص دهیم.در این مدل، پیچ  سازی، نیاز داریم موادی که

تیتانیوم و خود باسبار از مس ساخته شده است. اینها موادی هستند که ما می توانیم آنهارا به راحتی از  ها از

 Add ماییم و راست کلیک مین Materialطریق نرم افزار اضافه نماییم. برای اضافه کردن مواد روی گره 

Material   یا اینکه مطابق شکل، به زبانه  را انتخاب می نماییم وMaterial    برویم و روی دکمه هایAdd 

Material  یاBrows Material  .کلیک کنیم 

 

می ببینید که ما مواد از پیش تعریف شده ی متعددی   Add Materialدر پنجره  را انتخاب کنید، Addاگر 

می باشند. کتابخانه مواد اس زمینه کاربردشان گروه بندی شده اند و برای استفاده در دسترس داریم که بر اس

ویژگی کلیدی برای هر کدام می باشد.ما می توانیم مس را با رفتن به شاخه  24ماده و  2500شامل  بیش از 

 ه مدل اضافه نماییم.ب Built – Inی 
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 اضافه نماییم. Material Browserما همچنین می توانیم مواد را با رفتن به 

قسمت های متفاوتی داریم که اطالعات اضافی برای هر یک از  Material Browserمی بینید که در پنجره 

 مواد انتخاب شده را نمایش میدهد.  ما تیتانیوم را انتخاب می کنیم.

 

برای آن ایجاد کرده بودیم ،  Explicitاب وانیم آنرا به مدل اضافه کنیم و آنرا به پیچ ها که قبال یک انتخما میت

 اعمال نماییم .

 

که شما به مدلتان اضافه می کنید قابلیت اصالح دارد . این   Built-In لطفا توجه کنید هر جنبه ای از مواد 

 شامل هر ویژگی از ماده بعالوه ظاهر آن می باشد.
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 ایجاد یک ماده جدید -2-4

که ما تعریف می کنیم را از خود جدید ، تعریف نماییم که مشخصاتی را  در کامسول می توانیم یک ماده کامال  

 بروز دهد.

استفاده می کنیم.   Blank Material در این آموزش ، مدل اموزشی باسبار را استفاده می کنیم. در ابتدا دکمه   

 ، موجود است.(model)در زبانه ی 

 

  یمات می توانید نام یا برچسب ماده را تغییر دهید و وقتی که یک ماده جدید اضافه می شود در پنجره ی تنظ

ماده به آن اعمال می شود را انتخاب نمایید. وقتیکه هندسه را انتخاب می کنید قسمت های هندسه ای که این 

متوجه می شوید که ویژگی های ماده که برای فیزیک مدل مورد نیاز می باشند بصورت خودکار اضافه می 

 شوند .

 

تر و یا یک معادله  هر یک از این ویژگی هارا با استفاده کردن از یک عدد ثابت ، یک پارامیم مقدار ما میتوان

تعریف نماییم. برای مثال اگر بخواهیم ثابت رسانای گرمایی که وابسته به دما است را تعریف نمایم، نیاز است 

یر ل اضافه نمایم. بنابراین در اینجا متغو متغیر دما را به عنوان یک ورودی مد رفته  Basic  مطابق شکل در گره

Temperature    که نامT    نظر می گیریم، انتخاب می کنیم.) می بینید که در پایین همین قسمت را برای آن در

  اضافه می شود.( Tمتغییر 
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 انتخاب فیزیک مسئله 
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 انتخاب قیزیک در کامسول -5فصل

 اضافه کردن فیزیک به مدل -1-5

اختصاص فیزیک به یک مدل در کامسول یکی از مهم ترین گام های شبیه سازی می باشد .این یعنی اضافه 

. در کامسول این  تنظیمات به قسمت مناسب هندسهکردن فیزیک مورد نظر و پس از آن، اعمال قید ها و 

فرآیند آسان، سر راست  شده است و برای هرفیزیکی که به مدلتان اضافه میکنید یکسان خواهد بود.در این 

آموزش، خواهیم داد که چگونه فیزیک هایتان را به مدل اضافه نمایید، بعالوه برخی سر فصل ها و بهترین 

فیزیک ها مرور خواهیم کرد. در اینجا ما مدل   ر سپردن موضوع در موقع تعریفتمرینات را بمنظور بخاط

 در دسترس می باشد. application library آموزشی براکت گرمایی را باز کرده ایم که در پنجره ی

 

ها را کار را با تعریف فیزیک مسئله آغاز می نماییم. بمنظور تعریف فیزیک ها، در ابتدا نیاز داریم که فیزیک 

 وش زیر این کار را می شود انجام داد.اضافه نماییم. به دو ر
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و پس    model wizardبعالوه می توانیم در ابتدا ایجاد فایل جدید ، فیزیک را تعریف نماییم .)با انتخاب  

 (از معین کردن فضای کاری

تان در کنید که زمینه کاربردی فیزیکوقتیک می خواهید فیزیک را به مدلتان اضافه می نمایید در ابتدا باید فکر 

 شبیه سازی مورد نظرتان چیست سپس رابط مناسب برای فیزیک مورد نظراتان انتخاب نمایید.

در این مدل ، انتقال حرارت را مورد بررسی قرار می دهیم .به دلیل آنکه انتقال حرارت را در یک جسم صلب 

 componentم و آنرا به را انتخاب مینمایی heat transfer in solidsمی خواهیم مدل سازی کنیم، رابط 

 اضافه می نماییم.
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 مش بندی در کامسول -6فصل

 مش بندی -1-6

ست، و چگونه مدل هندسی خودمان در کامسول در این آموزش، در مورد اینکه چرا مش بندی دارای اهمیت ا

مالتی فیزیک مش بندی نماییم ، صحبت خواهیم کرد. هنگام مش بندی چندین عمل وجود دارد که باید در  

نظر گرفته شود. مواردی شامل انتخاب نوع توالی ، ترتیب عملگر ها در توالی مش بندی، نوع المان ،اندازه و 

 ن و کیفیت مش.توضیع المان ها ، مرتبه الما

مش بندی دارای اهمیت بسیاری است . زمانی که شما یک مدل  ایجاد می نمایید، نرم افزار کامسول، بر پایه 

ی( معادالت را حل و نتایج را نمایش می دهد. در مورد گسسته المان محدود )مش بند

می باشد. این اتفاق  ، منظور ما شکستن هندسه به قسمت های کوچک تر و گسسته(discretizationسازی)

با تقسیم هندسه به واحد های متعدد کوچک تر و جدا از هم به نام المان رخ میدهد ، و حل بوسیله ی چسباندن 

 های مرتبه پایین در هر المان برای شکل دادن یک تابع واحد )برای کل هندسه( بدست میاید. چند جمله ای

که باید در نظر بگیریم.اول چگونه هندسه را تقسیم نماییم  عامل اساسی وجود دارد  3در گسسته سازی مسئله  

 (interpolationمیان یابی)  ؛ دوم ، با چه وسیله ای هندسه را تقسیم می نماییم؛ و سوم چگونه حل میان گره ها

می شود. دو مورد اول که ذکر شد در تنظیمات مش مربوط به تنظیمات مش هستند در حالیکه مورد سوم 

 زیک مسئله می باشد. مربوط به فی

 domainدلخواه مانند شکل زیر به چندین  domainآموزش را با صحبت در مورد چگونگی تقسیم یک 

 کوچک تر آغاز نماییم. 
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قتیکه می خواهیم هندسه در مدلمان را مش بندی کنیم ما قادر خواهیم بود یا به صورت خودکار و یا به و

 model builderمی تواند با راست کلیک کردن روی گره مش در پنجره  بصورت دستی انجام دهیم ، و اینکار  

 یا با استفاده از زبانه ی مش صورت گیرد.

 

انتخاب های پیش فرض شامل نوع المان مورد استفاده با توجه به فیزیک هایی بعد از ایجاد مش ، نرم افزار 

استفاده نموده ایم  heat transferی مثال ما از که در مدل شما استفاده شده اند ایجاد می نماید.در اینجا برا

 و آنرا به هندسه اعمال کردیم.

 

کلیک کنیم ، خواهید دید ما یک مش جدید    rebuildاستفاده کنیم و سپس  lamina flowاما اگر از رابط  

 ایجاد نموده ایم که منطبق با تغییرات ایجاد شده در تنظیمات فیزیک می باشد.
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یا قید ها که به مدل هندسی اعمال می شود صادق  domainای تمام شرایط مرزی یا شرایط این موضوع بر

د اندازه ی المان مش را تنظیم نمایید ، می توانید از تنظیمات از پیش تعریف می باشد. بعالوه اگر بخواهی

 شده ی اندازه المان در منوی مربوطه انتخاب نمایید.

 

 از سمت شما نیاز دارد. کمترین تالشفیزیک به  بنابراین ایجاد یک مش بر اساس
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 تعیین روش حل مسئله  
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 تعریف روش حل مسئله در کامسول -7فصل

 هاstudyمباحث پایه در    -1-7

 ها در کامسول مالتی فیزیک studyاضافه کردن و اجرای 

 studyاضافه نمایید.در کامسول نواع متعددی    studyپس از ایجاد یک مدل ، برای منظور محاسبه آن باید یک  

یید و اجرا ها شما را قادر میکند یک شبیه سازی را به سرعت برپا نما studyاز پیش تعریف شده است. این 

بدست آوردن نتایج و بینیشی که شما به  مناسب برای انجام دادن آنالیز مورد نیاز شما و studyکنید. انتخاب 

 دنبال آن هستید مفید می باشد. 

را در شبیه سازیتان استفاده  studyدر این آموزش ، در مورد اینکه شما چگونه باید تصمیم بگیرید که کدام 

 کرد؛نمایید بحث خواهیم 

انتخاب نمودیم و فیزیک هارا به استفاده می نماییم، بعد از آنکه ابعاد کاری را  model wizardدر ابتدا از

 .را انتخاب می کنیم(solid mechanics مدلمان اضافه می نماییم)در اینجا  
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ی محاسبه و حلگر یا دسته ی حلگرهایی که برا Studyراهنمایی می شویم.  study سپس به پنجره انتخاب 

های   studyحل مدل شما استفاده می شود را ارائه می دهد. در اینجا می توانید ببینید که لیستی از تعدادی 

از پیش تعریف شده که از بین آنها می توانیم انتخاب نماییم در دسترس می باشد .اگر روی هرکدام از این  

study توصیف آن  م شما میتوانید اطالعات مربوط بهها کلیک نماییstudy   را ببینید.)در تصویر مشخص

 شده است(.

 

 در اینجا شما باید در مورد سوال مدلتان فکر کنید.  

به بهترین نحو شما را قادر به پاسخگویی به سوالتان کند.  studyسوال شما هرچه که باشد، می خواهید 

زمان تغییر می کردند،) شاید سازه ی ما تحت  مسئله ای داشتیم که متغیر ها با بنابراین برای مثال اگر ما یک

استفاده می نماییم.  Time Dependentتعدادی بار در یک بازه زمانی مشخص باشد(، در آن صورت ما از 

ا شاید ما استفاده می نماییم؛ ی stationary یا شاید متغیر های ما در مسئله تغییر نکند. در آن صورت ما از  

د داشتیم و می خواستیم مود های طبیعی را و فرکانس های سازه مان را پیدا کنیم در یک مسئله ی ارتعاش آزا

استفاده می نمودیم  یا اینکه ممکن است سازه ما تحت نیرو مثل هارمونیک   Eigenfrequency آنصورت ما از  

هایی که   studyاستفاده نماییم بنابراین    frequency domainقرار گرفته باشد در آنصورت می توانستیم از  

در این لیست اضافه می شوند همیشه بر اساس فیزیک هایی که شما در مدلتان اضافه نموده اید تغییر می کنند. 

توجه نمایید که مواردی که در این لیست مشاهده می فرمایید ، با توجه به نوع فیزیکی که انتخاب می کنید ، 

 ه فیزیک ها وجود دارد() هر چند بعضی از گزینه ها در همتغییر می کند .

 

 کار می کنیم. می توانید این مدل را در   thermal bracketاکنون ادامه آموزشی را با مدل آماده

application library    و در شاخه structure mechanics  زیر قسمت ، tutorial  و سپس انتخاب و ،

 پیدا کنید.  bracket thermal باز نمودن مدل 
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و سپس انتخاب   add studyو زدن گزینه  studyمطابق تصویر ، با رفتن به تب  studyکردن برای اضافه 

 ، آن را اضافه می نماییم. studyنوع 

 

داریم ؛ اگر هر کدام از فیزیک ها را روشن یا خاموش کنیم ،  solve در اینجا میبینید که ما یک ستون 

تن گزینه های متفاوت ، نیاز است که فیزیک های های بروز رسانی می شود. ) برای داش  studyلیست 

 متفاوتی را اضافه نمایید(
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 مشاهد نتایج و خروجی گیری 
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 کامسول نتایج نحوه خروجی گیری از -8فصل

 وارد کردن اطالعات مرجع -1-8

می توانید اطالعات را از خارج نرم افزار وارد  ، parametric studyدر نرم افزار کامسول ، بعد از اجرای 

ه سازی نمایید و این کار شما را قادر خواهد کرد که اطالعات مرجع یا اطالعات تجربی دیگر را با نتایج شبی

مقایسه نمایید. همچنین می توانید که از جدول ها به منظور  ایجاد گراف های ویژه استفاده نمایید. در این 

 Auxiliaryرا باز نموده ایم. برای این شبیه سازی ما    space_frame_instabilityموزشی  اموزش ، مدل آ

Sweep  اجرا نموده ایم. ،که مقدار بار به نقاط مختلف قاب را تغییر می دهد را 

 

که تغییرات بار بر حسب جا به  Auxiliary Sweepدر گره نشان داده شده در تصویر زیر،  یک ترسیم از 

 )کرنش( را نشان می دهد ، ایجاد نموده ایم.)داده ها با حل مسئله در نرم افزار به دست آمده اند.(جایی 
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 ها را با نتایج واقعی مقایسه کنیم؟ حال سوال این است که چگونه می توانیم ، این داده

یجاد یک جدول برای ا Tableو کلیک روی دکمه ی  Resultsخوب، می توانیم این کار را با رفتن به زبانه 

اطالعات جدید و سپس وارد کردن اطالعات از فایل ها با فرمت های گوناگون، انجام دهیم. برای وارد کردن 

م و بعد از وارد کردن اطالعات، می توانید جدول اطالعات  را در پنچره کلیک کنی  Import، می توانیم روی 

Message/Progress/Log .ببینید 
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 ساخت اپلیکیشن در کامسول -9فصل

 مباحث پایه در ساخت اپلیکیشن -1-9

سواخت اپلیکیشون ها ، تمرین مناسوبی به عنوان یک روش سوطح باال برای پارامتری کردن مدل می باشود، که  

برداشووت اطالعات را آسووان تر و قدرتمند تر می کند. همچنین می توانید این اپلیکیشوون ها را با افرادی که  

نتایج، به اشوتراک بگذارید. در  کاربر کامسوول نیسوتند، با ایجاد شوبیه سوازی های پکیج شوده و یا نمایشوگرهای

آخر شوما می توانید با کدهای متنوع به کد های باقی ماند لینک برقرار نمایید. در این آموزش ، به شوما نشوان 

 Formبا محوریت  سواده بسوازید و با ابزارهای متنوع در دسوترس ساخت اپ  Appمی دهیم که چگونه یک 

editor  و سوپسmethod editor ی برناماه نوسوی سواخت اپلیکیشون را کنترل می کند ، آشونا  که جنبه ها

می شووید. سوپس به شوما نشوان می دهیم که چگونه اپ ها را اجرا نمایید که می تواند از طریق کامسوول یا  

 کامسول سرور انجام شود.

 Volumeدر این مدل آموزشوی، باسوبار را بررسوی می کنیم. تغییرات جزئی ای در مدل داده ایم. ما یک گره  

maximum   داریم که حداکثر دما درDomain   باسووبار مسووی را ارزیابی می نماید. و همچنین ما یک گره

report  .داریم که یک گزارش خالصه از مدل ایجاد می نماید 
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بنابراین ما در اینجا با یک مدل نسوبتاً آسوانی سوروکار داریم، اما هرچه که شوبیه سوازی شوما به طور افزاینده ای 

پیچیوده تر می شوووود ، رفتن در میوان تعریف فیزیک ها و دیگر تنظیمات مدل تالش بیشوووتری نیاز دارد. یک 

راهی که ما می توانیم همه ی این اطالعات را ساده سازی نماییم و آنها را برای دیگر کاربراین در دسترس تر 

توانیم این کار را با اسووتفاده از قرار دهیم، تبدیل مدل به یک اپلیکیشوون شووبیه سووازی می باشوود، که ما می 

Application Builder  .انجام دهیم 

 

کلیک کنیم، ما را مجددا به   Model Builderپس از ورود به قسومت سواخت اپلیکیشون ،اگر روی دکمه ی 

 محیط ساخت مدل می آورد.

 

ر اینجوا در بنوابراین این یوک راهی اسوووت کوه موا می توانیم میوان دو محیط سووواخوت جوابوه جوا شوووویم. د 

Application Builder   ما شوش گره اصولی داریم که با آنها برای توسوعه ی یک اپ شوبیه سوازی کار می

  می باشوند  librariesو  main Window ،forms ،events ،declaration  ،methodsکنیم که شوامل 

 formیرایش گر های در نوار در دسوترس اند. برای و Homeو همه ی اینها در قسومت متناظرشوان در زبانه 

 زبانه های جداگانه ای در نوار که آنها را پس از این خواهیم دید ظاهر می شوند.  methodو 

 

 New Formبرای شوروع یک اپ جدید، اولین چیزی که می توانیم انجام دهیم این اسوت که روی دکمه ی 

ورودی ها را به اپ شوبیه سوازیمان   جدید را باز می کند. در اینجا می توانیم Form Wizardکلیک کنیم که 

زینیم. و همچنین مقدار بدسوت  اضوافه نماییم؛ گزینه های طول باسوبار، پهنای باسوبار و ولتاژ اعمال شوده را برگ 

 آمده از حداکثر دمای باسبار را به عنوان یک خروجی در اپ شبیه سازیمان وارد می گردانیم.
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 اظافه می کنیم : از نتایج دما را Plotیک  Graphicsبرای  

 

 را محاسبه نماید.  Studyدر قسمت دکمه ها، می خواهیم برای کاربر دکمه ای اضافه نماییم که 

 

کلیک می کنیم . اکنون به تمام مواردی که اضووافه نمودیم دسووترسووی داریم .می  OKدر نهایت روی دکمه ی 

کلیوک   Test Applicationاگر روی دکموه ی توانیود انودازه هوا را بوه هر میزان کوه می خواهیود تغییر دهیود. 

 .نمایید می توانید ببینید که فوراً یک اپی که کار می کند در دسترس داریم
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 .  مشاهده فرمایید computeاکنون می توانید ، مقادیر دلخواه را به برنامه داده و خروجی را با زدن دکمه  

اضووافه نمودیم؛ اما شووما می توانید هر کدام از این   form wizardها را از طریق formپیش از این ما تنها 

ان و سوریع برای اضوافه نمودن یک فرم اسوت ، ، که یک راه آسو Editor Toolsموارد را با اسوتفاده از پنجره ی 

و سوپس انتخاب فرم مورد نظر از گزینه های متعدد در دسوترس در اینجا   Insert Objectsیا با اسوتفاده از 

 ضافی برای اپ شما، به صورت دستی وارد نمایید.برای هر قابلیت ا

 

کلیک می  Buttonما می خواهیم یک دکمه به منظور به روز رسووانی هندسووه اضووافه نماییم بنابراین ما روی 

افزایش می دهیم  largeرا به  Sizeبه روز رسوانی می نماییم و  Update Geometryنماییم. متن آن را به 

 تر مطابق شود.به Computeتا با دکمه ی 
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نمودیم، عملیواتی کوه موقع کلیوک کردن روی دکموه اتفواق می افتود را  و اکنون کوه ظواهر دکموه را ویرایش

 Plotمدلمان برویم و گره هندسه را انتخاب نماییم و روی  Componentمشخص می نماییم. می توانیم به 

می خواهیم تعیین نمواییم که کجا این هندسوووه ظاهر را داریم. اما اکنون ما   Plotکلیوک نمواییم. بنوابراین ما این 

)پنجره نمایش هندسووه( ظاهر گردد.پس بر روی   Object Graphicsردد. می خواهیم که این هندسووه در گ 

اسوتفاده نماییم.در نهایت   Argumentاز به عنوان   form1کلیک کرده و سوپس از  Edit Argumentروی 

 کلیک می نماییم. OKروی 

 

، هندسوه ی باسوبار به روز رسوانی می شوود و آن اکنون، زمانی که کاربر روی این دکمه کلیک می کندبنابراین  

در پنجره گرافیکی نمایش داده می شوود. بنابراین این قابلیت مفید را برای کابر قبل از آنکه مدل را حل نمایند 

  .اضافه نمودیم

داشوووتیم کوه یوک گزارش   Report1موا یوک گره  بوازگردیم ، بوه یواد می آوریود کوه Model Builderاگر بوه 

 مدل ایجاد می نماید. خالصه از

 

 Application Builderشوواید ما بخواهیم این گزینه در دسووترس کاربر نیز باشوود، بنابراین می توانیم به  

و ویرایش نمودن تنظیموات)کواری کوه برای ایجواد دکموه  Objectبرویم. در عوض وارد نمودن دسوووتی یوک 

یا    formهای  Objectیم که به ما اجازه می دهد از اسوتفاده نمای Editor Toolsدادیم(، می توانیم از انجام 

 ، برای فرمان با تنظیمات پیش فرض استفاده نماییم. formهای  objectیک گروه ای از 
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برویم و  Report1بنابراین می توانیم)در پنجره سوومت راسووت ( به سوومت پایین اسووکرول نماییم و به گره  

 روی دکمه کلیک نماییم. 

 

اکنون ما یک دکمه داریم که همه ی تنظیمات را به صورت خودکار به کار می برد و کاربران را قادر می سازد  

جا در اپ ما ، سووه دکمه داریم که با سووه روش متفاوت اضووافه  که یک گزارش ایجاد نمایند. بنابراین در این

اضوووافوه گردیود، دکموه ی  New Form Wizardحین اسوووتفواده از کوه در  computeنمودیم. دکموه ی 

Update Geometry  که با اسوتفاده ازinsert objects  اضوافه گردید. دکمهCreate Report  که پیش

اضوافه گردید. بنابراین این ها همه ی روش های متفاوتی هسوتند  Editor Toolsاز این با اسوتفاده از پنجره 

 ها را به اپ خود اضافه گردانید.  formها و دیگر  که شما می توانید دکمه
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