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 این کتاب جهت جلوگیری از انتشار غیر مجاز رمز نگاری شده است

 

 :فهرست

 12 یس ی الکترومغناط    ی اهول  اژ م   -1فصل 

ومغناطماژول  -1-1  AC/DC ، 13     س یالکتر

 14 د یآور  دست یم به AC/DCآنچه با ماژول 

 AC/DC 15با ماژول بیه قابل ترککیی   چند ف  یها طیمح

ومغناط یها ستمی دستگاه ها و س طرایح  16 واقیع یایدر دن یسی الکیر

 RF 16  یوفرکانسیماژول راد -1-2

ومغناطی   تجه  یکردن ساز   نهیبه  یبرا RFماژول   17 یسی ات الکیر

 RF 17ماژول به کمک  ندهیمحصوالت حال و آ یطراح

 RF 18ماژول  یکاربردها

 19 ه کیی   چند ف  یها طیمح

 19 دیبدست آور RFشتر در یب یاضاف یبا ماژول ها  دیتوان یمه ک ییت هایقابل

 20 دیتوسعه ده یواقع یایدن یآنتن و فراماده را برا و،یکروویما یمدارها RFبا ماژول 

 wave optics 21  یکیماژول  موج اپت -1-3

 21 ک یاپت  لی کردن وسا  نهیو به یساز  هیشب 

 22 پرتو لیبزرگ، با روش گس   یمسائل نور  یمدل ساز 

 23 د یآور  موج به دست یم کیآنچه با ماژول اپت 

 24 ه کیی   چند ف  یها طیمح

 25 موج  ک یاپت  جهت دیهو  ی نور   یدستگاه ها یسینو   برنامه

 Ray-optic 26  یکیماژول پرتو  اپت -1-4

 26 ک یپرتو اپت   اب  یرد

 26 د یآور  به دست یم  Ray opticآنچه با ماژول

 27 هکیزیچند ف یها طیمح



 

 09022113687 پیامک -دمی باش comsolyar.comسایت  نویسندگان و حق معنوی اثر مربوط به

 28 نور  صیو تشخ طرایح

 plasma 29ماژول پالسما -1-5

 29 با استفاده از ماژول پالسما  یی   پا  یدر دما تعادیل ی  غ یها هیتخل یمدل ساز 

 29 یی   پا یپالسما در دما یها ستمی منابع و س یساز  هیشب  یشده برا طرایح

 30 اثر گذار ک ی ی   چند ف ستمی س کی  -پالسما 

 31 ب  شده القاجفت  یپالسما سنج  فیط

 31 پالسما   یندهایفرآ  هیاول ی ها لیو تحل هیتجز  یمدل ساز 

 32 میمستق انیجر  هیتخل

 32 و یپالسما ماکروو 

 33 مشخصات ماژول پالسما

 Semiconductor 35 ی هاد مه یماژول ن -1-6

 35 یو نور یهاد مهیدستگاه ن کیزیف یساز هیشب

 35 حجم محدود و المان محدود یریبه کارگ

 36 یهاد مهیانواع ن یزسا مدل

 38 ها تیقابل

 39 محدوده کاربرد

کان   ی ل سازماژول  مد   -2فصل  40 کی و اکوست  ی ک ی ساختار م

 Structural Mechanics 41سازه  ک یماژول مکان -2-1

 42 د یسازه مدل کن ک یبا ماژول مکان د ی توان  آنچه یم

 CAD 42   یها لیوارد کردن فا

 43 ا یبا استفاده از ارتباط پو  گر یمتصل شدن به محصوالت د 

ده کیمکان  لیو تحل هیتجز   یبرا ک یی   اتصال چند ف  44 سازه به صورت گسیر

 Applications 46 یساز  هیشب  ی برنامه ها

 Nonlinear Structural Materials 47 خیطت  ساختار غماژول  مواد با  -2-2

یس Creep Material و Hyperelastic  ،Elastoplastic  ،Viscoplastic مواد یبه انواع مدل ها  47 د یکن  دا یپ دسیر

 48 د یمدل کن خیطی  با ماژول مواد با ساختار غ د ی توان  آنچه یم



 

 

 48 مواد  یمدل ها

Simulation Applications50 ساده  طرایح یها برا  ها و خرویح   یورود یساز  : شخیص 

 Composite Materials 52 تر یماژول مواد کامپوز  -2-3

فتهی محصوالت پ طرایح یت برای کامپوز   یتارهاساخ یمدل ساز   52 شر

 53 ی ا هیال  ت یمواد کامپوز   لیو تحل هیتجز   یبرا ینرم افزار 

 53 د یمدل کن ت یبا ماژول مواد کامپوز  د ی توان  آنچه یم

 Geomechanics 54خاک   کیمکان-   کیماژول  ژئومکان -2-4

 54 در خاک ، بیر  و سنگ  خیطی  غ ک یرفتار مکان یمدل ساز 

 55 ک یمواد موجود در ماژول ژئومکان یمدل ها
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 Fatigue 57)عمر قطعات(  ماژول خستیک

  لیو تحل هیتجز 
 

 57 مختلف   یختارها و کاربردهاسا از  یر ایبس   یبرا خستک

 
 

 58 تجسم محاسبات خستک

 58 انباشت بی آس لیو تحل هیتجز 

 
 

 59 حراربر  خستک

 
 

 59 ارتعایسر  خستک

 60 مشخصات ماژول

 Rotor dynamics 61ک اجسام دوار ینامیل دماژو  -2-6

 Rotordynamics 61 یساز  هیبا شب  ستمی س ن  ی ب شی پ

 62 مشخصات ماژول

 64 کاربرد   یحوزه ها

 Multibody Dynamic 65ک اجسام  ینامیماژول د -2-7

 65 چند بخیسر  یهام ستی س یساز   نهیو به ایحطر  یبرا یابزار 

 65 استفاده از کتابخانه اتصاالت

 66 چندگانه   لیحلو ت هیکامل در تجز   یر یانعطاف پذ

 67 ماژول  یها  تیقابل

 68 کاربرد   یحوزه ها

ومکانیم یها ستمیس -2-8  MEMS 69 یکیکروالکتر

ومکانکروایم یها ستمی س یساز  هیشب   69 ک یلکیر
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 71 مشخصات محصول 

 72 کاربرد   یحوزه ها

 Acoustics 73 ماژول امواج صوتر  -2-9

 74 محصوالت و طرح ها  رفتار صوبر   یمدل ساز   یبرا ینرم افزار 

 75 د یمدل کن کی با ماژول آکوست  د ی توان  آنچه یم

 77 هکی ی   چند ف یب هایترک

کان   -3فصل   78 االت ی س    کی انتقال حرارت و م

 CFD 79 التایس کینامیماژول د -3-1

 79 تک فاز و چند فاز یها  انیجر  یبرا CFD یمدل ساز 

 80 دیکن  یساز  هیشب  CFD با ماژول د ی انتو   شما یمآنچه 

 Mixer 83االت یماژول همزن س -3-2

 85 مشخصات محصول 

 Microfluidics 86ال یکروسیماژول م -3-3

 86 ا ه ال یس کرو یم یساز  هیشب 

 87 مشخصات محصول 

 89 کاربرد   یحوزه ها

 Porous Media Flow 90متخلخل   انیماژول جر  -3-4

 91 دیل کنمتخلخل مد انیبا ماژول جر  د ی توان  آنچه شما یم

  یدر رسانه ها  ب  ایمی ش یحمل و نقل گونه ها
 

 93 متخلخل و شکستک

 Subsurface Flow 94 ت  یر زمیان ز یماژول جر  -3-5

 94 رسطج یز  انیجر 

 95 گذارد  یم  ی  تأث  ک یی   ژئوف اتیاز خصوص یار یبر بس   رسطج یز  انیجر 

 95 سطج ر ی ن ز ایجر  یساز  هیشب  یبرا ک یی   ف یرابط ها

 96 مشخصات محصول 

 97 کاربرد   یحوزه ها



 

 

 Pipe Flow 98ان در لوله یماژول جر  -3-6

 98 ندیفرآ  یهای  با درنظر گرفیر  تمام متغ  کاهش منابع محاسبابر 

 98 ر یناپذ تراکم الیس انیجر  یها میرژ  ی آل برا دهیا یمدل ساز 

 99 ی کاربرد  یو برنامه ها کی ی   ف  ر ین لوله اتصال به ساایجر 

 100 مشخصات محصول

 101 کاربرد یحوزه ها

 Molecular Flow 102ک به خالیان ملکول ها در فشار نزدیماژول جر  -3-7

 102 آزاد  مولکویل انیجر  ن  یب  شی درک و پ

 104 گاز کم فشار با رسعت کم  یها انیجر  قی دق یمدل ساز 

 104 مشخصات محصول

 104 کاربرد   یحوزه ها

 Metal Processing 105ماژول پردازش فلز  -3-8

 105 ک یت فاز در قطعات مکانایی  تغ

 105 د یکن  یبا ماژول پردازش فلز مدل ساز  د ی توان  آنچه شما یم

 Heat Transfer 107ماژول انتقال حرارت  -3-9

 107 شرفتهیپ یها  یساز  هیشب  یماژول انتقال حرارت برا  -3-10

 108 انتقال حرارت  لیو تحل  هیتجز  یبرا یتخصص  یها  یژگیو  -3-11

 109 ی م ی ش  ی رنم افزار کامسول رد مهندس   کارربد   -4فصل 

 Chemical Reaction Engineering 110 ت  ایمیواکنش ش   ماژول  مهندس  -4-1

 110 ی ندیو فرآ  ب  ایمیش عیها در صنا  اتیعمل هیکل  یآل برا دهیا

 111 ی خود به خود یواکنش ها کینت ی همرفت و انتشار با س

 112 مشخصات محصول 

 113 کاربرد   یحوزه ها

 Batteries & Fuel Cells 115 سوختر  یها و سلول ها یر ماژول بات -4-2

 115 تر  ، عمر طوالب   شیر ی ب  ی: تراکم انرژ سوخنر  یول هاها و سل یباتر 
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 116 مشخصات محصول 

 117 کاربرد   یحوزه ها

 Electrodeposition 119 ی و آبکار  نشات   هیماژول ال  -4-3

 119 مهم  اتیوصخص  برریس

وش  یکاربردها  120 ب  ا یمیمختلف الکیر

 121 یو آبکار  برقر  یسلولها یمدل ساز  یبا کاربرد آسان برا ب  ابزارها

 121 مشخصات ماژول

 122 کاربرد   یحوزه ها
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 Corrosion 124 ماژول خوردگ

 
 

وش خوردگ  124 در همه جا ب  ایمیالکیر

 
 

 125 مهم است درک خوردگ

  یتم هاس ی س  یساز  نهیبه
 

 125 محافظت در برابر خوردگ

 126 مشخصات محصول 

 127 کاربرد   یحوزه ها

وشماژول الک -4-5  Electrochemistry 128 یمیتر

وش تا مهندس شگاهیاز محقق آزما  128 صنعنر  ب  ایمیالکیر

 129 هیثالثو  هی، ثانو  اصیل انیجر   عی    توز  یرابط ها

وش ی   آنال یرابط ها  130 ب  ایمی الکیر

 130 مشخصات محصول 

 131 کاربرد   یحوزه ها

 132 کامسول   گری مختلف د  ی کارربداه   -5فصل 

 Optimization Module 133 ینه ساز یماژول به -5-1

 COMSOL 133 یبهبود مدلها

 134 مشخصات محصول 

 Material Library 135کتابخانه مواد   -5-2

 ی و  24کیر ماده و حدا  3870از  شی ب
 

 136 اصیل  ژگ

 136 :مواد موجود



 

 

 Particle Tracing Module 137ذرات  ات  یماژول رد -5-3

ش ده اب  یرا با رد  COMSOL ط یعملکرد مح  137 د یذرات گسیر

 138 مشخصات محصول 

 140 کاربرد   یحوزه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه:

  یستچ  کامسول

 

 
 

دیجیتالی مهندسی قطعات تبدیل شده است. و این  و تحلیلبه یک بخش مهم علم  سازی کامپیوتریشبیه 

ای از باشد. امروزه طیف گستردهی طراحی کارآمد میسازبهینه  خصوص زمان بهبود یک محصول جدید یابه 

سطح  هایپکیج  نویسی پایه تاهای برنامه چیز، از زبانباشد. محققان از همهدر دسترس می سازیها برای شبیه گزینه 

ای ه ها، ویژگی کدام از این روش  برند. هرکنند، برای کار خود بهره می های پیشرفته استفاده می باال که از روش 

 توانید به نتایج آنها اعتماد کنید؟ نقطه مشترکند: آیا شما می  ی آنها در یکمنحصر به فرد خودشان را دارند، همه 

کند، به یاد آوردن این هدف  افزار را قابل اعتماد مییک نرم د که چه چیزیکنیوقتی شما به این موضوع فکر می

محیط   افتد را نشان دهد. یکآنچه که در دنیای واقعی اتفاق میدقت خواهید که بهمدل می باشد: شما یکمفید می

مطلب که چه مقدار  ن ای باشد.سازی کامپیوتری، انتقال قوانین فیزیکی دنیای واقعی به شکل مجازی آنها می شبیه 

   نماید. تواند دقت نتایج مدل را تعیینسازی صورت گرفته میساده 

شما مؤثرند اضافه گردند. اینجاست که اهمیت کامسول  که در مدل هایی ال این است که تمام فیزیکایده 

(COMSOL مشخص می )کار تمام تازه دهد حتی کاربران پذیر است که اجازه می انعطاف شود. کامسول یک پلتفرم

خود  تر شوند و از دانشتوانند عمیقتر میشان را مدل نمایند. کاربران متخصص با طراحی های فیزیکی مرتبطجنبه

است، بهره ببرند. با این محیط  فرد آنها قابل استفادهبه های ویژه که برای شرایط منحصر حلی راهبرای توسعه 

تان را به دقت دنیای هد که مدل دشما این اطمینان را می  ت، کامسول بهی همه چیز اسسازی که دربردارنده مدل 

   واقعی بسازید.



   11                                                                                                                                                     معرفی ماژول های نرم افزار ک امسول

 

میگردد. قابلیت سازش برای  ( موقع استفاده از آن مشخص و هویداCOMSOLهای معینی از کامسول )ویژگی

لحاظ شده که هر  باشد. در کامسول این مسألهمی  ها برجستههای مختلف در میان این ویژگی اضافه کردن فیزیک 

ها ترکیب گردد. این ویژگی ملزم سازی قایلبت را داشته باشد که با دیگر شبیه  افه گردد اینپکیج اض  سازی درشبیه 

برای مثال در طبیعت،  افتد انعکاس دهد.شود که مدل واقعاً آنچه را که در دنیای واقعی اتفاق میباعث می شده،

کار گرفته شوند و با هم در د با هم به تواننمی  مراه است: هر دو مورد کامالًالکتریسیته همیشه با اثر گرمایی ه 

 ها و فیزیکه، پایداری را به توجه به اینکه اگر شما ماژول های چندسازگاری مدل  افزار سازگارند. تأکید به نرم 

نگرانی نخواهید ه شد گاه در مورد ایجاد یک مدل منفصلکند. و شما هیچ محصوالت را توسعه دهید ضمانت می

  داشت.

افزار آن است. اگر مدل شما نیاز به تغییر داشته باشد نرم  پذیری ل توجه دیگر پلتفرم کامسول تطابق یک ویژگی قاب

تنها   اگر شما دیدید که نیاز به اضافه کردن یک اثر فیزیکی دیگر دارید، شما الزم است که دهد.این کار را انجام می

آن را اضافه گردانید.  توانیدفرمول دارد، شما می ا نیاز به یکهای شماگر یکی از ورودی آن را اضافه نمایید.

های حلگر ویژه، به شما این امکان را می توالی ی پارامتری شده، مش تعاملی واستفاده از ابزارهایی مثل هندسه 

 . نیازهایتان منطبق شوید دهد که به سادگی با جزومدهای

حل متعددی دارد. زمان  یی مساعدت کننده( همچنین ابزاهاCOMSOL Multiphysics) کامسول مولتی فیزیک

خواهید بود  تان را بفهمید. شما قادرکند که مسأله استفاده از کامسول به شما کمک می  ی جدید،شروع یک پروژه

ی توجه خود را ید همهناتوشما می های هندسی و فیزیکی متعددی از مدلتان را آزمایش نمایید، بنابراینویژگی

های بیشتر را با تبدیل پذیر محیط کامسول تحلیل انعطاف  مهم طراحی متمرکز کنید. طبیعت های روی چالش

توانید  بخشد. شما میبه موردهای که برپاکردن و اجرا یشان آسان است، سهولت می "شد اگرچه می " موردهای

 Parametricهای پارامتری ). سوییپ ی تولید برسانیدل به مرحله دمسازی هر جنبه از را با بهینه  تانسازی شبیه 

sweeps )  ( و توابع هدفTarget functions می ) کاربرده شوند. در کابری به  طور مستقیم در رابطتوانند به

   باشد.ی کامل می مجموع کامسول یک ابزار حل مسأله 
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 الکترومغناطیسی   اهی ماژول   -1فصل 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   13                                                                                                                                                     معرفی ماژول های نرم افزار ک امسول

 

 

 

 

        یس ی الکترومغناط ماژول    -1فصل 

 داخته می شد پرح هر یک از آنها ضییک به توه تفککه ب  باشدی زیر مجموعه زیر م ماژول ها الکترومغناطیسی شامل  

 AC/DCالکرتومغناطیس    •

 RFرادیو فراکنس   •

 Wave Optics   موج نوری •

 Ray Optics    پرتو اپتیک  •

 Plasma  پالسام •

 Semiconductor   نمیه هادی •

 

 ،  AC/DC   یس ی ناط الکترومغ  ول اژ م  -1-1

 

که شامل  یسیالکترومغناط یندهایها و فرآ ستمیس لیو تحل هیتجز. می باشد زای الکترومکانیکیو اج ین پای فرکانسالکترمغناطیس  سازیشبیه ت جه این ماژول

گسترده  فیط  COMSOL  در AC / DCاژول م د.ندار ریپذقدرتمند و انعطاف  یساز هیابزار شب کیبه  ازی، ن هستند نییو فرکانس پا استاتیکی ه هایمحدود

 کند. یراهم محل معادالت ماکسول ف و  EMI/EMC یسیالکترومغناط یها نهیزم یبررس یرارا ب  یعدد یو روشها یمدل ساز یها یژگیاز و یا

 یسیمدل الکترومغناط کی یبر رو را کیو آکوست یساختار کی، مکان  تقال گرماانمانند  گرید راتیتأث بررسی امکان COMSOLر زانرم اف فیزیکیچند یها تیقابل

 سازد. یممکن م

 

 

https://www.comsol.com/acdc-module
https://www.comsol.com/rf-module
https://www.comsol.com/wave-optics-module
https://www.comsol.com/ray-optics-module
https://www.comsol.com/plasma-module
https://www.comsol.com/semiconductor-module
https://www.comsol.com/comsol-multiphysics
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 به دست می آورید AC/DCآنچه با ماژول  

 COMSOL  یزار م نرم افتفرپل  یاصل  یها   تی، عالوه بر قابل  یب می نماییمترک  AC / DC  ماژول  با  را   COMSOL Multiphysics  یوقت

Multiphysics  ،  یک مدل شبیه سازی در  ن به  برای رسید  .بدست می آید  نییبا فرکانس پا  یسیالکترومغناط  یمخصوص مدل ساز   یها  یژگوی

 می باشد :موجود  زیر ابزار های  AC/DCماژول  ی نیاز داریم درواتکامسول به ابزارها و اد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitors خازنها 

 Inductors سلف ها 

 Insulators مقره ها

 Dielectric stress دی الکتریک ش تن

 Coils کویل

 Motors موتور

 Sensors سنسورها 

 Solenoids سولنوئیدها 

استخراج پارامترهای مدار )ماتریس  

 (R-  ،L-  ،Zهای 

Circuit parameter 

extraction (R-, L-, Z-

matrices) 

 زناالقا و ظرفیت خ

Parasitic 

capacitance and 

inductance 

ازی های مدار و میدان  ه سیبش

SPICE ترکیبی 

Combined SPICE 

circuit and field 

simulations 

 Electric welding جوشکاری برق

 Electric insulation کاری برق عایق

EMI / EMC EMI/EMC 

 محافظ الکترومغناطیسی
Electromagnetic 

shielding 

 ی خازنی ایش لمسصفحه نم
Capacitive 

touchscreens 

 Magnetic bearings یاطاقان مغناطیسی 

 Electromigration انتقال الکترومغناطیسی

 Induction furnaces کوره های القایی 

 Induction logging ورود به سیستم القایی

 Dielectrics الکتریک  دی

 Generators ژنراتورها 

 Permanent magnets دائمی  یاآهنرباه 

 Electromagnets الکترومغناطیس

 Actuators کننده( اکچویتر)محرک،فعال

 Plungers ها پیستون

 Transformers مبدل ها

 Transmission lines خطوط انتقال

 Graphene گرافن

 Electromachinery االت برقی ماشین

 اطمینان الکترونیکی قابلیت
Electronics 

reliability 

 مقاومت الکتریکی
Electrical contact 

resistance 

های الکترومغناطیسی در  زمینه

 محیط های متخلخل

Electromagnetic 

fields in porous 

media 

 



 

 

 

 AC/DCماژول رکیب باقابل ت هحیط های چند فیزیکم

 :باشد شامل موارد زیر می AC/DCماژول رکیب باقابل ت هحیط های چند فیزیکم

 Induction heating لقایی یش اگرما

 Joule heating and resistive heating ژول و گرمایش مقاوم  شایگرم

شکل و تنش در اثر نیروی  تغییر

 الکترومغناطیسی و گشتاور

Deformation and stress due to 

electromagnetic force and torque 

 Lorentz forces in solids and fluids لورنتس در جامدات و مایعات نیرو

 

 :به دست می آیدنیز زیر های بیشتر با ماژول های اضافی بیشتر  لیتب اقهم چنین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heat radiation تابش گرمایی 

 Thermal contact resistance مقاومت در برابر تماس حرارتی

 Bioheating زیستی  گرمایش

 Electrostatic deformation شکل الکترواستاتیک تغییر

 Piezoelectric effect اثر پیزوالکتریک

 Piezoresistive effect پیزومقاومتیاثر 

 Electrostriction ساختار های برقی

 Magnetostriction ساختار های مغناطیسی 

 Thermoelectric effect اثر ترموالکتریک

 Joule heating in layered materials ژول در مواد الیه ای گرمایش

 Inductively coupled plasma القا با پالسما 

 Capacitively coupled plasma دهی با پالسما  ظرفیت

 Tissue ablation بافت  جداسازی

 Charged particle tracing ذرات باردار   ردیابی

 Dielectrophoresis دیالکتروفورز 

 General single- and multiphysics optimization سازی کلی یک یا چندگانه  بهینه
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 دنیای واقعی درها و سیستم های الکترومغناطیسی  دستگاهی طراح  

و   هیتجز یبرا کار کنند. یواقع یایراحت در دن الیبا خ دی، با دیکن یم یطراح  نییفرکانس پا با ای به صورت ایستادستگاه ها که شما  ومحصوالت 

شما   یبر طراح یکیزیفاثر  نیکه چگونه چند دینیتا بب دیکناستفاده  AC / DCل و ماژو  COMSOL Multiphysicsجامع ، از نرم افزار  لیتحل

  ا یسازه  کی، اعم از انتقال حرارت ، مکان کیزیاز ف هایی شاخه ری، دستگاه ها و محصوالت تحت تأث یسیالکترومغناط یاجزا  شتریب گذارد. یم ریتأث

  شما  ®COMSOL Multiphysics. پلتفرم دیکن یرا همزمان بررس ترایتأث نیانواع ا دی توان یمات العمط  نیتر قیقد یقرار دارند. برا  کیآکوست

 .هم زمان با هم مورد بررسی قرار دهیدبه صورت    ینرم افزار  طیمح  کیرا در    یک یزیاثر ف  نیچندتا  سازد    می  قادر  را

 

 
 

   RF  رادیوفرکانسی  ماژول -2-1
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 ناطیسیالکترومغ تازیسازی تجه برای بهینه کردن RFماژول  

. می باشد قدرتمندقابل اعتماد و  یسیالکترومغناط یساز هیحاصل کنند که شب ننایاطم دیبا ویکروویو ما RF یهاه طراحان دستگا

در  ییکاال چی، اما هدیکن یبررس ییرا به تنها RF کیزیدهد ف یامکان م تنها این به شما یسیالکترومغناط یسنت یمدل ساز

 ریتأث ی شماچگونه بر طراح کیزیف یها دهیپد ریسا نکهیا دنید یا. برکند یمکار ن کیزیاز ف قسمت کینها ت تحت یواقع یایدن

 لیاز قب یراتیتأثو  دیدهد مدل را گسترش ده یبه شما امکان م این کار،  دیدار یکیزیچند ف یبه مدل ساز ازین ،گذارند یم

 .یدبررسی کن ار الیس انیو جر یشکل ساختار رییدما ، تغ شیافزا

 یوهایرا در سنار RF یطرح ها دیتوان می ، ®COMSOL Multiphysics یساز هیپلتفرم شب هوسیلبه  RFبا گسترش ماژول 

 .مشاهده نمایید ینرم افزار طیمح کیهمه در  و دیکن زیآنال RF شیو گرما ویکروویاز جمله ما یکیزیچند ف

 

 

 RFماژول    ه کمکحال و آینده ب  محصوالت  طراحی 

انتشار  لیاز قب یراتیتأث یبا بررس دیتوان ی، م RFماژول  قابل بهبود هستند. با استفاده از شهیا همه ه ها و دستگاه، مؤلفصوالت حم

 شبردیمحصوالت ممکن و پ نیبهتر جادیاز ا و ردهک نهی، طرح ها را به RF شیو گرما ویکروویما گرمایش،  یسیموج الکترومغناط

 .دیحاصل کن نانیمخود اط نهیممحصوالت در ز ریسا

. به عنوان مثال ، آنتن همگام باشد یفناور شرفتیپ  با دیمحصول با شرفتیپ  ، یمتر یلیمج امواو  ویکرووی، ما RFعت سر پر عیناص در

 ندسته مطابق با امپدانس یکننده برق و مدارها می، اتصال دهنده ها ، تقس لترهایف ل مواردی مثلامکه ش. front-ends RF ها و

 د.سازگار باش SatCom( و IoT) اءیاش نترنتی، ا ۵G MINO بکهمانند ش هندیآ یها شرفتیبا پ  دیبا

 ی توسعه برنامه ها یمحصوالت شما برا کپارچهیکارکرد  یبرا میس یب یارتباط یدر سکوها یو سازگار RFتداخل  یابیارز نیهمچن

 مهم است. اریبس RFت حصوالو م ویوورکیمحصوالت ما نیبهتر، و  اندرخو هینقل لی، وسا یدنیپوش گجت های، از جمله  یکاربرد
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    RFماژول    دهایکاربر 

 COMSOL یاصل یها تیعالوه بر قابل دیتوان ی، م دیده یگسترش م RF ماژول با را ®COMSOL Multiphysics یوقت

Multiphysics® ، یتخصص سازی های مدل به RF دیباشه شتدا یدسترس زین ویکروویو ما. 

 ی شوند :برای مدل سازی شامل مزیر را ی ، ابزار ها RFماژول 

 Antennas آنیر  

 Far-field radiation patterns الگوهای تابش میدان 

 Antenna gain and directivity افزایش رصفه و هدایت پذیری آنیر  

های   S S-parametersپارامیر

 Input impedance امپدانس ورودی 

 Phased arrays ای فازی ه آرایه

 Circuits ا مداره

RFID RFID 

 Biomedical devices دستگاه های زیست پزشک 

 مایکروویو و طیف سنج  
 

 Microwave sintering and spectroscopy پراکندگ

 Bandpass-filter type devices دستگاه های فیلیر پهنای باند 

 Metamaterials and integrated plasmonics مواد و پالسمونیک های یکپارچه 

 Nanostructures تارها نانوساخ

 Millimeter-wave and terahertz radiation پرتوهای مییل میر موج و تراهرتز 

ها   Resonators and filters رزوناتورها و فیلیر

 Couplers and power dividers متصل کننده و تقسیم کننده های قدرت 

 Ferrimagnetic devices مغناطییس   رو دستگاه های ف

 Near-field communication ارتباطات میدان نزدیک 

-Blochآرایه ها و ساختارهای دوره ای  
Floquet 

Bloch-Floquet periodic arrays and structures 
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 SAR SAR calculationsمحاسبات 

 Microwave ovens کوره های مایکروویو 

 و تابش متق
 

 Scattering and cross radiation ل ابپراکندگ

 Transmission lines خطوط انتقال 

 )  Microstrips نوارهای میکرو )نویع آنیر 

های   Coplanar Coplanar waveguidesموجی 

های یکپارچه بسیر )  SIW ) Substrate integrated waveguides (SIW)موجی 

 Frequency tunable devices دستگاه های قابل تنظیم فرکانس 

RF MEMS RF MEMS 

EMI / EMC EMI/EMC 

 هحیط های چند فیزیکم 

 : می تواند با ماژول های زیر ترکیب گردد RF ماژول 

 Electromagnetic heating گرمایش الکترومغناطیسی

 Temperature-dependent material properties خواص مواد وابسته به دما

 Electromagnetic-field-dependent material properties مغناطیسیروخواص ماده وابسته به الکت

خواص مواد وابسته به فشار و استرس و 

 تغییر شکلقابل هندسه 
Strain- and stress-dependent material properties and 

deformed geometry 

 

 یدوربدست آ  RFدر    شتریب  یاضاف  یبا ماژول ها  ی که می توانید  یها  تیقابل 

با موج  سرطان های بافت صیو تشخ ویکروویما قطع عضو بامانند  یپزشک ستیز یهاو درمان  لوژیفیزیو گرمایش •

 ی متر یلیم های

 یکیمکان های شکل رییو تغ تنش های استرسیهای  ریتأث •

 هستند یسیمغناط دانیم یکه دارا آهن های فریتی •

 کیالکتر زویپ  میقابل تنظ یلترهایف •

 ویوکرویما پالسما •

 وفورزالکترید •

 یشابت یگرما رفت هدر •
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 را برای دنیای واقعی توسعه دهید  فرامادهمدارهای مایکروویو، آنتن و    RFبا ماژول   

 

 یشده عمل یازس هیشب یها یطراح دی، باکار کنند یواقع یایدر دن منیالً ا، دستگاه ها و قطعات کام RFمحصوالت  نکهیا یبرا

بر طرح  مختلف را کیزیف دچنتاثیر ،  RFو ماژول   COMSOL Multiphysicsفزار اه از نرم ادبا استف دیتوان یشود. شما م

 .دیکن لیو تحل هی، تجز RF یها

ز انتقال اعم ا کیزیف گرید پدیده های یبرخ ریتحت تأث دیکن یم یا طراحشم که ی، دستگاه ها و محصوالت RF یزا اج از یاریبس

د. یکن یرا همزمان بررس راتیتأث نیانواع ا دیبتوان دیممکن ، بالعه طام نیتر قیدق ید. براقرار دارن یساختار کیمکان ایحرارت ، پالسما 

با  ی مدل ساز طیالزم را در همان مح فیزیکیت همه اثرا دیتوان می ®COMSOL Multiphysicsاز  RFبا گسترش ماژول 

 .دیکن یم و کامل تر خود را ساده تر قاتیتحق و دیجفت کن گریهمد

را  RFماژول  دیتوان یم ؟بررسی کنید دیبگذارد که شما با ریشما تأث ییمحصول نها یکه رو دارد ودوج یگرید یخاص کیزیفحوزه  ایآ

 در نهایت و دیو مطابقت ده دیکنمحصوالت مخلوط  ای از از مجموعه  LiveLink ه ازستفادبا ا ای یالحاق یاز ماژول ها کیا هر ب

است که  یبدان معن نی. ایید نماادغام  COMSOL Multiphysicsate یاصل یرم افزارتفرم نبا پل رچهاپکی به صورت نهایهمه ا

 .خواهد بود کسانی،  دیهست یکه در حال مدل ساز یکیزیف ای ای ه برنامهنظر گرفتن حوزشما بدون در  یکار مدل ساز روند
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  wave optics ی  موج اپتیک    ماژول  -3-1

 

 یتیکاپ وسایل  دنبهینه کر وشبیه سازی  

 یحال ، روش ها نیبا ا استفاده کرد. یو نظر یتجرب یبا داده ها ینور ستمیس یطرح ها یاعتبارسنج یتوان برا یرا م یساز هیبش

توانند  یاست ، م یسیترومغناطبزرگتر از طول موج الک اریبس اندازه سازهبزرگ ، که در آن  ینور یسازه ها یبرا یسنت یساز هیشب
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انتخاب  کی ، ®COMSOL Multiphysicsی بر نرم افزار افزودنماژول ،  Wave Opticsباشند.  ریگ وقتو  انگر اریبس

 .است یورن ی شما در زمینه هایمدل ساز یهازاین یکارآمد برا

 حجمبا  یبزرگ نور یدستگاه ها یساز هیشب یتواند برا یپرتو است که م انتشار یروش تخصص کیشامل  اپتیک موج،ماژول 

 ستمیس یمدل ساز یبرا ییها یژگیودر این راستا . ردیمورد استفاده قرار گ یسنت یروش هاه نسبت ب یاتب کمترمر به یاتاسبمح

 است. دیمف یرخطیموج غ ارانتش یراه ب، کوجود دارد ، مانند قطبش دامنه ینور یها

لنزها ،  یه براک است شیشه یادیزعداد از جمله ته ماد ۱400از  شیب یشکستها بیضر یبرا یکتابخانه مواد شامل روابط پراکندگ 

 شود. یاستفاده م موارد ریو سا یهاد مهیمواد ن

 دی، با گریو موارد د ینور بری، فمتصل کننده،  یبر نورجوم ، کپارچهی کی، اپت یفوتون یهاگاه دست یطرح ها برا بهینه کردن یبرا

 دیتوان می ، ®COMSOLنرم افزار  یکیزیف چند یمدل ساز یها تیه از قابلاد. با استفمحاسبه کنیدبه را  یواقع یایدن تاثیرات

 یساختارها یرو بر(  را ینور تنش راتیها و تأث یهاد مهیقال حامل در نتنا ، زریل شیگرما ) همانند ها را کیزیف ریسا رینحوه تاث

 . دیمطالعه کن ینور

 

 

 پرتو  گسیل با روش  ،نوری بزرگ مسائل مدل سازی  

 هیپرتو ، بدون تک انتشارو حل کند. روش  یرا مدل ساز دهیچیدارد که بتواند مشکالت پ زاین یروش عدد کیبه  وجتیک مل اپژوما

 ینور یها یساز هیشب یبرا وش را می توان ن ر. ایتغییر می کند یبه آرام ه کهی منتشر شدکیالکتر دانی، م یسنت یبهایبر تقر

 (Mesh)، به عناصر مشبک منتشر شدههر موج  بررسی یبراش جه شود در این روتو .ود ده نمفاها استآن لیو تحل هیتجز و بزرگ

 .نیاز است یسنت یوشهابا ر سهیدر مقای کمتر اریبس
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 روش  کی Wave Opticsماژول  است. اپتیک موج یساز هیشب یراانتخاب کارآمد و قابل اعتماد ب کی انتشار پرتو،روش 

 یروش مبتناین به هر جال  معادالت ماکسول است.  میمستق یساز تهبر گسس یدهد که مبتن یارائه ما انتشارموج کامل ر قدرتمند

 .( هستFEMبر روش المان محدود )

 

 

 آنچه با ماژول اپتیک موج به دست می آورید 

 OL COMSیاروج هنگام ترکیب با عملکرد اصلی پلتفرم نرم افزمی سازی نور برای مدل هایی را ژول نوری موج ویژگیام

Multiphysics® ی کندم فراهم. 

 ماژول نوری شامل ابزار زیر، جهت مدل سازی می باشد:

 Photonic devices        • دستگاه های فوتونی        •

 Integrated optics        • اپتیک یکپارچه)مجتمع(          •

 Optical waveguides        • موجبر نوری         •

 Couplers        • دهیکسان کنن        •

 Fiber optics        • فیبرهای نوری         •

 Photonic crystals        • کریستال های فوتونی        •

 Nonlinear optics        • اپتیک غیرخطی          •

 تولید هارمونیک با اختالط فرکانس        •
•        Harmonic generation with 

frequency mixing 

 Lasers        • ر زیل         •

 o   Rod lasers لیزرهای میله ای

 o   Slab lasers لیزرهای تخته ای 

 o   Disk lasers لیزرهای دیسک
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 o   Semiconductor lasers لیزرهای نیمه هادی

 o   Laser heating گرمایش لیزر

 o   Laser beam propagation پرتو لیزر انتشار 

ستگاه های د پالسمون ها و       •

 مونیک پالس

•        Plasmons and plasmonic 

devices 

 Gratings شبکه 

o       توری های فیبر براگ Fiber Bragg gratings 

o       توری شش ضلعی Hexagonal gratings 

 Scattering پراکندگی        •

o       پراکندگی نوری Optical scattering 

o       طحس پراکندگی Surface scattering 

o       پراکندگی نانوذرات Nanoparticle scattering 

•        Polaritons Polaritons 

 Terahertz devices ترا هرتز دستگاه های        •

 Amplifiers تقویت کننده        •

 Optical lithography لیتوگرافی نوری         •

 Optoelectronics ی الکترونیک نور        •

 Optical sensors سنسورهای نوری         •

 Metamaterials ابرماده        •

 Holographic data storage ذخیره سازی داده های هولوگرافی        •

 Graphene گرافن         •

 

 هحیط های چند فیزیکم 

 :رسی است بل بریر قارد زوام به همراه  ماژول نوری ،

 Laser heating لیزری یشگرما 

 

 ی هستند:قابل دسترس زنی ، موارد زیرن ماژول های بیشتر فه کردبا اضا

الکترونیک نوری از جمله فیزیک نیمه  

 هادی
Optoelectronics including semiconductor physics 

مؤلفه ها به دلیل تغییر شکل  تغییرات

 ارتیانبساط حرو ساختاری ، تنش 

Component performance changes due to 

structural deformation, stress, and thermal 

expansion 
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 Electro-optical (EO) effects (EO) اثرات الکترو نوری

 Magneto-optical (MO) effects (MO) اثرات مغناطیس نوری

 Stress-optical (SO) effects (SO) اثرات استرس نوری

 Acousto-optical (AO) effects (AO) وه های صوتی و نوریلج

 Ray optics coupled with wave optics اشعه نوری همراه شده با موج نوری

 

 جهت دهی اپتیکی موج ویسی دستگاه های نوری و مه نبرنا 

آن  چه تاثیری درک انواع فیزیکه سایر  ررسی کنیدب خواهید ساختار یا دستگاه نوری خود در دنیای واقعی کار کند ، باید اگر می

 ی قابل تجزیه و تحلیل می باشند. حتک موج به راو ماژول اپتی ®  فیزیکس تیاثرات چند فیزیک مختلف با کامسول مول. دارند

کال و ی در اپتیاراثرات فیزیکی مختلفی از جمله انتقال گرما در لیزر ، مکانیک ساخت بسیاری از کاربردهای اپتیک موج شامل

ازی محیط مدل س ین اثرات فیزیکی را در یکبا استفاده از شبیه سازی چند فازی ، می توانید همه ا دی است .هارهای نیمه لیز

 .برای تحقیقات جامع شبیه سازی قرار دهید یکپارچه

گری دیبا هر ماژول  اپتیک ماژول موجت ترکیب و مطابق کی دیگری نیز روی محصول نهایی شما تأثیر می گذارد؟آیا یک پدیده فیزی

که روند کار مدلینگ ن معنی است .این بدا امکان پذیر است ندسته اصلی کامسول قرار دارآن ها در بستر ه و واهید که شما می خ

 د.که در حال شبیه سازی هستید ، یکسان خواهد بو شما ، صرف نظر از حوزه برنامه یا فیزیکی
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 Ray-optic اپتیکی    رپتو   ماژول  -4-1

 

 

 ی اپتیک پرتو ردیابی 

الکترومغناطیسی  پرتوانتشار نحوه  سازی دلکه به شما امکان م افزار کامسول است، از جمله ماژول های نرم  Ray Opticsماژول

ت مدل رند و در نهایت داده ها به صوبعد از برخورد ، ردیابی و جذب می شو منتشر شده وپرت .می دهدرا  توپربا رویکرد ردیابی 

شود که در صورت بزرگ از تقریبهایی استفاده می  ،ومغناطیسیالکتر توپر به کمکدر این روش  .دنیآش در می ی، به نمایهندس

 .هندسه در مقایسه با طول موج ، مناسب باشدبودن 

سه هند همچنین و باال شعه در گرادیان دماییردیابی ا ،   COMSOL ® از یبا ماژول های دیگر  Ray Opticترکیب ماژول

را سهولت محیط شبیه سازی  رلیل دو تح تجزیهرا ممکن و  نوری-حرارتیساختار  اطمینان وعملکرد باال  ایبراشکال نامشخص را 

 .می بخشد

 به دست می آورید  Ray opticآنچه با ماژول 

 .می کندهم فرا( ،msoloCنرم افزار مادر )با قابلیت های  پرتو مدل سازی برایهایی را ابزار Ray opticsماژول 

 

 سازی می باشد: زیر، جهت مدلشامل ابزار  optics ayRماژول 

 Automotive lighting روشنایی اتومبیل
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 Building and room lighting ساختمان و اتاق روشنایی

 Cameras   دوربین

 Graded-index (GRIN) lenses (GRIN) دارای شاخص درجه بندی لنزهای

 Interferometers  تداخل سنج

 Laser cavity stability analysis لیزر  ی کاواکارپاید آنالیز

 Laser focusing systems های تمرکز لیزر سیستم

 Lidar systems های لیدار سیستم

 Optical filters نوری فیلترهای

 Monochromators تک رنگ 

 Solar radiation and solar energy harvesting تابش خورشیدی و برداشت انرژی خورشیدی

 Spectrometers سنج  طیف

 و تحلیل عملکرد ساختاری،حرارتی و نوری تجزیه

(STOP) 

Structural-thermal-optical performance (STOP) 

analysis 

 Telescopes تلسکوپ 

 Thermal lensing لنز حرارتی

 

 همحیط های چند فیزیک 

 :سی داریمموارد زیر، دستر بهیگر ماژول ها، نار ددر ک Ray opticsبه استفاده از ماژول 

 Ray heat source پرتومنبع گرمایش 
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 نور یصو تشخ یطراح  

مانند  سختس باشند ، به خصوص هنگام کار در شرایط سیار حسابت به تغییرات در محیط خود بسیستم های نوری می توانند نس

ار کامسول به همراه ماژول افزودنی ، از نرم افزخاطر باالیین با اطمیناوانید می تشما لت جا رجو باشد . دبیرون از  زیر آب و فضا

Ray Optics .استفاده نمایید 

در سیستم نوری ، یا به  تغییر شکل .ای با دما دارد هبه نوعی رابط ،دهای انکسار اکثر موا شاخص .دما است بارزترین عامل محیطی

شما به راحتی می  . جهی بر کیفیت تصویر تأثیر بگذارزان قابل تومیمی تواند به  ال شدهبارهای اعم حرارتی یا سایر تنشدلیل 

در آسان  به و آن را کنید تحلیلدر یک محیط مدل سازی یکپارچه ا ر مرتبط به چند اثر متفاوتتوانید تمام این پدیده های 

افزودنی ماژول های  با سایر ار Ray Optics ولید ماژی توانین منهمچ .حرارتی و نوری تجزیه و تحلیل کنید–عملکرد ساختاری 

، تشعشع حرارتی  محاسبه ، برای به عنوان مثال .حرارتی گسترده ای را دارند  -ترکیب کنید که قابلیت مدل سازی ساختاری 

 .دیاستفاده کن از آنها می توانید پیزوالکتریک هایپراالستیک و مواد در ،متقابل  ل حرارتانتقا
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  plasmaماژول پالسما -5-1

  

 مدل سازی تخلیه های غیر تعادلی در دمای پایین با استفاده از ماژول پالسما 

پالسما در  ، لکه در همین حامی شود  ریکییختگی الکتدچار برانگیک سیم پیچ مربع در باالی یک پنجره دی الکتریک قرار دارد و 

رومغناطیسی که در آن قدرت از میدانهای تکلالقای ا از طریق سماپالد. شو یمتشکیل  آن یک محفظه پر از آرگون در زیر

 .الکترومغناطیسی به الکترون ها منتقل می شود ، پایدار می شود

 

 های پالسما در دمای پایینطراحی شده برای شبیه سازی منابع و سیستم  

 

دانشمندان از آن  و مهندسان شده است. یحطرا نییپا یدما یها ستمیمنابع و س یساز هیو شب یمدل ساز یماژول پالسما برا
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بالقوه  طرح های در و سنجش عملکرد طرح های موجود یا تخلیه های الکتریکی در مورد فیزیکی درکبرای به دست آوردن 

سما های پالتم سیس. انجام دهدیک ، دو و سه بعدی ر همه ابعاد فضایی ماژول می تواند تجزیه و تحلیل را دن ای. استفاده می کنند

تغییرات کوچک در ورودی الکتریکی یا . باالیی دارند بودن های پیچیده ای هستند که میزان غیرخطی تمیسس ماهیت از نظر

 .ی()اثر پروانه ا ر در مشخصات تخلیه شودشیمیایی پالسما می تواند منجر به تغییرات چشمگی

 

 اثر گذار چند فیزیکییک سیستم  -پالسما  

به عبارت دیگر  می باشد و یا، سینتیک ، انتقال گرما ، انتقال جرم و الکترومغناطیسی  مکانیک سیاالت ، واکنش زا ختگیمیآ ، ت پاییندرجه حرار اب  پالسما

گسترده ای از  لیه های غیر تعادلی است که در طیفیک ابزار تخصصی برای مدل سازی تخ ،ماماژول پالس. اثرگذار چند فیزیکیسیستم 

 سما از مجموعه ای از رابط های فیزیکی تشکیل شده است که به سیستم های دلخواهپال لوماژ. یدبه کار می آی مهندسی اهرشته 

ماهای القایی و مستقیم ، پالس یی مانند: تخلیه جریاناز مدل سازی پدیده ها روابط این. می دهند شدن اجازه مدل سازی شما

مراه با توصیفات گام به گام از روند مدل سازی ، به ، ه هنهای نمومدل  ای از مجموعه. دننپشتیبانی می ک را پالسماهای مایکروویو

 .در ماژول پالسما موجود می باشندهمراه یک راهنمای کاربر ، 
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 ی لقایشده اسنجی پالسمای جفتطیف 

در  تیسمای حرارعنوان پال هب ۱۹60برای اولین بار در دهه  (Inductively Coupled ,ICP) ییالقا جفت شدهپالسماهای 

عمل می کردند و دمای گاز را به سفارش  اتمسفر 0.۱تحت فشار این دستگاه ها .مورد استفاده قرار گرفت یششت پوزاهیتج

ای ساخت ویفرهای نیمه هادی م به عنوان روشی بردر صنعت پردازش فیل ICP،  ۱۹۹0ر دهه تولید می کردند. دوین کل۱0،000

دمای گاز نزدیک به دمای اتاق می  درعمل می کردند ، و  torr ۱-0.002ز ا فشار ،م ک یما در رژپالسماهن یا .معرفی شدبزرگ 

تراکم پالسما نیز  .ایجاد می کنندحجم زیادی سما نسبتاً یکنواخت را در جذاب هستند زیرا چگالی پال،های کم فشار  .ICPماند

سپرهای فارادی اغلب به منظور کاهش  د.وش ویفر می سطحوجهی به ن قابل توی ، که منجر به شار۳m/۱ ۱8۱0زیاد است ، در حدود 

به طور خودکار  Inductively Coupled رابط پالسما .تأثیر اتصال خازنی بین پالسما و سیم پیچ محرک اضافه می شوند

یم نظت راارد د دسما وجون نوع پالیا کترون ها و میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس باال که درجفت پیچیده ای بین الاتصال 

 .نیاز دارد  AC / DC به ماژول پالسما و ماژول  Inductively Coupledرابط پالسما. ی کندم

 

 تجزیه و تحلیل های اولیه فرآیندهای پالسما مدل سازی  

. نمایید لیو تحل هیتر ، تجز قیدق یبا مدل ساز را دخوفرآید  یساز نهیز بهقبل ا تاس ما الزپالسم یندهایفرآ یمدل ساز یبرا 

 نیدهد. ا یشما را کاهش م یها مدل درجه آزادی، پالسمادر مدل  یمعمول لیفرانسیبا استفاده از معادالت د فراگیر یمدل ساز

https://www.comsol.com/acdc-module
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که  ی استدر حال . اینند شو دییو تأ شیآزما، ا به فضسته باو یمدلها یقبل از اجرا دهیچیپ شیمیایی دهد تا واکنش یاجازه مکار 

 شوند. یدر نظر گرفته م همچنان یمگاک هخور انیسطح و جر یمیه راکتور ، شهندس

 تخلیه جریان مستقیم 

 داریاپ یونیبمباران  لیدر کاتد به دل هیالکترون ثانوکه در آن  (DC) میمستق انیجر هیتخل یمدل ساز یبرا بخصوصی کیزیرابط ف

. الکترون ان پذیر می کندمکا را یاساس طیو معادالت و شرا ودی ها، مدل کردن ور interface .دمی باشس ر دسترد ، دهستن

 یکاف یممکن است انرژ این الکترونها. شتاب می گیرندعمده پالسما بخش  سمت سقوط کاتد به هیناح درخارج شده از کاتد  یها

پیدا می خود را به آند  ریسکنند. الکترون م جادیا دیجد یترونلکا ،ونیجفت  کیو آورند بدست  نهیمزکردن گاز پس  زهیونی یرا برا

، امکان  هیالکترون ثانو گسیلد. بدون کن جادیا دیجد هیالکترون ثانو کیتواند  یدر آنجا م ورود  یبه کاتد م ونیکه  یحال، در  کند

 .وجود ندارد DC هیتخل

 پالسما ماکروویو 

 به موج ر اثر نفوذالکترون ها د یوقت. دیاستفاده کن موج گرم یها هیتخلمدل کردن  یبرا ویوکرویما ابط پالسمرا از دیتوان یشما م

 نکهیبسته به ا ویکروویپالسما ما کیزی. ففاق افتاده استاین ات،  کسب کنند یسیموج الکترومغناط کیاز  یکاف یانرژ بتواندپالسما 

، کامالً متفاوت است.  شدحال اجرا با( در صفحهدرون  یکیالکتر نادی)م TMلت حا ای( صفحهخارج از  یکیالکتر دانی)م TEحالت 

 یالکترون از چگال ین چگالاز پالسما نفوذ کند که در آ یبه مناطق یسیکه موج الکترومغناط ستین ریامکان پذ یحالت چیدر ه

 اریبس ویکروویما یپالسماها یفشار براه (. دامنزگاهرتیگ 4۵2.ون در رگآ یبرا ۳m/۱ ۱6۱0x۷.6 باالتر رود )حدود  یالکترون بحران

 یکمتر باشد. برا ای Pa ۱  بیتواند به ترت ی( ، فشار مECR) کلوترونیلکترون سرزونانس ا یپالسماها یرده است. براستگ

 ریتغم لوواتیک چند وات تا از چند روین نیاست. ا ریتا فشار اتمسفر متغ Pa ۱00 ، فشار به طور معمول از  ECR ریغ یسماهاپال

هم به ماژول پالسما و هم به  ویکروویالسما ماند. رابط پمحبوب هست ویکروویارزان بودن توان ما لیبه دل ویکروویما یاست. پالسماها

 دارد. اجیاحت RFماژول 
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 پالسما ژولمامشخصات  

 Application-specific physics interfaces رابط خاص فیزیک ماژول پالسما

o        لیهتخرابط DC DC Discharge interface 

o       رابط پالسما با خازن Capacitively Coupled Plasma interface 

o       رابط پالسما القایی Inductively Coupled Plasma interface 

o       رابط پالسما مایکروویو Microwave Plasma interface 

o       رهی دو دویبرابط تقرمن ، بولتز معادله 
Boltzmann Equation, Two-term Approximation 

interface 

 Other physics interfaces رابط های دیگر فیزیک پالسما

o        رانش برای انتقال الکترون گسیل Drift diffusion for electron transport 

o       ال هتان ها و نون برای یویگجابه جایی گونه های سن Heavy species transport for ions and neutrals 

o        مدارهای الکتریکی برای اضافه کردن یک مدار

 الکتریکی خارجی به مدل پالسما

Electrical circuits to add an external electrical circuit 

to the plasma model 

 Finite element and finite volume discretizations ن محدود و حجم محدود الما

o    مدل سازی فراگیر Global modeling 

o   گسیل ثانویه Secondary emission 

o   گسیل گرمایونی Thermionic emission 

o    واکنش سطحی و… Surface reactions and surface species 

o   گسیل حرارتی الکترون ها Thermal Diffusion of Electrons 
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o   ع انرژی الکترونتوزی بعتوا Maxwellian  ،

Druyvesteyn و Generalized 

Maxwellian, Druyvesteyn, and Generalized electron 

energy distribution functions 

o    مشخص کردن واکنش ها با استفاده از داده های مقطع

جستجو ، جداول  یل، عبارات تحلی Arrhenius ، عبارات

  Townsend ایبیا ضر

Specify reactions using cross section data, Arrhenius 

expressions, analytic expressions, look-up tables, or 

Townsend coefficients 

o   کتابخانه مدل جامع و راهنمای کاربر Comprehensive model library and User's Guide 

  دی کاربراهحوزه 
 

 

 Application Areas (CVDر )خاب یمیاییرسوب ش

 Chemical Vapor Deposition (CVD) (PECVDشیمیایی با بخار پالسما )بخار 

 DC Plasma Enhanced Chemical Vapor Depositionتخلیه های 

(PECVD) 

 DC discharges تخلیه سد دی الکتریک

 Dielectric barrier discharges ی مانع دی الکتریک تخلیه الکتریک

 ECR ECR sourcesمنابع 

 Etching قالب زدن

 Hazardous gas destruction تخریب گاز خطرناک

  (ICPپالسماهای همراه با استقراء )        •

 Inductively coupled plasmas (ICP) منابع یون         •

 Ion sources پردازش مواد         •

 Materials processing ویوی مایکروپالسماها        •

 Microwave plasmas تولید ازن         •

 Ozone generation شیمی پالسما        •

 Plasma chemistry (CCPپالسما همراه با ظرفیت )        •

 Capacitively coupled plasmas (CCP) 

 Plasma display panels پانل های صفحه نمایش پالسما

 Plasma processes ماهای پالسیندفرآ

 Plasma sources منابع پالسما

 Power systems سیستم های قدرت

 Semiconductor fabrication, manufacture, and ساخت ، پردازش و پردازش نیمه هادی

processing 
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 Semiconductor ی ماژول نیمه اهد   -6-1

 
 

 هادی و نوریمه  دستگاه نی  یکسازی فیزشبیه   

 نیدهد. ا یرا ارائه م بنیادی کیزیدر سطح ف یهاد مهیعملکرد دستگاه ن لیو تحل هیتجز یبرا یاختصاص یابزار ی،هاد مهیماژول ن

 نیست. ااشده  ساخته شیاگرم ریغ ای زوترمالیحمل و نقل ا ی، با استفاده از مدلها diffusion-driftماژول بر اساس معادالت 

 یستورهاینز، ترا (MESFET) یستورهای، ترانز یدو قطب یستورهایاز جمله ترانز ها هاز دستگا یعیوس فیط یبرا یزسا هیبش

(MOSFETs) یستورهای، ترانز (IGBTs) یودهای، د Schottky و اتصاالتN -P شده  فیتعر شیرابط از پ کیاست.  دیمف

 .کند یم ریو نقاط را امکان پذ می، س یکوانتوم یمانند چاه ها یوانتومود کحدم یها متسیس رد نگریشرودمعادله  یمدل سازبرای 

دهد که به  یامکان را م نیبه شما ا ها مهیدارند. ماژول ن یهاد مهین ایدر عملکرد دستگاه یهماغلب نقش م یکیزیچند ف اثرات

انتقال  یکیزیرابط ف کیاضافه کردن  ثال ، بام به عنوان. دشنبا فیزیکی ثرا نیچند یدارا دیکنمی  جادیرا ا ییمدل ها یراحت

 فیط یساز هیشب یتواند برا یم نیهمچن یکرد. انتقال نور یازس هیدستگاه برق را شب کیدر  یتوان اثرات حرارت یحرارت م

 ازین یورن موج اژولبه م ممکن است یخرببرای ) ودهای( و فوتودLED) ودهای، د یدیخورش یسلولها لیاز دستگاه ها از قب یعیوس

 .مورد استفاده قرار گیرد( یدداشته باش

 

 به کارگیری حجم محدود و المان محدود 

المان محدود یا حجم محدود  روش حفره ها و الکترون ها در ماژول نیمه هادی ، می توانید از جا به جاییی هنگام مدل ساز

 .دارد ود رایا و معایب خاستفاده کنید. هر روش مجموعه ای از مزا

http://comsolyar.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%84-comsol/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%84-comsol-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-semiconductor/
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کند. در  یم حفظرا  یفعل انیجر یبه طور ذات یهاد مهین لیوسا یحجم محدود در مدل ساز یسته سازدود: گسحجم مح شرو

از  (شارژ)معادالت حمل بار  برای یهاد مهیماژول ن. داردرا بار  یحامل ها انیجر یچگال اطالعات نیتر قی، دق جهینت

Scharfetter-Gummel  نیکه در داخل هر عنصر مش ثابت است ، به ا ارائه می دهداه حلی را ر وعموض نی. اندک یماستفاده 

حال ، از آنجا  نی. با اپدید آیند ،قرار دارند دیگری مش که در مجاورت  عنصر مشاز  ییتوانند در قسمتها یط مکه شارها فق بیترت

مدل  میتواند تنظ یمامر  نیاا لذ ستندد همحدو بر روش المان یمبتن COMSOL Product Suiteکه محصوالت موجود در 

 دشوارتر کند. یرا کم یکیزیچند ف یها

 

 نیبا ا انی، الزاماً جر جهی. در نتمی شود هزینه ها در  ییصرفه جوباعث است که  یالمان محدود روش محدود: روش المان روش

کمتر را  حل کننده پیش فرض سنارتل که شدزم با، ممکن است ال قیدق یاه انیبه دست آوردن جر یشود. برا یحفظ نم روش

 کیزیهنگام حل ف نیحداقل مربعات گالرک تیروش تثب کی ، یعدد پایداری. به منظور کمک به دیمش خود را اصالح کن کرده و

 نیود ابا روش المان محد یاده مهین لیوسا یمدل ساز یها تیاز مز یکیگنجانده شده است.  یهاد مهین یدر دستگاه ها مسئله

 ترکیب کنیداحت تر مدل واحد ر کیجامد در  کیمکان ایمانند انتقال گرما  گرید های کیزیمدل خود را با ف دیتوان یم است که

 

 مدل سازی انواع نیمه هادی 

از توان  یشود ، که هنوز هم م یاستفاده م شتریب اینانومتر  ۱00 یاسهایبا مق یهاد مهین لیوسا یمدل ساز یبرا یهاد مهیماژول ن

 ی ابزار -وجود دارد  یکیزیرابط ف یاستفاده کرد. در داخل محصول ، تعداد، diffusion -driftروش و  یجزئ لیفرانسید تادالمع

جا به  یمدل ساز یبرا ییشامل رابط ها مدل نی. ایمرز طیو شرا فیزیکیمجموعه معادالت  فیتوص یمدل برا یورود افتیدر یبرا

 ه یشب کیبه  یهاد مهین یساز هیاتصال شب یو رابط برا  کی، رفتار الکترواستات یهاد مهین لیر وساها د حفرهالکترون ها و  جایی

 .می باشد SPICE مدار یساز

  را  حفرهغلظت الکترون و  همچنین .را حل می کند بار یحامل ها یبرا یوستگیمعادله پواسون در رابطه با معادالت پ  یهاد مهیرابط ن

 ماژول  . رابطدیکن استفادهروش اجزاء محدود  ای و روش حجم محدود ازحل مدل خود  برای دینتوا یما شمد. کن یحل م راحتی به

،  Schottky اتصال،  یاهماتصال  یبرا یمرز طیعالوه بر شرا را ها قیعاو  ی هاهاد مهین یمواد برا ی مختلفی ازمدل ها ،یهاد مهین

 .ی شودشامل م نیزا ر   کیاتتسترواالک یمرز طیاز شرا  یگسترده ا فیط ،ها  گیت
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کنند. ماژول  یم فیتوص، حامل ها در مواد  یپراکندگ زاستفاده ا را ،  با پویایی یژگیو،  یهاد مهین ماژول موجود در رابط یها یژگیو

نیز ر کارب شده توسط فیو تعر یسفارش پویا یمدل ها جادیا نهیو گز است شده فیتعر شیاز پ  پویامدل  نیشامل چند یهاد مهین

 یرا مشخص م یحفره خروج الکترون و  کی پویا،. هر مدل دکر بیدلخواه ترک یتوان به روش ها ی. هر دو نوع مدل  را ماستد جومو

ن توا یاز معادالت م می توان که ی، در حال ردیمورد استفاده قرار گ پویا یمدل ها ریسا یتواند به عنوان ورود یم یخروج نتایج .کند

 ییها یژگیشامل و یهاد مهین ماژول رابط نیهمچن . سنیماتا استفاده از قانون به عنوان مثال برد ، اده کتفاس ها کتحر بیترک یابر

. همچنین می شدی بام یهاد مهیحوزه ن کیبه  Shockley-Read Hallو  Auger  ،Direct ی نو ازبیاضافه کردن ترک یبرا

 .دینک نییخود را تع یبینرخ نوترک دیتوان یمتوانید 

 یرا براها  ناخالصی سازی مدل ابزار کی یدها مهیماژول ن .مهم است اریبس یهاد مهین لیوسا یزمدل سا یبرا ناخالصی عیتوز نییتع 

توان از مشخصات  یم ای،   تعریف شود توسط کاربر یا و پیش فرض ناخالصی می تواند به صورتکند. مشخصات  یکار فراهم م نیا

 که ، ®COMSOL Multiphysicsبه  یرجها از منابع خا وارد کردن داده نیهمچنه کرد. اداستف Gaussian ناخالصی یبیتقر

 ساده است. بسیار ، ودمرتبط ش یداخل ابی ونبا توابع در دتوان می

م ه و یهاد همیط نکه هم در راب ای را  شرفتهیپ  یکیالکترواستات یها تیقابل یهاد مهیماژول ن در ، یهاد مهین کاربری رابطهمراه با 

رابط  قیاز طر ترکیبیو دستگاه  ستمیسطح س یساز هیشده است. شب هیته می باشددر دسترس  قالمست کیرابط الکترواستات در

 بیترک RFماژول  ای اپتیک که با ماژول موج ی. هنگامامکان پذیر است SPICE کردن وارد تیبا قابل یکیالکتر یمدارها یبرا یکیزیف

 ک یشامل  یهاد مهی. ماژول نردیگ یدر دسترس قرار م Optoelectronic یساز هیشب یبرا یافاض یکیزیف یط هاشود ، راب یم

 یو دستورالعمل ها ینظر نهیشیاست که شامل پ  ین ماده است. هر مدل همراه با مستنداتیص چندخوا  به همراهمواد  یبانک اطالعات

 ی برا  دیتوان یست که مموجود ا MPH یلهایرت فاصو به COMSOL ها درمدل است. مدل  جادیا یگام به گام در مورد چگونگ

و برنامه  یمدل ساز یبرا ییبه عنوان الگو یواقع یو مدل ها گام به گام یاز دستورالعمل ها دیتوان ی. شما مدیباز کن شتریب قاتیتحق

 .دیخود استفاده کن یها

 



   38                                                                                                                                                              مالتی فیزیکل کامسو م افزار نر

 09022113687 پیامک -دمی باش comsolyar.comسایت  نویسندگان و حق معنوی اثر مربوط به

 

 قابلیت ها 

 گومل -ا طرح شارفترحدود بم روش حجم ده ازرا با استفا  drift-diffusionمعادله حل  

 یروند پراکندگ فی توص یزمان استراحت برا بیتقراستفاده از  

 بولتزمن-و ماکسول راکید-یفرم آمار 

 drift-diffusionمحصور در چارچوب  یتراکم شامل اثر کوانتوم یچگال ونیفرموالس 

 شدن باند کیبار 

 در مرزها ها gateو  Schottky صاالتتا،  یاهم اتصاالت فیتعر یبرا یاختصاص یها یژگیو 

 دانیم ، اشباع carrier-carrier scatterings ، ی، ناخالص ونفون یپراکندگ یشده برا فیتعر شیاز پ  پویای یها مدل 

 شخصی . پویای یمدل ها ایسطح  یو پراکندگ ادیسرعت ز

 (دیکن نییرا تعواه خود د دلخارمو دینوات یم ای ) یو شوکل میاوجر ، مستق یسالن ها یبینرخ نوترک تعیین قابلیت  

توابع درون  او ی یلیتحلوابع به همراه ت  سازی شده صیشخ ای Gaussianثابت ،  ناخالصی یها مشخص کردن پروفیل 

 یابی

 و یا پیوسته برای سطح ها و یا گیت ها به صورت جداگانه و یا تجمعی   گسسته trapدرجه مشخص کردن  

 SPICE یرهادام قیاز طر بیکیترستگاه د و ستمیسطح س یساز هیشب 

 ونیکترم با گسیل  ای quasi-Fermiتراز با  اتصاالت چند گانه 

 ی ا ضربه ونی زاسیونی 

 ناقص ونی زاسیونی 

 انتقال حرارت  اثرات 

 میرمستقیو غ  میمستق اپتیکی انتقال 

  نگریتک ذره شرود معادله 

 پواسون -نگریشرود معادله 
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 محدوده کاربرد 

 یدو قطب یرهاستوینزترا 

 (MESFET) یستورهایزانتر 

 (MOSFET) یستورهایترانز 

 (IGBT) یستورهایترانز 

 Schottky یودهاید 

 P-N اتصاالت 

 (ISFET) یستورهایترانز 

 یدیخورش یها سلول 

  LED 

 یعکسبردار 

 و نقاط ها می، س یکوانتوم یچاهها 
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کان مدل سازی   ماژول   -2فصل   کی و اکوست   ی ک ی ساختار م
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کانیک سازه -1-2  Structural Mechanics ماژول م

 

 

 

مدل  یابررا  رد نیازکارایی مو و ابزار که است COMSOL Multiphysicsم پلت فر یبرا یافزودن کی سازه مکانیکماژول 

عمران ،  ی، مهندس کیمکان یل مهندسشام یکاربرد زمینه هایدهد.  یم جامد یسازه ها یکیرفتار مکان لیو تحل هیتجز و یساز

 .ستا MEMS یو دستگاهها کیومکانی، ب کیژئومکان

و کرنش.  تنش زانی، م المثبه عنوان  . دیپاسخ ده وطؤاالت مرببود به س دی، شما قادر خواه زهاس کینبا استفاده از ماژول مکا 

 . یجنجال های یداریو ناپا ؛ی()دینامیکایپو یبارها ی،عیطب یفرکانسها ،و انطباق یشکل ، سفت رییتغ

 

 

 

 انواع آنالیز های زیر را می توان با ماژول مکانیک سازه ، انجام داد:

 Stationary        • ثابت       •

 Eigenfrequency        • خاصیت فراوانی        •

o             تحت فشار قرار دادن o   Undamped 

o             ضعیف o   Damped 

o            پیش نمایش o   Prestressed 

 Transient        • گذرا        •

o            حالت مستقیم یا حالت برهم

 نهی
o   Direct or mode superposition 

 Frequency response        • سفرکانپاسخ        •

o            حالت مستقیم یا حالت برهم

 نهی
o   Direct or mode superposition 

o           پیش نمایش o   Prestressed 

 Parametric        • پارامتری        •
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 Quasistatic        • فرایند تعادلی       •

 Linear buckling        • کمانش خطی       •

 Mode analysis        • تجزیه و تحلیل حالت       •

 Modal reduced order        • کاهش مرتبه مدل       •

 Response spectrum        • طیف جواب 

 

 

 

 مدل کنید سازه کانیکژول مبا ماآنچه می توانید  

شود  یارائه م یتخصص یماتیتنظ و یکیزیف هشد فیتعر شیاز پ  یبا رابط ها COMSOL Multiphysics FEAفزار نرم ا

 یم و می باشددارای مدل های مواد از پیش تعریف شده سازه  کیکند. ماژول مکان یرا آسان م هازیآنال یو اجرا میتنظ که

 .دبهبود ببخشیرا برای طراحی خود با استفاده از ماژول بهینه سازی ،  مواد اتی، بارها و خصوص یابعاد هندس دیتوان

 

 

 CAD رد کردن فایل های وا 

 انیاز محصوالت م دیتوان ی، مشخص ثالث  CADشده با نرم افزار  دیتول یساختار یاز طرح ها یساز هیشب دیبه منظور تول

 .دکنی برقرار ارتباط ®COMSOL Multiphysicsتا با  دیاستفاده کن ریرابط ز

وارد  CAD کننده با استفاده از ماژول وارد یساز هیشب لیحلت و هیتجز یرارا ب CAD یاستاندارد صنعت یانواع فرمت ها

COMSOL Multiphysics هندسه  مرتب کردنو  میرمت یبرا ییها نهیموجود شامل گز یها یگژی. ودیکنCAD یبرا 

 یها هنیگز یبرا Parasolidهسته هندسه  به یدسترس نیو همچن لیو تحل هیو تجز ش بندیم یآن برا یآماده ساز

سه  CAD یارهادهد تا ک یامکان را به شما م نیا ،ها یژگیو نیادر کنار  Designماژول  نی. همچناشدب یم تهشرفیپ

 .دیرا انجام ده loft, fillet, chamfer, midsurface, thicken یبعد
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 متصل شدن به محصوالت دیگر با استفاده از ارتباط پویا 

را امکان این  به شما  تا دیاستفاده کن یرابط انیمحصوالت م نیب زا دینمی توا،  تهشرفیپ یها یساز هیانجام شب یبرا •

دارای . با استفاده از محصوالت دکنی واردخود رااطالعات  COMSOL Multiphysicsبه  CADاز نرم افزار  بدهد

مدل ، مطالعات  یهاترپارام یساززبه با ازیبدون ن و  دیرا حفظ کن ابتدایی CADمدل  یپارامترها دیتوان ی، مارتباط پویا

 دهید. انجام COMSOLرا در نرم افزار  یساز نهیو به یپارامتر

 

 : قابل اتصال به

• SOLIDWORKS® 

• Inventor® 

• AutoCAD® 

• PTC® Creo® Parametric™ 

• PTC® Pro/ENGINEER® 

• Solid Edge® 
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 گسترده سازه به صورتچند فیزیکی برای تجزیه و تحلیل مکانیک  اتصال 

از  استفاده یایاز مزا یکیهمراه است.  فیزیکی یها دهیپد ریبا سا روجود دارد که رفتار ساختا یرایسب یها تیموقع

COMSOL Multiphysics همه  و دیرا با هم مخلوط کن محیطچند  ایدو  دیتوان یبا استفاده از آن مکه  است سهولتی

وجود دارد ، همانطور که در  یاتصال داخل یها یژگی، و جیار از موارد یرایبس ی. براهیدقرار د یکسانینرم افزار  طیمح کیدر 

 این ماژول در میان اتصاالت .دیکن میرا تنظ خودت اتصاال یبه راحت دیتوان ی، م گریدرد وام یبرا ،داده شده است حیتوض ریز

 م زیر اشاره کرد:هی توان به چند مورد مم

 

 با ساختار مایعات تعامل 

شکل ساختار  رییتغدر اینجا  . بررسی کنید چسبناک را یروهایو ن عیفشار ما انیدمی توو جامد  عیماساختار  کی نیتعامل بدر 

 یم الیس زه وبزرگ باشد. اثر متقابل سا ه ایغیر منتظرتواند به طور  یمو کند  یعمل م الیس یبرا یمرز طیبه عنوان شرا

 . دارند یتباطرا زرمبا هم  ها و  مش عیکه ما فتدیاتفاق ب ییقسمتها نیتواند ب

 

 یحرارت تنش 

 نیز دماتواند به  یماده سازه م اتی. خصوصنمود یساز هیشب کیزیچند ف اتصالبا می توان را  یتحرار ییرایو م یحرارت استرس

 گذارد. یم ریسطح تماس تأث قی، بلکه بر شار گرما از طر یکیمکاننه تنها بر محلول  یتماس ش هاینتو  شدداشته با یبستگ

 

 کیو امواج االست کی، آکوست شاتعاارت 

 کیو انتشار موج االست کیآکوست-زویجامد و پ کیپوسته ، آکوست کیفعل و انفعاالت آکوست ،لرزش ،رساختا  کیآکوست عاملت

 ذیر است.ان پامک کیاضافه کردن ماژول آکوستا ب همه
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 یرسطحیز انیجر 

گسترش تخلخل را م  در محیط انیو جر یریمد با رسوب پذاج کیانمک یبط هاتا را دیرا اضافه کن یرسطحیز انیجر ماژول

 .دهید

 

 مگنتو استریکشنو  پپیزوالکتریک 

جامد و رابط  کیانرابط مک نیشده ب ایجاد یاخلال داتص کیتوان با استفاده از  یرا م یکیالکتر زویپ یها دستگاه 

محبوب در دسترس  کیزوالکتریاز مواد پ یاریبس یابر داخواص مو در اینجا. ی نمودمدل سازبه طور دقیق  کیالکترواستات

استفاده  یسیمغناط کیزیجامد و ف کیتا از مکان دیکن بیترک یسازه ساختار اژولرا با م AC / DCماژول  برای مثال تند.هس

 .به دست آوریداز سنسورها و محرک ها را  یارده گست فی، ط یسیس اصول مغناطر اساب و دیکن

  

 Piezoresistivityو  MEMS یه هاساز  

اتصال ماژول ها و . دیاست اضافه کن MEMSکه مخصوص  یساختار یها یازس هیشب یبرا می توانید را MEMSماژول   

را  ونیو الکترواستراس کیالکترواستات یهاوریاز ن یناش یکیالکترومکانحراف ، ان یزورسنجیپ لیو تحل هیتجز  قابلیت های بیشتر

 د.کن یآسان م

 

 با فرکانس باال  سیطانغومرتالک  

بتوانید تا  کنید بیترک Ray Opticsماژول  ای Wave Optics موجاپتیک ، ماژول  RFرا با ماژول  سازه کیماژول مکان 

 . ی را بررسی کنیدرون ای ویکرووی، ما RF یستگاههادلکرد بر عم تنش اعمالیو  یکیشکل مکان رییتغ اثرات

  

 نییانس پفرکابا  ی سیالکترومغناط 

از . دیخود اضافه کن زهسا یزهایرا به آنال یسیمغناطتا اثرات الکترو دیکن بیترک زهسا کیرا با ماژول مکان AC / DCژول ام 

 .می باشد سیرومغناطاز گرم شدن ژول و تماس با الکت یرارت، انبساط ح یسیالکترومغناط یروهایشکل در اثر ن رییجمله تغ
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 : Applications زیبرنامه های شبیه سا

 ی مدل خود را برای یک فرایند طراحی ساده سفارشی کنیدو خروجی هاورودی ها  

ه در برنامه ساز ، ک قابلیت . با استفاده ازکر کنید ، که دیگر نیازی نیست که شبیه سازی را بارها و بارها تکرار کنیدبه این ف

COMSOL Multiphysics هیکه گردش کار شب دیبساز ای یساز هیشب یبرنامه ها دیتوان می ، است هدش گنجانده 

مدل خود را  یها یو خروج دیها را محدود کن یکند که ورود یم مشما فراه یامکان را برا نیکند و ا یرا ساده تر م یساز

 د.م دهنانجا در زمان کمتر و آسان تر راخود  یها لیشما بتوانند تحلدیگر  تا همکاران دیکنترل کن

د را موا تیخاص ای یمانند ابعاد هندس یپارامتر طراح کی یبه راحت دیتوان ی، م شخصی سازی شده یاهامه نده از بربا استفا

 یکاربرد یمه هااز برنا دیتوان ی. شما مدیکن شی، آن را آزما ی مجددساز هیبه شب ازیبدون ن دیداده و هر بار که بخواه رییتغ

 شیتا آزما به اشتراک بگذاریدخود  میت گرید یاعضا یها را براه مانبر ای دیده کنخود استفا یست هاتر ت عیسر یاجرا یبرا

 .دیپروژه ها آزاد کن ریسا یشود زمان و منابع خود را برا یباعث م نیهمچن خود را انجام دهند ، یها

 روند ساده است:

 دیکن لیتبد  یتخصص یرابط کاربر کی بها د رخو یساختار کیمدل مکان .1

 دیکن یخود را سفارش ازیامه ، برنامه مورد نان برنکاربر یها برا یجوو خرها  یورودانتخاب  با .2

استفاده  میت یاعضا ریسا یدسترس یبرا COMSOL Compiler to ای  COMSOL Serverمحصوالت  از .3

 دیکن

 .دننجام دهخود را ا یطراح یها لیو تحل هیز، تج شتریتا بدون کمک ب دیخود را فعال کن میت .4

 

 یمشتر گاهیپا ای ، سازمان ، کالس و میرا در ت یساز هیشب تی، قابل یساز هیشب یز برنامه هااستفاده ا ن وتخابا س دیتوان یشما م

 .دیخود گسترش ده
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 Nonlinear Structural Materials یرخط ی مواد با ساختار غ   ماژول  -2-2

 

 

 دسترسی پیدا کنید Creep Material و Hyperelastic  ،Elastoplastic ، Viscoplastic مواد به انواع مدل های 

هنگام تجزیه و تحلیل اشیاء ساخته  .صوصاً در سطح استرس و کرنش باالغیرخطی دارند ، خ کرنشو  تنشرابطه  سیاری از موادب

 ودنی به، یک افز یرخطیمواد با ساختار غ  توجه کنید اده، شما باید به غیر خطی بودن خواص م یادوشده از چنین م

city, astihyperelاستفاده از اثرات مختلفی مانند  اب که می باشد نرم افزار  فیزیکس کامسول مولتی و مکانیک سازه ژولام

.asticity, creeplpiscov ticity,elastoplas می کند تجزیه و تحلیل را راحت و کامل 

شما می  .شود می  فیزیکس در کامسول مولتی سازهافزایش قابلیت های مدل های مکانیک  ماژول سازه و مواد غیر خطی، باعث

تعریف مدل  با حتی و شده اختههای سبا ترکیب مدل  د راد خوتوانید تجزیه و تحلیل های ساختاری برای نیازهای منحصر به فر

،  را ایجاد کنید تغییر شکل خودو قوانین  شما می توانید قواعد .تنظیم کنید ،یا متغیرهای کرنش تنشهای خود بر اساس مثالً 

 .ایجاد کنید برای ایجاد مواد فوق ارتجاعیرا شخصی خود کرنش -رژیهمچنین توابع تراکم ان

بهبود می را   COMSOL Multiphysics زیه و تحلیل های ساختاری موجود باتج هکلی یتیفک ی ،دل سازی مواد غیرخطرد معملک

ماژول  ، مپوزیت مواداک ولنیز گسترش می یابد: ماژ سازهمکانیک  دنیبه سایر ماژولهای افزو ماژول می تواند این.  بخشد

سی در کامسول امکان برر یاژولعالوه بر این ، برای هر م ؛ Rotordynamics لوژما و Multibody پویا ماژول ، ستگیخ

 با مایعات وجود دارد.  یاثرات حرارتی و تعامل

متداول در برنامه های برای مواد  صار خوه ط، ب ودملحق می ش ازهیک سمکان ماژول به ، مشابه اما جداگانه ژئومکانیکی ماژول 

 .استفاده می شودند خاک و سنگ کنیک مانردی ژئوتکارب

https://www.comsol.com/structural-mechanics-module
https://www.comsol.com/comsol-multiphysics
https://www.comsol.com/composite-materials-module
https://www.comsol.com/fatigue-module
https://www.comsol.com/fatigue-module
https://www.comsol.com/fatigue-module
https://www.comsol.com/fatigue-module
https://www.comsol.com/fatigue-module
https://www.comsol.com/fatigue-module
https://www.comsol.com/fatigue-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/rotordynamics-module
https://www.comsol.com/rotordynamics-module
https://www.comsol.com/geomechanics-module
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 مدل کنید یرخطیمواد با ساختار غ آنچه می توانید با ماژول  

 ادمو .جامد است مواداز  برای کمک به شما در مدل سازی طیف گسترده ای  حاوی ده ها مدل مواد یرخطیمواد با ساختار غ

عمدتا برای فلزات استفاده می   منعطفمدل های  .ده می شودمعموالً برای الستیک و بافت بیولوژیکی استفا ،کیتالسپراهای

 مدل های آسیب .قرص های دارویی( در نظر گرفته شده استانعطاف پذیری متخلخل برای تراکم پودر )فلزات و همچنین  .شود

مانند نیتینول مفید موادی برای  دار ، و مدل های آلیاژ حافظه .رد دارندبراکیک رامانند ساد شکننده ممورای ده ببه طور عم پذیر

 .هستند

 مدل های مواد 

 :Hyperelasticity :هایپراالستیک

 Arruda–Boyce        • بویس -آروودا         •

•        Blatz – Ko •        Blatz–Ko 

 Gao        • گائو        •

•        Gent •        Gent 

 Mooney–Rivlin        • ریولین  –مونی         •

o       دو پارامتر o   Two parameters 

o       پنج پارامتر o   Five parameters 

o        نه پارامتر o   Nine parameters 

 Murnaghan        • موراگان        •

 Neo–Hookean        • هوکین -نئو         •

 Ogden        • اوگدن         •

•        St. Venant–Kirchhoff  •        St. Venant–Kirchhoff 

 Storakers        • آکرز بزرگ         •

 Varga        • وارگا        •

•        Yeoh  •        Yeoh 

 Mullins effect        • اثر مالین        •

o        گ روبرکس –اوگدن o   Ogden–Roxburgh 

o       Miehe o   Miehe 

 Large strain viscoelasticity        • ویسکواالستیسیته فشار زیاد        •

 User-defined hyperelastic materials        • تعریف شده توسط کاربر hyperelastic مواد        •

 :Plasticity :پالستیک

 von Mises yield criterion        • رد وون میزسکلمع ار معی        •

 Tresca yield criterion        • معیار عملکرد ترسکا        •

 Orthotropic Hill plasticity        • انعطاف پذیری ارتوتروپیک هیل        •
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 Isotropic hardening        • سخت شدن ایزوتروپیک        •

Linear o   Linear 

Ludwik o   Ludwik 

Swift o   Swift 

Voce o   Voce 

Hockett–Sherby o   Hockett–Sherby 

 o   User defined تعریف شده توسط کاربر 

 Kinematic hardening        • سخت شدن سینماتیک         •

o        خطی o   Linear 

o        فردریک -آرمسترانگ o   Armstrong–Frederick 

o        چابوشه o   Chaboche 

 Perfectly plastic hardening        • سخت شدن کامال پالستیک        •

 Large-strain plasticity        • انعطاف پذیری زیاد        •

سطح تسلیم و سطح تسلیم تعریف شده توسط          •

 کاربر
•        User-defined yield surface and flow rule 

 :Nonlinear Elasticity :کشش غیرخطی 

 Ramberg–Osgood        • اسگود -رامبرگ         •

 Power law        • قانون قدرت        •

 Uniaxial data        • داده های تک محوره        •

 Bilinear elastic        • دو طرفه االستیک         •

تجاعی غیرخطی تعریف شده توسط ار تی خاص        •

 کاربر
•        User-defined nonlinear elasticity 

 :Viscoplasticity : ویسکوپالستیک

 Anand        • آناند        •

 Chaboche        • چابوشه         •

 Perzyna        • پرزینا         •

 :Creep :خزیدن

 Norton        • ون نورت        •

 Norton–Bailey        • بیلی-نورتون        •

 Garofalo (hyperbolic sine)        • گاروفالو )سینوس هایپربولیک(        •

 Coble        • کوبل         •

 Nabarro–Herring        • هرینگ-نابرو        •

 Weertman        • وترمن         •
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 Deviatoric        • هددهن انحراف        •

 Volumetric        • حجمی         •

 Potential        • پتانسیل         •

 User-defined creep        • خزش تعریف شده توسط کاربر        •

 :Damage :آسیب

 Equivalent strain criterion        • معیار کرنش معادل        •

o        رنکین o   Rankine 

o       رنکین صاف o   Smooth Rankine 

o       نرمال تانسور کرنش االستیک o   Norm of elastic strain tensor 

o       تعریف شده توسط کاربر o   User defined 

 Regularization        • نظم زدایی        •

o       مجموعه ترک o   Crack band 

o        ینضمب شی o   Implicit gradient 

 :Shape Memory Alloy آلیاژ حافظه دار:         

 Lagoudas        • الگوداس         •

 Souza–Auricchio        • آریشیکو  –سوزا         •

 

 Simulation Applicationsشخصی سازی ورودی ها و خروجی ها برای طراحی ساده : 

ها و خروجی ها جهت ودی ل وردارای قابلیتی است که شما را قادر به کنتر،   فیزیکس کامسول مولتی ردمله ، از جار این نرم افز

 ر می شود .تحلیل سریع تر و دقیق ت این ویژگی موجب تجزیه و .می کند   رانتانهمکاثر با رتباط موا
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مانند ابعاد هندسی یا خاصیت مواد را تغییر ی حارتر طیک پارام با استفاده از برنامه های کاربردی تخصصی ، می توانید به راحتی

نید از برنامه ی تواشما م .ارکرد داخلی نرم افزار ، آن را تست کنیددانستن کدارید بدون نیاز به یاز که نداده و آن را هر چند وقت 

خود توزیع کنید تا آزمایش م یت دیگرای اعضای های کاربردی برای اجرای سریع تر تست های خود استفاده کنید یا برنامه ها را بر

 .وژه ها آزاد کنیدسایر پر و منابع خود را برایمان ود زهای خود را انجام دهند ، همچنین باعث می ش

 :روند ساده است

 خود را به یک رابط کاربری تخصصی )یک برنامه شبیه سازی( تبدیل کنید زهاسمدل مکانیک  .1

 برنامه ، برنامه مورد نیاز خود را سفارشی کنیدن اربکار ی ها برایبا انتخاب ورودی ها و خروج .2

امه های برای دسترسی به برن  applicationsکامپایلر COMSOL یا™ COMSOL Server  محصوالت استقرار از .3

 تیم استفاده کنید ایضعایگر د

 جام دهدهای طراحی خود را انلیل و تحتیم خود را فعال کنید تا بدون کمک بیشتر ، تجزیه  .4

زمان ، کالس و یا پایگاه مشتری ی شبیه سازی ، قابلیت شبیه سازی را در تیم ، ساشما می توانید با ساختن و استفاده از برنامه ها

 .خود گسترش دهید

 

 

 

 

 
 

https://www.comsol.com/comsol-server
https://www.comsol.com/comsol-compiler
https://www.comsol.com/comsol-compiler
https://www.comsol.com/comsol-compiler
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 Composite Materials ی ت ی امپوز ک   د ا مو  ل ماژو  -3-2

 

 ت برای طراحی محصوالت پیشرفتهساختارهای کامپوزیمدل سازی  

مورد پیشرفته  های عملکرد ه براییکپارچتشکیل شده که به صورت از دو یا چند ماده است که  پوزیتی یک ماده ناهمگنامک دهما

لقوه ه مواد معمولی ، مواد کامپوزیتی موارد استفاده باش وزن نسبت باهو کافته بود یبه لطف استحکام به .استفاده قرار می گیرند

اینگونه درک کامل رفتار  مواد هوشمند در حال انجام است.ر زمینه تالش های گسترده ای  د .ارندزیادی در زمینه های متنوع د

 .است ضروریمنظور طراحی دقیق ترین و مطمئن ترین ساختارهای کامپوزیتی  مواد به
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 نرم افزاری برای تجزیه و تحلیل مواد کامپوزیت الیه ای 

ه بندی شده به ازه های کامپوزیت الیی را برای تجزیه و تحلیل سمدل ساز ابزار و ددار قرارماژول مکانیک سازه  کامپوزیت در ماژول

، صفحات روکش دار و پنل  بریا فه بشد تیتقو کیستالپ یا هیال یتیمتداول مواد کامپوز یاز نمونه ها یرخ ب .ائه می دهدشما ار

تیغه های توربین بادی ، قطعات ، اجزاا هواپیمقطعات ه ای در ساخت ستردور گاین مواد کامپوزیت الیه ای به طاست.  چیساندو یها

با استفاده از د مواوزیت کامپ ماژول .زات ایمنی مورد استفاده قرار می گیردختمانها ، بدنه های قایق ، دوچرخه و تجهیساخودرو ، 

کامپوزیت  های وستهرای مدل سازی دقیق پها بز آنرا ارائه می دهد که می توانید ا دو رویکرد،  Layered Material فناوری

 . تک الیه معادل  یهنظر و الیه بندی نظریه  :استفاده کنید

به  شما می توانید مدل خود را ،COMSOL   ر ازی دیگبا ماژول ها کامپوزیتماژول بر این، هنگامی که شما ترکیب عالوه 

 .،گسترش دهیدط شبیه سازی شده استحیم یک همه در که -یان سیال ومغناطیس، و اثرات جرت، الکترانتقال حرار اردی مانندوم

 آنچه می توانید با ماژول مواد کامپوزیت مدل کنید 

آنالیزها را وان ر بتتخصصی را فراهم می کند تا راحت ترابط های از پیش تعریف شده فیزیک با تنظیمات  اریتخاس کانیکل مژوما

زیت بسته به مدل های مواد برای شبیه سازی ورقه های کامپوماژول کامپوزیت مواد شامل رابط های اضافی و  .دا کراجر تنظیم و

بت بودن ، محدوده مقادیر خاص ، در کنار آنالیزهای منظم ساختاری )مانند ثا . ستا دهتفااس بلقاما یه و نوع آنالیز شنوع تئوری ال

از آنجایی که . استفاده کنیدچند مقیاس و مدل سازی  ply failure-firstاز ( ، می توانیدل هاتحلی، کمانش خطی و سایر مان ذر زگ

 همه اجزا به درستی انجام شود .ی رال بحلیت تاست کامپوزیت ها از چند ماده تشکیل شده اند ، نیاز ا

https://www.comsol.com/products
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ضخامت قطعه ، جهت فیبر و  چیدمان کامپوزیت ،، ابعاد هندسی ،   ماژول بهینه سازی د که می توانید باتوجه داشته باشی

 . کنید بهینه خصوصیات مواد طرح های خود را

 

 

 

کانیک  خا -    انیکک م و ژئ  ژول  ا م -4-2    Geomechanics ک م

 

 

 گو سنمدل سازی رفتار مکانیکی غیرخطی در خاک ، بتن  

طی مناسب برای کاربردهای به مدل های غیرخ ی نگهدارنده نیازها ، پایداری شیب ، و سازه ها ، حفاری تجزیه و تحلیل تونل ها

انعطاف  یر شکل ،رای مدل سازی تغیی بداخلهای که شامل مدل است  ماژول مکانیک سازه درماژول ژئومکانیک . ژئوتکنیکی دارد

https://www.comsol.com/optimization-module
https://www.comsol.com/structural-mechanics-module
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این ماژول همچنین شامل مدلهای استاندارد مواد غیرخطی برای توصیف  .می باشد گپذیری ، خزش و خرابی در خاک ، بتن و سن

 .معیارهای فون میزس و ترسکا است قیراز طفلز  ذیریانعطاف پ

را از متغیرهای  شخصیبارات ریاضی کرده و عرا وارد  خوده توسط ف شدتعریعالوه بر مدلهای داخلی ، می توانید توابع عملکرد 

 نیداوتمی ین چنهم .متغیرهای کرنش و مقادیر مشتق شده با استفاده از مدل سازی مبتنی بر معادله وارد کنید ، تنشزمینه ، 

 .ار آب تعریف کنیدا فشده یبه متغیر دیگر است ، مانند یک میدان دما محاسبه ش خصوصیات ماده ای را که وابسته

ول های موجود ، متصل ود که ماژول ژئومکانیک را با دیگر ماژر و اعمال اثرات مختلف ، پیشنهاد می شسازی بهت ای شبیهرب

ماژول  ، انتقال امالح و انتقال گرما را باy poroelasticitمتخلخل ،  در محیطن یاجر دتوانیمی  به عنوان مثال ، شما. کنید

  .جریان زیرسطحی مدل کنید

 

 مدل های مواد موجود در ماژول ژئومکانیک 

 Soil Plasticity انعطاف پذیری خاک

 Mohr–Coulomb        • ب مکول -مهر         •

 Dilation angle        • زاویه اتساع)کش آمدن(        •

 Drucker–Prager        • پراگر-دراکر        •

 Elliptic cap        • درپوش بیضوی         •

 Tension cutoff        • قطع تنش        •

 Matsuoka–Nakai        • ناکی-ماتسووکا        •

 Lade–Duncan        • دانکن-لید        •

 Elastoplastic Soil خاک االستوپالستیک

•        Cam–Clay اصالح شده •        Modified Cam–Clay 

•        Cam–Clay  ساختاری اصالح

 شده
•        Modified structured Cam–Clay 

 Extended Barcelona basic        • شده بارسلونا تعمیم داده        •

 Hardening soil        • خاک سخت شده        •

https://www.comsol.com/subsurface-flow-module
https://www.comsol.com/subsurface-flow-module
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 Concrete بتن

•        Ottosen •        Ottosen 

•        BRESLER-Pister •        Bresler–Pister 

 William–Warnke        • وارکه –ویلیام         •

 Tension cutoff        • تنش قطع         •

 Rock سنگ

•        Hoek–Brown •        Original Hoek–Brown 

–Hoekتعمیم داده شده         •

Brown 
•        Generalized Hoek–Brown 

 Tension cutoff        • تنش قطع        •

 Plasticity پالستیک

 Von Mises        • میزس         •

 Tresca        • کا ترس        •

 Creep شکل  تغییر

 Volumetric        • حجمی         •

•         Deviatoric •        Deviatoric 

 Potential        • پتانسیل         •

 User defined        • تعریف شده توسط کاربر        •

 Damage آسیب

 Equivalent strain criterion        • معیار کرنش معادل        •

 Rankine        • رنکین         •

 Smooth Rankine        • رنکین هموار شده         •

 Norm of elastic strain tensor        • نرمال تانسور کرنش االستیک        •

 User defined        • تعریف شده توسط کاربر        •

 Regularization        • نظم زدایی        •

 Crack band        • تجمع ترک        •

 Implicit gradient        • شیب ضمنی         •

 Nonlinear Elasticity طیکشش غیرخ

 Ramberg–Osgood        • اسگود -رامبرگ         •

 Hyperbolic Law        • قانون هایپربولیک         •

 Hardin–Drnevich        • یچدرویو –ن هاردی        •

 Duncan–Chang        • چانگ -دانکن         •

 Duncan–Selig        • سلیگ  –دانکن         •

 User defined        • تعریف شده توسط کاربر        •
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 Fatigue)عمر قطعات(   یخستگ ماژول   -5-2

 

  

 مختلفی هاردربکاا و هختارری از سابسیارای تجزیه و تحلیل خستگی ب 

شکست  ،می توانند در بارهای زیر حد استاتیک به دلیل خستگی ،یه مکرر قرار دارنددر معرض بارگیری و تخل هنگامی که سازه ها

،  ستگیماژول خ استفاده از با COMSOL Multiphysics خستگی را می توان در محیط مربوط به تجزیه و تحلیل  .بخورند

کاربرد هر مدل به عواملی مانند . ، که شامل مجموعه ای از مدل های خستگی است ، انجام داد ماژول مکانیک ساختاری موجود در

 .دمواد و نوع بارگذاری بستگی دار

https://www.comsol.com/structural-mechanics-module
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 ی مربوط به استرس حرارتی و تغییر شکلمه هابرنا ، هایه چند الا ، ، پوسته ه فحات، ص ای جامد چرخه خستگی را می توان در بدنه

 , سطح  خستگی ناشی از به منظور بهبود راندمان محاسباتی در هنگام مواجهه با .لکتریک شبیه سازی کردو حتی در دستگاه های پیزوا

 .ادجام دط انطوط و در نقاخ ها ،، مرز منطقه هایابی خستگی را می توان در ، ارز و یا زیر سطح

 ات خستگی بسمحا سمتج 

ی ، توزیع در شبیه سازی آسیب تجمع .خستگی را محاسبه می کند و همچنین ضریب شکستها تا زمان ماژول خستگی تعداد چرخه 

 شتن و یرتنش متغز عی اتاب نش به عنوانتوزیع ت  .شود بیان نشان دادهمی تواند همراه با ضریب استفاده نسبی  تنش بار تصادفی

 .است شده ئهارا گینانمی

 

 

 تجزیه و تحلیل آسیب انباشت  

آسیب انباشت نه تنها  در ماژول خستگی ، تجزیه و تحلیل .شودانواع تنش ها با بزرگی متفاوت به یک ساختار وارد می  رهای تصادفیاب

را می  تنش چهتاریخ .ندی کمبه اسمحز یک از آنها را نی ز هرده ارا مشخص می کند ، بلکه آسیب انباشته ش نشت تاریخچه روند کلی

سپس  .اصلی یا هیدرواستاتیک تعیین می شود ، ارزیابی کرد تنشفون میزس ، با عالمتی که توسط  تنش ی یااصل تنشتوان از طریق 
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 می محاسبه Palmgren-Miner طیو با استفاده از قانون آسیب خ نمودازش پرد Rainflow با الگوریتم شمارش را بار چهتاریخ

 .استشده درج  SN از طریق منحنی محدود کننده R رقدامر ثیتأ  .کرد

در صورت عدم وجود اثرات غیرخطی  .زمان بر است، در یک تحلیل بار تصادفی زیاد باشد ، شبیه سازی چرخه بار  وارده وقتی تعداد بار

 superpositionرا با کمک  شنت خهن چراوی تت ، مدر این حال .ابدهش یمی تواند تا حد زیادی کا قضیه سازی ، ایندر شبیه 

استفاده از این تکنیک نه تنها باعث صرفه جویی در زمان  .است ستفادهقابل ا تهیه و تحلیل آسیب انباشر تجزکه د ، تعیین کرد

 .دهد ش میکاه یاز برای ذخیره خستگی را نیز تا حد زیادیمحاسباتی می شود بلکه اندازه مدل مورد ن

 تیخستگی حرار 

ماژول  .شود شکستد که می تواند منجر به جمع کرنش را ایجاد می کنت و تنشقباضات ناشی از تغییر دما ، غلظت ان ای ادموترش سگ

چرخه بار حرارتی را می توان با  .ی کندبرای حل این مسئله از طریق مدل سازی خستگی حرارتی فراهم م را خستگی تعدادی ابزار

خستگی حرارتی را می  اشی ازت نشکس .ژول شبیه سازی کردرما و گرمایش ترش گگس یکیزفی هایط راب حرارتی و تنش ه ازتفاداس

 نرژیو روابط مبتنی بر ا Coffin-Manson شامل مدلبرای مواد غیرخطی ،  .توان با استفاده از چندین مدل خستگی ارزیابی کرد

Morrow و Darveaux  مدل های  تلف شدهک یا انرژی های تیتاساریغ  ایل هشکر ییتغود برای موجهای ینه عالوه بر گز .است ،

 .د توسط کاربر اصالح شود تا فشار و یا بیان انرژی را هنگام محاسبه خستگی ارزیابی کندبی خستگی می توانارزیا

 ارتعاشیخستگی  

 سترسدر د ها سناکفر از دیتعداتایج را برای و ن است ابی مبتنی بر تجزیه و تحلیل دامنه فرکانسیک روش ارزی ارتعاشیخستگی 

یک نوع متداول از آزمایش استفاده می شود که یک ساختار با افزایش ی نتایج حاصل از برای پیش بینوش راین  .می کند بررسی

رزش در  گی لخست تنظیمات زیر برای تحلیل .سینوس می نامند قرار می گیرد ، که گاهی اوقات آنالیز براشفتگیفرکانس در معرض 

 :ستاترس دس

 انس فرک ی  هرشخصم انمز •

 کانس چرخه ها در هر فرتعداد مشخصی از  •

 افزایش خطی فرکانس •

 افزایش لگاریتمی فرکانس •
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 ماژولمشخصات  

 Fatigue curves منحنی های خستگی

 Cumulative damage analysis تجزیه و تحلیل آسیب تجمعی

 High-cycle fatigue خستگی پر چرخه 

 Low-cycle fatigue هخستگی کم چرخ

 Stress-life models تعداد چرخه -مدلهای تنش

 Strain-life models تعداد چرخه -مدل های کرنش

 Stress-based fatigue خستگی مبتنی بر تنش

 Strain-based fatigue خستگی مبتنی بر کرنش

 Energy-based fatigue خستگی مبتنی بر انرژی

 Thermal fatigue خستگی حرارتی 

 Vibration fatigue زشیلری تگخس

  

 Critical plane methods روش های بحرانی 

 SN S-N curve criterion معیار منحنی

 Basquin Basquin criterion معیار

 SN Approximate S-N curve criterion معیار تقریبی منحنی

 EN E-N curve criterion معیار منحنی

 Coffin-Manson criterion ونمانس-معیار کافن

-Coffin و Basquin معیار ترکیبی

Manson 

Combined Basquin and Coffin-Manson 

criterion 

 Findley Findley criterion معیار

 Matake Matake criterion معیار

 Normal-stress criterion معیار تنش نرمال

  

 Fatemi-Socie criterion سوشی -معیار فاطمی 

 Smith-Watson-Topper (SWT) Smith-Watson-Topper (SWT) criterion ارمعی

 Wang-Brown criterion براون-معیار وانگ

 Morrow mean-stress correction معیار استرس میانگین

 Darveaux criterion معیار درویو

 Morrow criterion معیار فردا

 Rainflow  Rainflow counting stress evaluationارزیابی با روش شمارش 

-Palmgren قانون آسیب خطی خطی

Miner 
Palmgren-Miner linear damage rule 

تقریبی برای محاسبات خستگی در مواد روشهای 

 االستوپالستیک 
Approximative methods for fatigue 

calculations in elastoplastic materials 
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 Rotor dynamicsر دوا   اجسام  ک ینام ی د اژول  م  -6-2

 

 

  

 Rotordynamicsزی شبیه سا سیستم با یش بینیپ 

ی های دوار ، مانند صنایع اتومبیل و هوافضا ، تولید برق و طراح شامل ماشین اربردیه های کدر زمین rotordynamics مطالعه

 حت تأثیردی تزیا حدا ت خشیچر ایه هرفتار فیزیکی دستگا .از اهمیت بسیاری برخوردار استمحصوالت برقی و لوازم خانگی 

های  روتور کامالً متقارن فرکانسموعه جم  .شوند چرخش و ساختار خود ماشین ها تشدید میتوسط که  دنار دارلرزش ها قر

طبیعی مختلفی را به عنوان تابعی از سرعت چرخش به نمایش می گذارند ، در حالی که نواقص و عدم تعادل می توانند این 

کارآمد  ات چرخان ، شما نیاز به یک روشبا قطعآالت اشین طراحی م در هنگام .تحریک کنند ای یدهیچپ ایروشه را بهها فرکانس

 .دارید عملکرد آن رها و بهینه سازیرفتا برای در نظر گرفتن این

کنید تا اثرات لرزش های اده استف ، است هزماژول مکانیک سا از زیر مجموعهکه یک   Rotordynamicsمی توانید از ماژول

از بین پارامترهای  .تجزیه و تحلیل کنید ،ه منظور مطالعه لرزش روتور در طراحی ماشین های چرخشی را ب جانبی و پیچشی

 و ثبات ،ایداری نه پی ، آستاطبیعهای س انرکب ، فگردا ی ،مختلف طراحی که می توانید با این ماژول ارزیابی کنید سرعت بحران

همچنین می توانید ببینید که چطور ممکن است  .،را می توان نام بردرم استبه دلیل عدم تعادل ج را که گذرا یک روتور پاسخ

می اثر ش رخچ ستگاهتاژ دمونهای انتقال لرزش به سایر قسمت بارهای اضافی   و یادر خود روتور شود  تنشرفتار چرخشی منجر به 

 .ذاردگ

 

https://www.comsol.com/structural-mechanics-module
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یسک ها ، یاتاقان ها ای روتور ثابت و متحرک از جمله دمی توانید تأثیرات مختلفی از اجز Rotordynamics ز ماژولبا استفاده ا

ه ب ها راو آن نیدشما همچنین می توانید به راحتی نتایج خود را مستقیماً در محیط نرم افزار پردازش ک .و پایه ها را در نظر بگیرید

  .ارائه دهید یهای گرداب ودارمنو  یهای آبشار نمودارهای هارمونیک ، مدارن ، یی معارها، مد Campbell ارهاینمودوان عن

 

 

 

 ماژولمشخصات  

 برای مدل سازی تقریبی یک روتور به عنوان خط تیر چرخان رابط •

 ۳Dل کام لبرای مدل سازی یک روتور به عنوان یک مد صلبروتور  رابط •

 روان کننده در یاتاقان غشاء دقیق ازیمدل سبرای  هیدرودینامیکی قانیاتا  رابط •

 اجزاءصیف شده با استفاده از برای مدل سازی ترکیبی یک روتور ، تو یهیدرودینامیک بلبرینگ رابط همراه هب تیر چرخان •

 ، و یاطاقان هیدرودینامیکی ، و همچنین تعامل بین آنها تیر

روتور ، توصیف شده با استفاده از ی یک ترکیبسازی  دلم جهت امیکی بلبرینگودینهیدر طراب راههمه ب بصلروتور  •

 ، و یاطاقان هیدرودینامیکی ، و همچنین تعامل بین آنها صلبصر عنا

 ا هستندینده یاتاقان هنمااجزائی که  •

 یاطاقان •

 فشارییاتاقان های  •

o هیدرودینامیکی فشاری  یاطاقان 
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 لتکقان غیاطا •

o ر عمیقیاش یتوپ یاطاقان 

o ایاویه تماس ز ییاطاقان توپ 

o شونده یاطاقان توپ خود تراز 

o تکی کروییاطاقان غل 

o استوانه ای ییاطاقان غلتک 

o یاطاقان غلتکی مخروطی 

 تیر چرخاناتصاالت  •

o چرخ لنگرها 

o ها قرقره 

o چرخ دنده ها 

o پروانه ها 

o روتور موعه پرهمج 

 یدعسه ب CAD یهامدلاساس روتورهای کامالً نامتقارن بر  •

 پذیرانعطاف  ثابت ، متحرک و نامب •

 ایستامطالعه  •

 مطالعه خاصیت فراوانی •

 فرکانس دامنه مطالعه •

 مطالعه زمان دامنه •

 FFTگذرا با مطالعه  •

 Campbell ینمودارها •

 مدارهای معین •

 مدارهای هارمونیک •

 یهای آبشار دارونم •

 یهای گرداب نمودار •
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 کاربرد هایحوزه  

 ها اهوگنیر •

 رشگانر •

 ر جتموتو •

 ین های بخارربتو •

 یازهای گ توربین •

 بوشارژرهاتور •

 توربو ژنراتورها •

 توربوپمپ •

 حتراق داخلیهای اموتور •

 کمپرسورها •

 سیستم های پیشران •

 ماشین آالت برقی •

 لوازم خانگی •

 دیسک درایو •
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 Multibody Dynamicاجسام  ک ینام ی د ماژول   -7-2

 

 

 یخشبچند های  مسیستابزاری برای طراحی و بهینه سازی  

ا را برای مجموعه ای پیشرفته از ابزاره ، COMSOL Multiphysics زارنرم اف موجود در Multibody Dynamics ماژول

 .فراهم می کند (FEA) محدود المانتحلیل ا استفاده از تجزیه و ب یچند بخش زهه سازی سیستم های مکانیکی ساطراحی و بهین

، جایی که ممکن  کنید یبیه سازیر و سفت و سخت را شف پذنعطااز اجسام ا تلطمختم های ا سیستازد ماژول شما را قادر می س 

ر چنین تجزیه و تحلیل ها به شناسایی نقاط مهم د .قرار گیرد انتقالیخشی یا یی های بزرگ چردر معرض جابجا جسماست هر 

 .یق تر انجام دهیدا دقری رساختاهای تجزیه و تحلیل د تا زی ساشما کمک می کند ، بنابراین شما را قادر م یچند بخشسیستم های 

 خانه اتصاالتکتاب زتفاده اسا 

 چند جسمی ول گنجانده شده است تا بتوانید روابط بین اجزای مختلف یک سیستماز پیش تعریف شده در ماژکتابخانه ای از اتصاالت 

راحتی و با قوت مشخص به را  کت بین آنها مجاز استاز حر خاصیء به هم وصل شده اند به طوری که فقط نوع ، جایی که اجزا

ا حرکت می کند و ند ، در حالی که یک مؤلفه به طور مستقل در فضدو مؤلفه را از طریق پیوست ها متصل می کن التصاات .کنید

ه حدی ب Multibody Dynamics در ماژول اتصاالتانواع  .است ل ، محدود به یک حرکت خاصبخش دیگر بسته به نوع مفص

فاده از انواع مفصل زیر ، ن و مهندسان می توانند از این طریق با استمحققا .ل کنندرا مد هر نوع اتصال انندی توعمومی است که م

 :اختاری چند بدنه را طراحی کنندمدلهای دقیق مکانیک س

 3D,2D Prismatic (3D, 2D)  مفصل کشویی

 3D,2D Hinge (3D, 2D)  لوال 
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 Cylindrical (3D) ه بعدی()س ای هواناست

 Screw (3D) پیچ )سه بعدی(

 Planar (3D) مسطح )سه بعدی(

 Ball (3D) توپ )سه بعدی(

 Slot (3D) اسالت )سه بعدی(

 3D,2D Reduced Slot (3D, 2D)اسالت کاهش یافته

 3D,2D Fixed Joint (2D,3D)مفصل ثابت

 3D,2D Distance Joint (2D,3D) اتصال فاصله دار

 Universal Joint (3D) اتصال یونیورسال)سه بعدی( 

 

 

 گانهانعطاف پذیری کامل در تجزیه و تحلیل چند 

ی بخش حالی که سایر اجزا یا حتدر د ، نشول یر مدپذ د می توانند به عنوان انعطافوناجزای سیستمی که دچار تغییر شکل می ش

 Dynamics ماژول شما همچنین می توانید با ترکیب مدل ها در .سفت و سخت باشندهایی از این مؤلفه ها می توانند 

Multibody ه را ارائ قطعه متصلطراحی و تجزیه و تحلیل دینامیکی چند  ماژول ژئومکانیکی ، یا سازهطی ماژول مواد غیرخ با

 دخاص برنامه کار کنژول های و مجموعه ما COMSOL Multiphysics در عین حال ، بقیه فیزیک هایی که می توانید با . دهید

مانند اثرات انتقال حرارت یا پدیده های الکتریکی همراه  Multibody Dynamics ه توسط ماژولداده شدشرح  فیزیکبا ، 

 .نمایید

https://cdn.comsol.com/products/multibody/helicopter_swashplate_collage.png
https://www.comsol.com/nonlinear-structural-materials-module
https://www.comsol.com/geomechanics-module
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توان به ی به اتصاالت م .ایستا را می توان انجام داد multibody ، دامنه فرکانس ، مقادیر ویژه ای ، و پویاییتجزیه و تحلیل گذرا 

ص داد و حرکت را به عنوان تابعی از زمان حظه ها اختصاروهای اعمال شده و لیی ، نیمیرا اصیتخچشی با مه های خطی / پیچش

 د.تجویز کر

 :عد از پردازش شامل موارد زیر استتجزیه و تحلیل و قابلیت پردازش ب

 جابجایی / چرخش نسبی بین دو مؤلفه و سرعت آنها •

 ومنتوم در اتصاالتم نیروهای واکنش و •

 هانیو ج حلیم اتصع مختچهارچوبهای مرج •

 انعطاف پذیر قسمت هایاسترس و تغییر شکل در  •

 ماژول خستگی انعطاف پذیر با ترکیب با قسمت هایتجزیه و تحلیل خستگی از  •

ردن و قفل شرطی حرکت نسبی د کدومح .ودش د میرد سایر اجسام جسمی محدود یا عملکغالبًا ، حرکت بین دو مؤلفه به دلیل وجو

ه عنوان مثال در ب .توان برای اتصاالت مشخص کرد تا به طور کامل تعریف و مدل سازی این سیستم های پیچیده انجام شود را می

نند وامی ت نمچنیاتصاالت ه .ان تعریف کردشده از زمرباتیک می توان حرکت نسبی بین دو بازو را به عنوان تابعی از پیش تعریف 

 .وارد کرد Dynamics Multibody مناسب را می توان در ماژول و عوامل میراییارای بهار باشند د

 

 قابلیت های ماژول 

 مقید شوند تا دو عضو حرکت محدود دلخواه را داشته باشنداتصاالت می توانند  •

 ود کندا مسدر شده صخر مشمتصل به مقدا عضوبین دو رکت نسبی اتصاالت را می توان قفل کرد تا ح •

 اعمال کرد ،تغییر شکل  ه همراهه در تعادل و چه بی حرکت نسبی در یک مفصل ، چرا می توان روحالت فنری  •

 و موارد دیگر تشکیل شوند فنرهاها ، میراگرها ،  جرماز  nteleme  Lumpedسیستمهایتوان  می •

https://www.comsol.com/fatigue-module
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 مفصل تعریف کرد ربی دنس حرکت رر درتوان برای مشخص نمودن ضپات را می شرایط میرایی یا داش •

 استفاده نمود.اتصاالت  از ت نسبی بین اجزای می توان برای توصیف حرک •

، لوال ، استوانه ، پیچ ،  مفصل کشویی: در نظر گرفته شودنواع مفصل تواند برای ا کاک به مفصل میحاز بین رفتن اصط •

 camشرایط .مسطح و توپ

 زاء به کار برداجت تصاالاع اودر انرا می توان  تکانه ها نیروها و •

 .مرکز مشخص شده چرخش آغاز کردو چرخش صحیح با سرعت های داده شده در  انتقالی توان برای مکانیسم ها را م •

جهت  کتابخانه با قطعات هندسی پارامتری برای چرخ دنده های داخلی ، چرخ دنده های خارجی و قفسه هابخش  •

 تسستفاده در پروژه ها موجود اا

 

 

 ربردکا ایه هحوز 

 هوافضا •

 اتومبیل •

 موتور دینامیک •

 مکاترونیک •

 رباتیک •
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 بیومکانیک •

 ابزارهای زیست پزشکی •

 خودرو دینامیک •

 جموعه های مکانیکیعمومی م دینامیکشبیه سازی  •

 

 

کانیکی -8-2  MEMS سیستم اهی میکروالکتروم

 

 لکترومکانیکیشبیه سازی سیستم های میکروا 

ای با طول در مقیاس ه .مهندسی بی نظیر است ینهمزیک  (MEMS) نیکیکترومکاکروالی میاه ستمطراحی و مدل سازی سی

پدیده فیزیکی را در عملکرد خود کوچک ، طراحی تشدید کننده ها ، ژیروسکوپ ها ، شتاب سنج ها و محرک ها باید تأثیر چندین 

ین برای ا .ناسب استم MEMS ه هایرنامبی برابه طور ایده آل  COMSOL Multiphysicsدر نتیجه ،  .نظر بگیرد در

ابزارهای مدل سازی ، برای انواع مختلفی از فیزیک ، از  همراهه یش تعریف شده کاربر ببط های از پرا MEMS ور ، ماژولظمن

ی ود مخل مد در .مورد استفاده قرار می گیرد الساختار سیا فعل و انفعاالت کترومغناطیسی ، ساختار حرارتی ، یجمله تعامل ال
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، عوامل از بین رفتن ناهمسانگرد برای مواد جامد و پیزو ، میرایی  ازبا غشاء نازک گ: میرایی رد کنیدوارا میرایی  اع پدیدهنید انوتوا

 .لنگر و میرایی ترمواالستیک

پیزو مپوزیت یک کالکترای د داهم می کنند که در آن می توان مواامکان شبیه سازی را فر ، یکابزارهای مدلسازی پیزوالکترهترین ب

بسامد شامل تجزیه و تحلیل در حوزه های ثابت و گذرا ،  MEMS ماژول .پیکربندی قابل تصور ترکیب کرد در هرستیک را اال

از خازن ، امپدانس و ه مدل یکپارچراحتی می توانید شما به  .تاتیک و پاسخ فرکانس است، تحلیل پارامتری ، شبه اسطبیعی

 الکتریکی خارجی وصل شوید ارهایبه مد SPICE های یق شبکهاز طرو  هتاخسا ر ادمیتانس
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 مشخصات محصول 

 Buckling کمانه کردن

 Elastic waves امواج االستیک 

 Elastohydrodynamics االستو هیدرودینامیک

 Electrostatics الکترواستاتیک 

 Electrostatic actuation اتیک تحریک الکترواست

 Fluid-structure interaction (FSI) (FSI) سیال ختاراامل ستع

 Joule heating گرمایش ژولی

 Large deformations تغییر شکل های بزرگ

 Gravity force نیروی جاذبه

  

 Modal analysis تجزیه و تحلیل معین

 Mechanical contact تماس مکانیکی

 Perfectly matched layers (PMLs) (PML) ه های کامالً همسانالی

 Piezoelectricity پیزوالکتریک 

 Piezoresistivity سنسورهای پیزویی

 Prestressed structures ساختارهای پیش ساخته

 Solid mechanics مکانیک جامدات

قاب های چرخان با نیروهای گریز از مرکز ، 

 کوریولیس و اویلر
Rotating Frames with centrifugal, 

Coriolis, and Euler forces 
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 Thermal stress استرس حرارتی 

 Thermoelasticity االستیسیته حرارتی 

 Thin-film damping فیلم باریکمیرایی 

 Sensors سنسورها

 SPICE SPICE circuits مدارهای

 Vibrations ارتعاشات

 Viscoelasticity ویسکواالستیک 

 Spin softening effect اثر نرم کننده چرخش

•  

 

 

 ی کاربردها حوزه 

 Accelerometers شتاب سنج

 Actuators عملگرها

 Bulk Acoustic Wave (BAW) devices (BAW) های حجمی آکوستیک دستگاه 
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 Cantilever beams پرتوهای کانسیلور 

 Capacitors خازن ها

  

 Gyroscopes ژیروسکوپ 

 Magnetostrictive devices دستگاه های مغناطیسی

 Resonators هان اندازطنی

 Piezoelectric devices دستگاه های پیزوالکتریک 

 Piezoresistive devices دستگاه های پیزو مقاومتی

  

RF MEMS RF MEMS 

 Sensors سنسورها

 Surface Acoustic Wave (SAW) (SAW) دستگاه های موج صوتی سطحی

devices 

 Thermal actuators محرک های حرارتی

 

 

 Acoustics یامواج صوت  ماژول  -9-2
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 الت و طرح هامحصو تار صوتینرم افزاری برای مدل سازی رف 

مربوط به پدیده های صوتی را می توان برای مطالعه و پیش بینی عواملی مانند کیفیت صدا و عملکرد  محصوالت و طرح های

برای مدل سازی آکوستیک و  ، ®  زیکسفی مولتی کامسولافزار نرم  ود درموجآکوستیک  ماژول . مدل سازی کردهش نویز کا

کنتور ونار، و گرها، سارتعاشات برای برنامه های کاربردی مانند بلندگو، دستگاه های تلفن همراه، میکروفن، صدا خفه کن، حس

یا تگاه ها نمونه های اولیه مجازی از دستجسم زمینه های صوتی و ساخت ی برای خصصی های تویژگ ید ازمی توان .است جریان

 .عات استفاده کنیدقط

مراه سیال ه دقیق تر ، آکوستیک را می توان با سایر اثرات جسمی از جمله مکانیک ساختاری ، پیزوالکتریک و جریان برای مطالعات

حیط در م یا طراحییک محصول و ارزیابی عملکرد  را قادر به شما که است وپلینگکیت لقاب لامش   COMSOL نرم افزار .کرد

 . کند می مجازی نزدیک به واقعیت

 ،ویژه استفادهبرای است که می تواند  مختلف ماژول آکوستیک همچنین شامل بسیاری از فرموالسیون های تخصصی و مواد

برای  Biot معادالتو دستگاه های تلفن همراه یا ی ینیاتورمبدل های مدر  هده شدوی استفامانند آکوستیک های ترموی کاربرد

،  (FEM) محیط چند فاز با چندین روش عددی اختصاصی ، از جمله روش المان محدود. باشد poroelastic مدل سازی امواج

 .ستاافته رش یگست (dG-FEM) ن محدود گالرکین، ردیابی اشعه و روش الما (BEM) روش عنصر مرزی

 

 

 

https://www.comsol.com/comsol-multiphysics
https://www.comsol.com/comsol-multiphysics
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 با ماژول آکوستیک مدل کنید دی توانیآنچه م 

 :مل ابزاری برای مدل سازی استشا وستیکماژول آک

 Absorbers        • جذب کننده ها        •

 Acoustic cloaking        • پنهان کردن امواج آکوستیک         •

 Acoustic radiation        • کوستیک تابش آ        •

 Acoustic streaming        • ک جریان آکوستی        •

 Microphones        • میکروفون         •

 Mobile devices        • دستگاه های تلفن همراه        •

 Modal behavior of rooms        • رفتار معمول اتاق ها        •

 Mufflers        • صدا خفه کن        •

 Bioacoustic applications        • تیک امه های بیواکوسبرن        •

 Bulk acoustic waves (BAW)        • (BAW) توده امواج صوتی         •

 Concert hall acoustics        • آکوستیک سالن کنسرت         •

 Convected acoustics        • آکوستیک محدب         •

 Combustion instabilities        • احتراق  یهایرپایدانا        •

 Coriolis flow meters        • کنتورهای جریان کوریولیس         •

 Car cabin acoustics        • آکوستیک کابین اتومبیل         •

 Diffusers        • پخش کننده        •

 Electroacoustic transducers        • مبدل های الکتروواستاتیک        •

Flow meters •        Flow meters 

 Fluid-borne noise        • سر و صدای ناشی از سیال        •

در حوزه   تعامل ساختار سیال        •

 (FSI)فرکانس 

•        Fluid-structure interaction (FSI) in the 

frequency domain 

 Hearing aids        • سمعک         •

 Impulse response        • پاسخ ضربه         •

 Jet noise        • صدای جت         •

 Loudspeakers        • بلندگوها        •

 MEMS •        MEMS acoustics sensors سنسورهای آکوستیک        •

 MEMS •        MEMS microphones روفونمیک        •

 Musical instruments        • یآالت موسیق        •

 Noise and vibration of machinery        • سر و صدا و لرزش ماشین آالت        •

 Noise-reducing materials and insulation        • مواد و عایق های کاهش صدا        •

 Nondestructive testing (NDT)        • (NDT) آزمایش غیر مخرب        •

 Oil and gas exploration        • اکتشاف نفت و گاز        •
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 Piezoacoustic transducers        • مبدل های پیزواکوستیک         •

صدا خفه کنهای واکنش پذیر و         •

 جذب کننده
•        Reactive and absorptive mufflers 

 Room and building acoustics        • اتاق و ساختمانتیک سو آک        •

 Transducers        • مبدل ها        •

 Sensors and receivers        • سنسورها و گیرنده ها        •

 Sonar devices        • دستگاه های سونار        •

 Surface acoustic waves (SAWs)        • (SAW) واج صوتی سطحیام        •

 Sound insulation        • عایق صدا        •

 Vibroacoustics        • آکوستیکلرزاننده های         •

 Woofers and subwoofers        • ووفر و ساب ووفر        •

 Ultrasound        • سونوگرافی        •

 Ultrasonic flow meters        • کنتور اولتراسونیک         •

 Ultrasound transducers        • مبدل های فراصوت        •

 Underwater acoustics        • آکوستیک زیر آب         •
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 هچند فیزیکهای  بیترک 

 :موجود در ماژول آکوستیکیب های ترک 

 Acoustic-structure interaction        • ساختار -تعامل آکوستیک        •

کوستیک ساختار در مواد تعامل آ        •

 پیزوالکتریک 

•        Acoustic-structure interaction in piezoelectric 

materials 

-تعامل آکوستیک        •

  poroelasticامواج
•        Acoustic-poroelastic waves interaction 

 Poroelastic  •        Poroelastic-structure interaction تعامل ساختار        •

صوتی  BEM و FEM دامنه های        •

 اتصال
•        Coupling acoustic FEM and BEM domains 

 Acoustic-thermoviscous acoustic interaction        • تعامل آکوستیک و حرارتی         •

 Thermoviscous acoustic-structure interaction        • اییتعامل صوتی با ساختار گرم        •

 Aeroacoustic-  •        Aeroacoustic-structure interaction تعامل ساختار        •

 :ابل دسترسی با ماژول های اضافیق 

 Acoustic-shell interaction        • تعامل آکوستیک و قشا        •

 Thermoviscous acoustic-shell interaction        • رارتیشا حقتی و تعامل صو        •

 Sound propagation in pipe systems        • انتشار صدا در سیستم های لوله ای         •

رفتار الکتریکی مبدل ها از طریق         •

 مدل های یکپارچه

•        Electrical behavior of transducers via lumped 

models 

ریکی آهنرباها ، کویل ها و ار الکت رفت        •

 مواد نرم آهن در مبدل ها

•        Electrical behavior of magnets, coils, and soft iron 

materials in transducers 

 Background mean flow in aeroacoustics        • سابقه میانگین جریان در هواشناسی        •

 poroelastic Poroelastic waves-shell interaction تهتعامل موج پوس        •
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کانیک  سیاالت  -3فصل   انتقال حرارت و م
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  CFD التیک سیا ینام د   اژول م  -1-3

 برای جریان های تک فاز و چند فاز CFD مدل سازی 

 امکان پذیر است. ،  CFDماژول باه همراه دیگر پدیده های فیزیکی یال بجریان س حل مدل برای سیستم های حامل تعریف و

 :، از جمله های مختلفی را می تواند شبیه سازی کند  لتحا CFD ماژول

ابل ردن و قابل فشیر قغ های  جریان        •

 فشرده شدن
•        Incompressible and compressible flows 

جریانهای چند الیه و جریان های         •

 آشفتگی
•        Laminar and turbulent flows 
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 Single-phase and multiphase flows        • جریان های تک فاز و چند فاز        •

 ر محیط بازتخلخل داد و من آزاجری        •
•        Free and porous media flow and flow in 

open domains 

 Thin film flow        • جریان غشاء باریک        •

 

 ت مشکال ن )گذرا( وزما به وابسته تحلیل و تجزیه و حل، تعریف، منظور به جریان سیال یساختار رابط یاجرا قابلیت از طریق ینا

شامل کارایی  CFD ق ، ماژولعالوه بر لیست فوبه دست می آید . ۳Dو 2D ، axisymmetry 2Dار درلت پایدیان حاجر

 .می باشد باال با عدد ماخ ی ، ماشین های چرخشی و جریاننیوتناست که شامل مایعات غیر  یمشکالتی حل ناسب برام

، می توانید انتقال  CFD با استفاده از ماژول .است یال مهمان سرییل جلو تح تجزیهتوانایی اجرای چند فیزیک در یک مدل برای 

ریان سیال استفاده می کنید که برای تجزیه و تحلیل مشکالت جی را رم افزارواکنش دهنده در همان محیط ن گرما و جریان های

  .مدل کنید

 شبیه سازی کنید CFD ی توانید با ماژولشما مآنچه   

COMSOL Multiphysics   افزاری نرم پلتفرم گسترش می دهید ، عالوه بر قابلیت های اصلی  CFDلماژو بارا   sysichultipSOL MCOM وقتی

ق رابط های فیزیک مرتبط پیاده شده در زیر از طری تمام ویژگی های ذکر . وانید دسترسی پیدا کنیدنیز می ت CFD تخصصی های سازی یهشبای ویژگی هبه  

می ه راحتی ما با انتخاب آنها از لیست ب مشکالت ، سیال به صورت پیش فرض غیرقابل فشرده سازی مدل می شود ا حل این عریف وتام گهن .دی شده انساز

 . فشرده شده جابجا شدان با جریان ضعیف فشرده یا کامالًتو

 

 :باشدر می جموعه های زیاین مدل شامل زیر م

 Laminar and Creeping Flow  هخزند جریانالمینار و 

 Turbulent Flow غشوش جریان م

https://cdn.comsol.com/product-new/cfd-module/nozzle-non-newtonian-flow-model.png
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 ای مدل های دو معادله

• k-ε model 

• Realizable k-ε model 

• k-ω model 

• SST model 

• Low-Re k-ε model 

 

 اضافه کننده جابجایی معادله

• Spalart-Allmaras model 

• v2-f model 

 

 Algebraic Turbulence Models  تالطم جبریممدل های 

• Algebraic yPlus model 

• L-VEL model 

• RBVM 

• RBVMWV 

• Smagorinsky 

 

 دیواره رفتارمدل سازی 

• Wall functions 

• Low-Reynolds-number treatment 

• Automatic wall treatment 

 

 ط کاربره توستعریف شدمدل های آشفتگی 

 

 جریان فیلم نازک

 

https://cdn.comsol.com/product-new/cfd-module/thin-film-flow-model.png
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 ازی فچند  ریانج

 Separated Multiphase Flow Models ی جدان چند مرحله اای جریامدل ه

• Level Set method 

• Phase Field method 

 

 Dispersed Multiphase Flow Models پراکنده فازیچند انیجر یمدلها

• Bubbly flow model 

• Mixture model 

• Euler-Euler model 

• Phase transport 

 

 

 Porous Media Flow  متخلخل در محیطان جری

• Darcy's law 

• Brinkman equations 

• Free and porous media flow 

 

   High Mach Number Flow  با عدد ماخ باالجریان 

 

 Fluid Flow in Rotating Machinery  سیال در ماشین های دوار جریان

https://cdn.comsol.com/product-new/cfd-module/three-phase-flow-model.png
https://cdn.comsol.com/product-new/cfd-module/ejector-supersonic-flow-model.png
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 Mixer االت ی همزن س ماژول  -2-3

 

 

 

https://cdn.comsol.com/product-new/cfd-module/centrifugal-pump-rotating-machinery-model.png
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 بیه سازی اختالط سیالش

ای شیمیایی نش هکوا ءرتقااد ننخلوط کردن گونه ها ، ماممکن است برای اهداف مختلفی که شامل م شیمیایی  های مخلوطو مایع 

یند استخراج ممکن است مورد نیاز ، جذب یا فرآ ته نشینیار ، تبلور ، ی فعال سازی یک انحالل پایدیا برا در راکتورها

 آشفته سازهایی  هستند که می توانند شامل مؤلفه ظرف و طراحی تنی بر ماشین آالت حاوی پروانه ای چرخشی مبمیکسره .شدبا

ها قابل  اغلب پروانه .بستگی داردد مورد نظر شما به رون ظرفاب پروانه و به راحتی در دسترس هستند و انتخ والًعمماجزا ن ای .باشند

 .مشابه استفاده می شوند ظرفنیاز به مخلوط کردن در یک  ت مختلف یاتعویض هستند و برای مایعا

ی همزن را می تحلیل میکسرهای سیال و راکتورهاو  یهجزتمکان ا ، ماژول میکسر به شما CFD به عنوان یک افزودنی برای ماژول

های چرخشی ، داده عرض ماشین صی برای شبیه سازی جریان سیال در مین به کمک قابلیت های اختصاکسر همچنماژول می .دهد

 .های مواد را برای مدل سازی مایعات مختلف و سطوح آزاد فراهم می کند

مواد غذایی و مواد حصوالت مصرفی ، داروسازی ، رآیندهای صنعتی از جمله تولید مز فا ریار بسید یکسرهای دارای قطعات چرخشیم

، حتی به صورت روزانه ، که محصوالت با حجم کم  ایندیفراست در  اغلب ، یک میکسر ممکن .اده می شوندشیمیایی خوب استف

 .ردگی قرار دهروخته می شود ، مورد استفاتولید می شود و با قیمت های باال ف

https://cdn.comsol.com/products/mixer-module/Frozen_rotor2_1920x1080.png
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 صولمشخصات مح 

 در ماشین های دوار با هر دو روش روتور منجمد و روش مش کشوییجریان  •

 تعداد کم رینولدز با k-epsilon دلامگا و م-k ، مدل k-epsilon جریان پر تالطم شامل مدل •

 کمبا عدد ماخ  جریان ناپذیر وجریان تراکم  •

 ی مدل سازی مایعات غیر نیوتنیبرا Power-Law و Carreau مدل های •

 ا قطعات هندسی پارامتری برای پروانه ها ، شفت ها و مخازنکتابخانه ببخش  •

 های چرخشی جریان غیر ایزوترمال در ماشین •

o هتشفآ نجریا و جریان چند الیه 

o ابتدر قسمت های جامد دوار و ث انتقال حرارت هم در مایعات و هم 

o اط با ماژول انتقال حرارتبررسی اثرات تابشی در صورت ارتب 

 ار و آشفتگی در ماشین های چرخشیکنشی المینجریان وا •

 تماس مدل سازی سطح آزاد با اثرات نیروهای تنش سطحی و زوایای •

 رایب تنش سطحی بین مایعات معمولز ضا دهشعریف ت کتابخانه های از پیش •

 مقادیر سیال رده ای ازرفته با دسترسی به طیف گستپردازش پیشرفته و تجسم پیش •

 اد زیادی از تنظیمات میکسرظیم در تعدمیکسر مدوالر قابل تن •

o ظرفروانه و دو نوع سه نوع پپشتیبانی از 

 ترکیب با ماژول ردیابی  ردیابی ذرات در صورت •
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 Microfluidics ال ی س کرو ی م اژول م  -3-3

  

  سیال هامیکرو شبیه سازی  

شبیه سازی  شامل مهمهای درکارب .روسیالی فراهم می کندبرای مطالعه دستگاه های میکابزارهایی را  Microfluidics ماژول

و... های دیجیتال ، دستگاههای الکتروکینتیکی و مغناطیس و جوهر افشان سیالی بر روی تراشه ، میکرو دستگاههای آزمایشگاه

 زیک ، برای جریان تک فاشامل رابط کاربری آماده و ابزارهای شبیه سازی ، به اصطالح رابط های فیز Microfluidics ماژول .است

 .است جایی جا بهجریان دو فاز و پدیده های خل ، تخلان میر، ج

 

 

 

 

https://cdn.comsol.com/products/microfluidics/lamella_550x450.png
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 مشخصات محصول 

 Anisotropic porous media flow جریان متخلخل ناهمسانگرد 

اصطالح پس پردازش تعریف شده توسط 

 کاربر 
Arbitrary user-defined expression for postprocessing 

مش و الیه های ترکیبی الیه مرزی توسط 

  wallتوابع 
Automatic boundary layer meshing and hybrid meshes 

where wall functions are defined 

متغیرهای داخلی برای محاسبه شماره 

های رینولدز ، پراندل ، نوسلت ، ریلی و 

 گرشوف

Built-in variables for computing the Reynolds, Prandtl, 

Nusselt, Rayleigh, and Grashof numbers 

 Creeping flow جریان استوکس 

 Capillary forces نگیای موییوهنیر

 Electrokinetic effects اثرات الکتروکینتیک 

  

جریان در رسانه های متخلخل از طریق 

 Brinkman قانون دارسی و معادالت
Flow in porous media through Darcy's Law and the 

Brinkman Equations 

 1 Fluid-structure interaction (FSI)1 (FSI) تعامل با ساختار سیال

Forchheimer  را برای جریان

  متخلخل
Forchheimer drag for porous media flow 

 Laminar flow جریان آرام 

 Marangoni effects اثرات مارنگونی

 Migration  Migration effectsاثرات 

https://cdn.comsol.com/products/microfluidics/desktop_550x450.png
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 Newtonian and non-Newtonian flow جریان نیوتنی و غیر نیوتنی

که می توانند بر جریان ی ذرات ابردی شرو

 2 (Euler-Lagrange) تأثیر بگذارند
Particle tracing methods where particles can affect the flow 

(Lagrange-Euler)2 

  

 Slip flow جریان لغزش 

 2D Shallow channel approximation for 2D flowکانال کم عمق برای جریان تقریب 

تلف در رسانه ههای مخونقل گنمل و ح

 های متخلخل
Species transport in porous media 

 Surface tension effects اثرات کشش سطحی

 Two-phase flow with the Level-set method جریان دو فاز با روش سطح تنظیم شده

 Two-phase flow with the phase-field method جریان دو فاز با روش میدان فاز

و فاز با روش مش متحرک بر جریان د

 (ALE) اویلری-اساس فرمول الگرانژی
Two-phase flow with the moving mesh method based on an 

arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) formulation 

کتابخانه با قطعات هندسه پارامتری بخش 

 برای کانال ها در اجزای میکروبیلوئیک 

Part Library with parametric geometry parts for channels in 

microfluidic components representing common 

configurations 
 

 با :  همراهی و  صول قابلیت کار جنین این مح م ه

  MEMSهمراه با ماژول مکانیک ساختاری یا ماژول1 

 همراه با ماژول ردیابی ذرات2 
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 اربردکهای  حوزه 

 باریک و مویرگی  هایتگاه دس •

 میایی و بیوشیمیاییحسگرهای شی •

 (DEP) دی الکتریک •

 DNA تراشه های •

• Electrocoalescence 

 جریان الکتروکینتیکی •

 زرواسموالکت •

•  ingectrowettEl 
 نیومولسا •

 افشانجوهر  •

 آزمایش بر روی تراشه •

 مگنتوفورز •

 مپ ها و میکرومیکسرهاوپآکتورها ، میکرمیکرو •

 لیروسیارهای میکوسنس •

 (هند)جریان لغز رقیقجریان گاز  •

 میکسر استاتیک •

 اثرات کشش سطح •
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 جریان دو فاز •

 جریان پلیمر و جریان ویسکواالستیک •

• Optofluidics 

 

 

 

 

 

 ماژول  -4-3
مت

 Porous Media Flow  خلخلجریان 
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به راحتی متخلخل ، ریان ج ژولما یع باگر صنا، و دییغذاصنعت زشکی، ندهای بهینه سازی در داروسازی، پ و فرآی یلتحل وجزیه ت

مدل سازی  سی ،قانون دار با استفاده از را متخلخل جریاندر انتقال  های پدیده با استفاده از این ماژول می توانید . ذیر استامکان پ 

 جریان،  یفاز چند الانتق،  Brinkman ادالتمع استفاده از باهستند که سریع  هاییان جرامل شه تر مدلهای پیشرفت .کنید

شامل چند فیزیک مدل ها ، برای واقعی ترین و دقیق ترین  ژولاین ما .قابل بررسی می باشند ، Darcian شکستگی یا جریان غیر

چند جزء ،  شامل برای سیستم هایص مؤثر وا، خ لمتخلخگرمایی در محیط  Darcian ن های غیرجریا متفاوت از جمله

poroelasticity ی باشدمایی شیمی هاینمونه رطوبت و  انتقال و. 

 ماژول جریان متخلخل مدل کنیدشما می توانید با  آنچه 

ر ند ها دآیز فراتلفی ز به شبیه سازی انواع مخشمندان نیامهندسان و دانشمندان کشاورزی ، شیمیایی ، عمران و هسته ای و همه دان

ائه می ای مدل سازی را در این زمینه اربزارهملی از اوعه کااژول جریان متخلخل مجممتخلخل دارند ، به همین دلیل م جریان های

 تنظیممورد نظر خود  نوع فیزیک برای ی رااین ابزارها درون رابطهای فیزیکی بسته بندی شده اند که بطور خودکار معادالت خاص .دهد

 امل:ها ش بطرااین  .دننمی ک و حل

 Slow Flow in Porous Media  متخلخل جریان آرام در محیط

 

 Fast Flow in Porous Media  تخلخلم محیطر سریع دجریان 

 Variably Saturated Porous Media Flow  متخلخل در متناوب اشباع جریان

 Fracture Flow شکست جریان

https://cdn.comsol.com/product-new/porous-media-flow-module/melting-process-ice-porous-medium.png
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 Heat and Moisture Transport  انتقال حرارت و رطوبت

 Heat Transfer in Porous Media  محیط متخلخلانتقال حرارت در 

 

 

 

 Multiphase Flow in Porous Media  متخلخل محیطدر  یجریان چند فاز

 

https://cdn.comsol.com/product-new/porous-media-flow-module/ceramic-water-filter-fracture-flow.png
https://cdn.comsol.com/product-new/porous-media-flow-module/porous-microchannel-heat-sink-ui.PNG
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 Non-Darcian Flow  سیغیر دارن جریا

 Poroelasticityپرواالسیتی 

 Laminar and Creeping Flow  آرام زنده وجریان خ

 

 حمل و نقل گونه های شیمیایی در رسانه های متخلخل و شکستگی 

از  ترکیبیو یا رقیق لول های در مح مواد جا به جاییتعریف قابلیت های بصری برای   نرم افزار شبیه سازی   فیزیکس ل مولتیسوکام

نش ها به با تعاریف سینتیک واکقابلیت  این  .ددار  شار، جذب، و تبخیر به تعداد دلخواه از گونه های شیمیاییطریق همرفت، انت

ت را ا می توانید این قابلی، شم Porous Media Flow با استفاده از ماژول .دلی مرتبط هستندر و تعاذیناپ تبرگش ذیر ،برگشت پ 

 .تخلخل و شکستگی ها گسترش دهیدهای مر رسانه د

 

https://cdn.comsol.com/product-new/porous-media-flow-module/wicking-paper-model-comsol-ui.PNG
https://cdn.comsol.com/product-new/porous-media-flow-module/porous-structure-cell-comsol-ui.PNG
https://www.comsol.com/comsol-multiphysics
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 Subsurface Flow ین ی زم   ی ز   ان ی جرماژول  -5-3

 

 

 جریان زیرسطحی  

متخلخل  هایمحیط ل را در زیر زمین یا سایر ن سیاهند جریامی خوا دسین و دانشمندانی کهبرای مهن Suburface ماژول جریان

و میدان های شیمی  ،ت حرار النتق، ا poroelasticity شبیه سازی کنند و همچنین این جریان را با پدیده های دیگر مانند

ک ، جریان یق خاگی از طرو آلود زیرزمینی ، پخش زبالهاین می تواند برای مدل سازی جریان آب  .الکترومغناطیسی متصل می کنند

 می Suburface ماژول جریان .و فرونشست زمین به دلیل استخراج آب های زیرزمینی مورد استفاده قرار گیردنفت و گاز به چاه ها 

بیه  برای ش مدل کند و اینها را ،هااشباع متغیر یا شکستگی  ع شده ومتخلخل اشبا جریان هایرسطحی را در کانال ها ، یریان زجد توان

بسیاری از صنایع مختلف نیاز به مقابله با چالش  .ژئوشیمیایی و رسوب پذیری قرار دهدو نقل امالح و گرما ، واکنشهای حمل  سازی

مینه های از جمله ز، کشاورزی ، شیمیایی ، هسته ای  عمران ، معدن ، نفت مهندسی رشته های  .دارند یوژدرولیه ک وهای ژئوفیزی

 هستند. اصلی مرتبط 
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 کی تأثیر می گذاردی بر بسیاری از خصوصیات ژئوفیزییرسطحجریان ز 

ر پدیده ها در محیط و سای نیاری جزسادل توصیف فیزیک خاصی برای م بهر ماژول جریان زیرسطحی موجود درابط های اختصاصی 

ا سایر رابطهای قیم بطور مست انند بهاخته می شوند و می توبه عنوان واسط های فیزیک شن . این ماژول هامی پردازد  زیر زمینی یها

راه مه COMSOL ول جریان زیرسطحی یا با رابطهای فیزیکی در هر یک از ماژولهای دیگر در مجموعه محصولفیزیکی درون ماژ

کی جامد توصیف شده توسط ماژول جریان زیرسطحی با برنامه های مکانی poroelastic شامل اتصال رفتاررفتار  این .ندشو

  .ماژول ژئومکانیک است نگ درخاک و سغیرخطی برای 

 

 

 
•  

 حیسطزیر نجریا رابط های فیزیکی برای شبیه سازی 

 :به آن استبرای شبیه سازی جریان زیرسطحی و فرآیندهای وابسته  یدارای تعدادی رابط فیزیک Suburface ل جریاناژوم

 تخلخلم جریان •

 دآزا الکانریان ج •

 مواد جا به جایی •

 Poroelasticityتانتقال حرار •

https://www.comsol.com/geomechanics-module
https://cdn.comsol.com/products/subsurfaceflow/unsaturated_550x450.png
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 مشخصات محصول 

  معادالت ریچاردز ه ازبا استفاد متخلخل با اشباع متغیر بررسی محیط های  •

 ، و فرمول های بروکس و کوری an Genuchtenv فرمول هایط های اشباع شده با ر محیگهداری دنرخ ن •

 Brinkman ادالتو مع Darcy وننیق قااشباع از طر و متخلخلمحیط های جریان در  •

 Stokes Flow و فرمول Navier-Stokes از طریق معادالتآزاد  جریان در کانال های •

 گیجریان مایعات در شکست •

 یق همرفت و انتشاراز طرال مواد انتق •

 فتهگرنظر  را درو عقب ماندگی  در حالی که فاکتورهای جذب )الح از طریق همرفت ، انتشار و پراکندگی حمل و نقل ام •

 (شودمی 

 یرقیق شده در محیط متخلخل و شکستگل و نقل گونه های حم •

 یاییشرایط ورود به سینتیک واکنش ژئوشیم •

 ز طریق رسانا و همرفتعات امد و مایمواد جاانتقال گرما در  •

 ناییساای ررلوط بمتخلخل با توجه به رسانش های مختلف بین فازها ، مدل های مخ محیط هایارت از طریق انتقال حر •

 ، همرفت و انتشار حرارتیفازها  در

 پس زمینهمدت زمان گرمایش  •

 Poroelastic تراکم و تجزیه و تحلیل فروپاشی •
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 حوزه های کاربرد 

 ارو انتش قالانت ، ریانجحلیل تجزیه و ت •

 ذخیره سازی گاز ، ترمیم و توقیف گاز •

 آبگیری مکانیکی و گرانش مواد متخلخل و فیبر •

 دسی نفتمهن •

 های خاک یرسطحی و جریاننده زهای آالیل ستون تجزیه و تحلی •

 عمق آب و انتقال رسوب جریان کم •

 آب و نفوذ آب شور به آب های زیرزمینیتجزیه و تحلیل جدول  •

 رزمینیزیآب  نجریا •
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 Pipe Flowرد لوله   ان ی جرماژول  -6-3

 

 تمام متغیرهای فرآیند درنظر گرفتن با  باتیکاهش منابع محاس 

هیدرولیک و آکوستیک در شبکه های لوله ای و م ، گذرهای جر حرارت ول نتقااال ، برای شبیه سازی جریان سی Pipe Flow ماژول

ثیرات لوله بر روی برای مدل سازی تأ    COMSOL در دیگر اژول هاین را به راحتی با هر یک از ممی توان آ .کانال استفاده می شود

به شما امکان می دهد تا از این امر  .دکرستفاده ا غذیهتهای  اجسام بزرگتر ، مانند خنک کردن لوله ها در بلوک های موتور یا کانال

هنوز ، در حالی که  ین بهره را ببریدبهتر ده اند ،ز شبکه های لوله کشی تشکیل شمنابع محاسباتی در مدل سازی کلی فرایندهایی که ا

له سرعت ، زی جریان لوساشبیه  .دیبگیر ر نظرد فرآیند خود را در این شبکه ها توضیحی کامل از متغیرهایکه به شما امکان می دهد 

موج صوتی و اثر چکش آب  نتشارتواند ا راهم می کند ، در حالی که میفشار ، غلظت مواد و توزیع دما در امتداد لوله ها و کانال ها را ف

 .شبیه سازی کندرا نیز 

 ناپذیر سیال تراکم رژیم های جریانایده آل برای مدل سازی  

 یان را می توان کامالً توسعهجر و باشند در لوله ها و کانال هایی که طول آنها به اندازه کافی بزرگ راکمت غیر قابل زی جریانسامدل  ایی برالوله ماژول جریان 

  .مناسب است سیارب ، گرفت  ر نظریافته د
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 ن لوله اتصال به سایر فیزیک و برنامه های کاربردیجریا 

این سیستم ها  .ن سیستم لوله یا کانال را توصیف می کندمایعات درو ی و جرم درنرژرکت ، اح ان ،یله جرفیزیک موجود در ماژول لو

توصیف نمی شود اما  Pipe Flow ه از روشهای تقریبی در ماژولستفادکه با ا های دیگر همراه باشند ا سیستممی توانند به راحتی ب

سطوح ،  ها ، داری از داده ها از لبهتا نقشه بر ازه می دهدن اجله جریالوژول ام .ردنیاز دا۳Dیا 2Dتوصیف کاملی از فیزیک سیستم در 

سه  جراآن مدر اتفاق بیفتد که  ایدر یک شبکه لوله  گرما ا انتقالاین بدان معناست که جریان ی . س امکان پذیر باشدو حجم ، و بالعک

 ت مبتنی بر فیزیک موجود در مجموعه محصولمحصوال یراد سن، مانن الوه بر ایع  .و همزمان حل می شود استبعدی کاماًل مبهم 

COMSOL حرارتی به  نشتتد ، به طوری که خاصیتی مانند ق بیفزیک اتفااست بین فرمول های مختلف فی ، این اتصال ممکن

و ی گرما ازسدل مبرای های خاص فیزیکی  دارای رابط Pipe Flow ماژولم به توضیح است که ر ادامه الزد .شود همین راحتی حل 

  .م و واکنشهای شیمیایی استانتقال جر
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 محصولمشخصات  

 جریان چند الیه و آشفتگی در لوله ها و شبکه های کانال •

 مختلف و برای زبری های سطحی مختلف سه های مقطعهند،  ها نیارج عاانوه عوامل اصطکاک دارسی برای هم •

 دریچه هاو  T اتصاالت برای خم ، انقباضات ، کتابخانه گسترده ضرایب استاندارد  •

 هاضرایب جریان برای پمپ  •

 جریان انواعجریان غیر حرارتی همراه با انتقال حرارت برای همه  •

دایت از طریق دیواره های لوله ، جامدات ، و انتقال آزاد و ه از جمله، راف طحیط اانتقال حرارت در جریان لوله و م •

 رافاجباری در حجم اط

 تنیمایعات نیوتنی و غیر نیو •

 ی ، همرفت و واکنش شیمیاییمواد از طریق انتشار ، پراکندگ و نقلحمل  •

 مواد را مستقیماً به جریان لوله انتقال می دهد جریانکه  هایی واکنش •

 گذرا سریع هیدرولیک در شبکه های لوله ایز ناشی ا آبچکش  ثیراتتأ •

 * انآکوستیک لوله در زمینه فرکانس و زم •
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 دهای کاربر  حوزه 

 ییمیایفرآیند ش شبیه سازی •

 یایی در لوله هاهای شیمنشواک •

 سیستمهای خنک کننده •

 زمین گرمایی سیستم های •

 نک کنندههای خو فلنج  مبدلهای حرارتی •

 هاانتقال حرارت در لوله  •

 هیدرولیک •

 روغن کاری •

 انتقال جرم در لوله ها •

 جریان لوله غیر گرمایی •

 تسیستم های لوله پاالیشگاه نف •

 لولهآکوستیک  •

 لولهجریان  •

 هان در گیا ایوله لهای  شبکه •

 خطوط لوله آب و نفت •

 یبمعادالت چکش آ •
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 Molecular Flowهب خال  کی ملکول اه رد فشار زند  ان ی جرماژول  -7-3

  

 دالی آزینی جریان مولکورک و پیش بد 

ی جریان گاز کم ش بیندرک و پیی سیستم های خالء و برای راحوکیوم از ماژول جریان مولکولی برای ط انشمندان حوزهو د سینندمه

بود درک ، استفاده از ابزارهای شبیه سازی در چرخه طراحی گسترده تر شده است زیرا این ابزارها باعث به .کنند فشار استفاده می

نمونه اولیه گران  ای سیستم های خالء معموالً بر .خشیدن به توسعه می شوندسرعت ب و سازی نمونهکاهش هزینه های 

جریان  .ایند طراحی می تواند موجب صرفه جویی قابل توجهی در هزینه شودتفاده بیشتر از شبیه سازی در فر، اس بنابراین .هستند

مایعات جریان  مسائلنسبت به  یای مختلففیزیک هط توس دتوان می اد می شوند ،ای خال ایجهای گازی که در داخل سیستم ه

 ترقیقاندازه سیستم قابل مقایسه است و ن مسیر آزاد مولکول های گاز با یانگیایین ، مدر فشارهای پ می شوند. ده دا معمولی توضیح

 د ،بقه بندی می شونط (Kn) دسنجریان از نظر کمی از طریق شماره نو حالت  .گازی مهم می شود

 

 



   103                                                                                                                                                     معرفی ماژول های نرم افزار ک امسول

 

 ره نودسنشما یانجرنوع  

 Kn<0.01 جریان مداوم

 Kn <0.۱> 0.0۱ جریان لغزش 

 Kn <۱0> 0.۱ جریان انتقالی

 Kn> 10 ولکولی آزاد یان مجر

 

ماژول جریان مولکولی برای  ی شود ،م فادهتته اسی لغزش و پیوسزی جریانهابرای مدل سا Microfluidics ماژول هدر حالی ک

یم با روش شبیه سازی لحاظ تاریخی ، جریان در این رژ از .تی شده اسجریان مولکولی آزاد طراح التحشبیه سازی دقیق جریان در 

می ه حاسبمیستم را از طریق س رات تصادفیاین محور مسیر تعداد زیادی از ذ .مدل سازی شده است (DSMC) مستقیم مونت کارلو

ی که در سیستم های خالء با موارد، مانند جریان های با سرعت پایین ای بر .آماری را وارد فرایند مدل سازی می کند نویز، اما کند 

 .ایجاد می شود ، شبیه سازی ها را غیر ممکن می کند DSMC که توسط نویزوبرو می شوند ، آن ر

 

 

https://www.comsol.com/microfluidics-module
https://www.comsol.com/microfluidics-module
https://www.comsol.com/microfluidics-module
https://cdn.comsol.com/products/molecularflow/coupler_550x450.png
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 فشار با سرعت کم مدل سازی دقیق جریان های گاز کم 

شبیه ی ت هایقابل حی شده است تاپیچیده طراماژول جریان مولکولی برای ارائه مدل سازی دقیق جریان گاز کم فشار در هندسه های 

ی که در پردازش های موارداز جمله بیه سازی سیستم های خالء ی شبرا مدل این .زی قبلی را که در دسترس نیستند ، ارائه دهندسا

عنوان  برنامه های کانال های کوچک )به .شتاب دهنده ذرات و طیف سنج های جرمی استفاده می شود ایده آل است نیمه هادی ،

 روش ضریبن مولکولی با استفاده از ریاماژول ج .ر مواد نانو( نیز ممکن است مورد توجه قرار گیرندجریان دو شیل  ف گازل ، اکتشامثا

تراکم و شار گرما روی  عدد مولکولی عاری از حالت پایدار ، اجازه می دهد شار مولکولی ، فشار ،ه ای برای شبیه سازی جریان های زاوی

 .راف بازسازی کرداط حوزه ها ، سطوح ، لبه ها و نقاطی از شار مولکولی روی سطوحوان در ت ا میرراکم تعدد   .دمحاسبه شو سطوح

  

 محصول مشخصات 

 یان های ایزوترمال و غیر گرمایی جردر  روش ضریب زاویه ای ،ه از ستفادا •

 تراکم در دامنه ها ، مرزها ، لبه ها و نقاط عدد بازسازی •

 محیطی چند  •

 شرایط مرزی ورودیی خزن برام رایطش، و  شار پاشش ، تبخیر •

 مرزی خروجی ایطشرشرایط خالء و پمپ خالء برای  •

 هاه دیوارتی ، جذب و رسوب حرار ار ، دفعشرایط ناپاید •

 شرایط مرزی دمای اضافی برای جریانهای غیر گرمایش •

 مش بندی کل هندسه و یا فقط سطوح •

 دحوزه های کاربر 

 ی خالءسیستم ها •

 هادی نیمه تجهیزات پردازش •

 پردازش موادجهیزات ت •

 (UHV / CVD) زیاد فوق در دمای شیمیایی هایرسوب بخار •

 کاشت یون •

 ارژ تبادل ش سلولهای •

 تبخیر حرارتی •
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 Metal Processingرپدازش فلز ماژول   -8-3

 ت فاز در قطعات مکانیکیغییرات 

این تغییر و   .درخ دهمتالورژی  ییر فازتغاست  کنمم ی شود ،درجه حرارت باال گرم یا خنک م درهنگامی که موادی مانند فوالد 

ی رخ مصورت سهواً مانند جوشکاری  یا بهدی بوده حرارتی یک جزء مکانیکی ، عم تحوالت بعضاً به عنوان بخشی از عملیات

یب فاز رکزی تاس ینهو با بهمراحل متالورژیکی که در یک جزء وجود دارد ، بر خواص مکانیکی و حرارتی آن تأثیر می گذارد  .دهند

ازی ی شبیه سبرا دمی توان است که کامسول دنی به، یک افزوماژول پرداخت فلز .د یک مؤلفه را بهبود بخشیدمی توانید عملکر

 مورد استفاده قرار گیرد. ۱Dو۳D،2D وراجسام مححوالت فاز متالورژی در ت

 آنچه شما می توانید با ماژول پردازش فلز مدل سازی کنید 

جوشکاری و ساخت  فوالد ، کوئنچ کردنرای شبیه سازی فرآیندهای تولید مثل کاملی از ابزارها را بمجموعه  زلت فخپردا لماژو

که بطور خودکار معادالت خاص فرآیند تولیدی را که شما  قرار دارندزیکی این ابزارها درون رابطهای فی .دمی کنی فراهم مواد افزودن

 .ندنمی ک لالگوسازی می کنید تنظیم و ح

 موجود است را می توانید مشاهده کنید:رادی که در این ماژول زیر مو در

 Steel Quenching  کوئنچ کردن

 

 Carburization د ترکیب فلز با کربنفراین

https://cdn.comsol.com/product-new/metal-processing-module/spur-gear-steel-quenching-stresses.png
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  city (TRIP)Induced Plasti-Transformation   لهل از استحاستیسیته حاصبا پال دفوال دایجا فرایند

 Diffusive and Displacive Phase Transformations  ناپایدارتحوالت فاز پراکنده و 

 

 

 Structural Analysis  یارساخت تحلیلتجزیه و 

https://cdn.comsol.com/product-new/metal-processing-module/carburization-quenching-comsol-multiphysics.PNG
https://cdn.comsol.com/product-new/metal-processing-module/phase-fractions-steel-billet-quenching.png
https://cdn.comsol.com/product-new/metal-processing-module/cct-ttt-diagrams-comsol-multiphysics.png
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  Thermal Analysis  آنالیز حرارتی

 Induction Hardening  ن القاییسخت شد

 

 

 

 

 Heat Transferانتقال حرارت ماژول  -9-3

 

 پیشرفته  های  انتقال حرارت برای شبیه سازی ماژول -10-3

قال ل انتماژو  .اشدکامسول می ب ، یک افزودنی بهماژول انتقال حرارتبا انتقال  انش و تابشتجزیه و تحلیل انتقال حرارت از طریق رس

می توانید زمینه های دما و  .است ییگرما طرح های حرارتی و تأثیر بارهای بررسیها برای مل مجموعه ای کامل از ویژگی رت شاحرا

ی رفتار دنیای واقعی یک سیستم یا طراحی بطور عملی ، به سبرای برر .شار گرما را در دستگاه ها ، قطعات و ساختمان ها مدل کنید

 .فاده کنیداست ،فیزیکی موجود در نرم افزارچند  مدل سازییک شبیه سازی با قابلیت های ا در یزیکی راثر فدین نحتی چرا

https://cdn.comsol.com/product-new/metal-processing-module/steel-billet-quenching-structural-analysis.png
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 ارتال حریل انتقو تحلزیه  جرای تویژگی های تخصصی ب -11-3

 چه دقیق تر نزدیک می کند. است که شما را به شبیه سازی هر مفید ای بسیاراین ماژول دارای ویژگی ه

 در زیر می توانید مواردی از این ویژگی ها را مشاهده کنید:

 جریان غیر حرارتی و Conjugateت انتقال حرار

 الیه های نازک و پوسته

 طحتابش سطح به س

 ازیر فیتغ

 ایت ، همرفت و تابشحلیل هدزیه و تتج

 

 استفاده نمود:قال حرارت برای مطالعه سه نوع انت می توان رارتانتقال حماژول از

 هدایت

 همرفت

 تشعشع -تابش 
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 دسی شیمی ربد رنم افزار کامسول رد مهنکار  -4فصل 
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 Chemical Reaction Engineering یمیایی واکنش ش   یمهندس   ل ماژو  -1-4

  

 در صنایع شیمیایی و فرآیندی هایده آل برای کلیه عملیات ا 

ایی آسان می شیمی های اکنشبا ماژول مهندسی ودها نایر فرآی، تجهیزات تصفیه ، میکسر و سبهینه سازی راکتورهای شیمیایی 

مراه سینتیک شیمیایی حرارت به همواد و انتقال  جا به جایییه سازی ای شبهایی است که شما برل ابزارمشا ماژول این .شود

می  ز همه اینهابی اییا ترک وروی سطوح و در فازهای جامد  ، مایعات ، رسانه های متخلخل ، گازها -دلخواه در همه نوع محیط ها 

ط صنایع فرآیندی و حتی در مهندسی محییی و به های صنایع شیمیاهمه جن یاین امر باعث می شود برا .کنیدانید استفاده تو

 .ورد استفاده قرار گیرد، ممحیط اطراف شماست "راکتور شیمیایی"یا  "واحد فرآیند"زیست که 
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 ودیبه خ های خود واکنشفت و انتشار با سینتیک همر 

ا در محلول های رقیق و غلیظ واد رمجا به جایی وانید ما می تشاست که  یشامل رابط های کاربر واکنش شیمیاییماژول مهندسی 

ه راحتی با تعاریف اینها ب .تعریف کنید ،ی شیمیاییریق همرفت ، انتشار و انتقال یونی تعداد دلخواه گونه هااز ط ها وطیا مخل

نون هر قامعادله آرنیوس یا  فاده ازتتوصیف هستند که می توان با اس قابل یو تعادلر ، برگشت ناپذیر پذی تکنش برگشسینتیک وا

 ای تعیین واکنشهای شیمیایی سادهرابط کاربری بر .مشاهده نمودتأثیر غلظت و دما را بر سینتیک و سرعت دلخواه توصیف کرد 

ات رعبا .(خواهید آنها را روی کاغذ بنویسید همانطور که می )ساً وارد می شونداسا تو معادالهای شیمیایی  است زیرا فرمول

کیومتری موجود استو .می توانید همانطور که می خواهید تغییر یا رد کنید و یاتنظیم اثر جرم استفاده از قانون ا با ش مناسب رواکن

 یا ناهمگن استفاده می شود ط راکتور همگنژی ، یا برای شرایانر وادل جرم نش شما برای تعریف خودکار تعدر فرمول های واک

  .گیرد یمورد استفاده قرار م
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 مشخصات محصول 

 .میاییهای شی بر اساس فرمول ظرمورد ن جنبشی انرژیایده آل با  و ودکارخهای راکتور سازی مدل •

 رقیق و غلیظ جرم در مخلوط های تقالنا •

 ونیی جایی هجا بانتقال جرم از طریق انتشار ، همرفت و  •

 ئیچند جز ییبه جاجا  •

 و میکسچر استفان-ماکسول ، پالنک نرنست ، انفیکی جا به جایی متوسط •

 Soret پدیده ی در اثر محاسبه انتشار چند جزئ •

 ر الیه های نازکانتشار د •

 رموانع انتشا •

 متخلخل ت در محیط هایها و انتقال حرار گونه انتقال •

 انبوهه جایی جا بای همدل های اصالح تخلخل برای پارامتر •

 چند الیه و متخلخل  جریان های •

 ویزلپ-دله هاگنمعا •

 برینکمن دارسی ونویر استوکس ، قانون  •

https://cdn.comsol.com/products/crem/reactor_app2.png
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 لکتروفروزجا به جایی ا •

 حیانتشار و واکنشهای سط •

 در سطوح هاجذب ، جذب و رسوب گونه •

 Nernst-Planck-Poisson التمعاد •

 و نقل الکتروفورزحمل  •

 اکنشی های وگحمل و نقل چندگانه و ویژ •

 ه از سینتیک واکنش شیمیایی در محیط های ایزوترمال و غیراریف دلخواامحدودی از گونه های شیمیایی در تعداد نتع •

 همدما

 مدل آرنیوس •

 رسوب گونه ها در سطوح وجذب ایزوترم های  •

 دش نشان می دهنو متخلخل که واکن آزاد جریان ها •

 مایعات کی دراص فیزیاسبه خوحبانک اطالعاتی خواص ترمودینامیکی برای م •

 داده های سینتیک ، ترمودینامیکی و خواص حمل و نقلبرای  CHEMKIN قابلیت واردات پرونده •

 CAPE-OPEN امیکی با فرمتانی از پایگاه داده های ترمودینپشتیب •

•  

  

 حوزه های کاربرد 

 و مخزن جریان/لولهته ای ، راکتورهای دس •

 کتورطراحی ، اندازه و بهینه سازی را •

 یحمل و نقل چند جزئی و غشای •
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 راکتورهای بستر بسته •

 ب روی سطوحرسو وجذب  •

 یی و علوم غذایبیوشیم •

 سنتز دارویی •

 پالستیک و ساخت پلیمر •

 مهندسی الکتروشیمیایی •

 افیاتوگرومرک •

 رواسموزاسمز ، الکتروفورز و الکت •

 فیه و رسوب گذاریتص •

 و کنترل انتشار خروج بعد از واکنش •

 گاه های تخمیر و تبلوردست •

 سته شدهای شها و واحدا ، جداکننده ها ، اسکرابر هسیکلون ه •

 راق داخلیپیش سوز و احتموتورهای  •

 راکتورهای یکپارچه و مبدل های کاتالیزوری •

 SCR تالیزوری و کاتالیزورهایبی کاخاتانکاهش  •

 ه های هیدروژناصالح کنند •

 CVD پردازش نیمه هادی و •

 راشهسیالیستی و آزمایشگاهی بر روی تدستگاه های میکرو •
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 Batteries & Fuel Cells ی سوخت   ی اه و سلول اه   ی بات   ماژول  -2-4

 

 انرژی بیشتر ، عمر طوالنی تر : تراکمیباتری ها و سلول های سوخت 

، در طول  باالتر کم انرژی بیشتر یا راندمان انرژیبا ترار محیط های پر چالش ، د دمی شوخواسته  ز باتری ها و سلول های سوختیا

یکی از  وارد می کند و مدل سازی و شبیه سازی به سرعت به مرتبط عری به صنایاین الزامات فشار بیشت .دعمل کننر نی تعمر طوال

نمونه  .می شودتبدیل  سوختی  ول هاینی باتری ها و سلو ایمیت ز کیفطمینان اعه ، طراحی ، بهینه سازی و اابزارهای الزم برای توس

، باتری  ییون-سرب ، باتری های لیتیوم -اسید باتری های یرند عبارتند از:ه قرار گد مطالعوراست ماز سیستم هایی که ممکن  هایی

، و سلول های  (DMFCs) ولمتان ت مستقیم، سلول های سوخ (SOFC) جامد هیدرید ، سلول های سوختی اکسید -های نیکل 

 . (PEMFC) غشایی تبادل پروتونسوختی 

ترودها و الکترولیت های باتری ها و سلول های سوختی در الکرفتار الکتروشیمیایی ل تحلیاز  یسوخت سلول هایول های باتری و ماژ

شرایط  احی وندی طرایط مختلف کار ، پیکربشر برای آنها را را به شما می دهد تا عملکرد این امکان و به شما اده می کننداستف

گونه های شارژ  انتقالی مانند ید خصوصیاتالحاقی ، می توان ن ماژولاده از ایاستف با .ف بررسی کنیدمکانیسم های مختل بحرانی در

کترودهای مسطح و ال یی درتروشیمیانیروهای محرک واکنش های الک ن ، جریان سیال ، انتقال گرما وشده و خنثی ، انتقال جریا

،  دهای سیستمنتخاب مواد الکتروها و ا نید هندسهی توااین خصوصیات ، م با استفاده از این درک از .بیه سازی کنیدل را شمتخلخ

 .یدکرد ، طراحی و بهینه سازی کنو فیدرهای را با توجه به عمل انجریها ، الکترولیت ها و جمع کننده جداکننده ها ، غشا
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 مشخصات محصول 

آزاد و  جریان هایبرای  آن منافذ ت ور الکترولیادل جریان موجود دبرای تع ثالثیهو نویه جریان اصلی ، ثا رابط های توزیع •

 متخلخل

 بار ادلت تعای معادالیا معادله پواسون بر ترولیتالک ردنکبرای معین  ، سیتهالکترفرموالسیون  •

 در محلول های رقیق و غلیظ Nernst-Planck معادالت •

 در الکترولیت ها انتشار و پویاییط ارتبابرای   Einstein -Nernst معادله •

وان منبع و های همگن و الکتروشیمیایی به عندر گازها از جمله واکنش جا به جایی  استفان برای -کسول معادله ما •

 سینک

 کترودهاال ان درحفظ جری قانون اهم و •

 تمرکز پتانسیلپتانسیل و  ادلتع رایمعادله هسته ب •

 کترودی واکنش المواد و جریان براخودکار  همگام شدنبرای ومتری و فارادی قانون استوکی •

  انسیلتمرکز پتفعال سازی و  محاسبه سینتیک الکترود برای •

 و دفعجذب  شاملالکتروکاتالیز  •

 از پیش تعریف شده تیکی سینتافل براوولر و -معادالت باتلر •

 (عملیاتیشرایط  بسته به )طت راببرای تغییر ضخامشامل متغیر مدل  (SEI) ابط الکترولیت جامدیحات رتوض •

 در ذرات الکترود گونه ها ملبررسی تعا •

از استفاده با  انحناءله اثرات تخلخل و ها ، از جم GDE رودهای متخلخل وفرمول های از پیش تعریف شده برای الکت •

 ؤثرم های جریانبرای  Bruggeman ابطرو

لخل لکترود متخدر ا ها الکترولیت منافذ رده جایی جا ب نازک برای توصیف ءغشاو مدل های  Agglomerate مدل های  •

 GDEs و

 رهای انتقال با همراه با واکنشحین کار به عنوان یک متغیر مدل تنوع تخلخل ناشی از انحالل مواد الکترود در  •

https://cdn.comsol.com/products/batteriesfuelcells/pemfc_550x450.png
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ده ، از جمله تأثیر ش های توصیف ( برای کلیه سیستمACقاومت ایی )مجی امپدانس الکتروشیمیسن ت طیفمطالعا •

 دو الیه خازن ظرفیت

 جریانمطالعات قطع  •

 ستم های الکتروشیمیاییای ثابت و گذرا با تنظیمات حل کننده های سازگار برای سیبیه سازی هش •

 ها و در الکترولیت هالکترودین رفتن فعال شدن در از بلیل اایش به دول به دلیل تلفات اهمی و گرمگرمایش ژ •

 یهان غیر حرارتی چند المله جری، از جخلخل محیط های آزاد و مت انتقال حرارت در •

سلول سوختی  مانند صفحات دو قطبی )ال های بازاز پیش تعریف شده برای جریان متخلخل در تماس با کان ازیهمگام س •

 (Brinkman ه از معادالتفادا استکننده ب و کانال های خنک

در مثال  مواد باتری ، به عنوان شیمیایی خرابییل پیری به دلفرایند ازی گونه های شیمیایی برای شبیه س جایی جا به •

 فکیک کننده هات

 

 بردحوزه های کار 

 :احی و مطالعات عملیاتیطر •

o FC قلیایی  

o FC مستقیم متانول  

o FC ابت مذکربنا  

o FC Membrane Exchange (PEM) FC 

o FC سید جامداک 

o انبار کردن سلول های سوختی 

o  اسیدی -باتری سربی 

o لیتیوم  -ی باتری یون 
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o هیدرید - کلباتری نی 

o بسته های باتری 

o یدرهای و فه ها جمع کنند 

o خلخلالکترودهای مت 

o لکترودهای انتشار گازا (GDE) 

o یت جامدالکترول 

 :زییه سامدل سازی و شب •

o  حرارتیمدیریت 

o  باتری هافرار حرارتی در 

o دارهای کوتاه در باتری هام 

o ات ساختاری ، حرارتی و شیمیاییمکانیسم های پیری به دلیل اثر 
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کار   یان نش   ی ال ژول ما  -3-4  Electrodeposition ی و آب

  

  صیات مهمخصو بررسی 

 یک شبیه سازی .هستند آبکاریدهای ینل فرازی روش های مقرون به صرفه برای درک ، بهینه سازی و کنترسامدل سازی و شبیه 

شبیه سازی ها  .دآوری به دست مرا ب الیه رسوب شده ضخامت و ترکی همچنین را در سطح الکترودها و جریانتوزیع  ، معمولی

 در یننلکترولیت ، سینتیک واکنش الکترود ، ولتاژ و جریان و همچامهم مانند هندسه سلولی ، ترکیب رهای ه پارامترای مطالعب

ی الکتروشیمیایی و ها عات در مورد این پارامترها می توانید شرایط کار سلولبا کسب اطال .اثرات دما استفاده می شود بررسی

عین حال تلفات مواد و انرژی را به وح خود اطمینان حاصل کرده و در یت سطو از کیفینه کرده راحی ماسک ها را بهو طقرارگیری 

 .حداقل برسانید
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 تلف الکتروشیمیاییای مخدهکاربر 

برابر  در محافظت،ترونیکی و قطعات برقیقطعات الکرده ای از برنامه ها از جمله: رسوب فلزی ای طیف گستبر آبکاریماژول 

،  قلم زنی ، با ساختارهای نازک و پیچیدهطعات ق )شکل دهی الکتریکی(تروفورمینگالک ، تزئینی آبکاری یشخوردگی و سا

را در نظر بگیرید  اثر گذارنید تمام پدیده های می توا اریآبک با استفاده از ماژول .ده می شود ستفاا ق کاریبر و رقب مایشگرالکترو

ه های گون جا به جایی،  جریانکنید که وصیف ایی را تمعادله ه خاص تر ، ممکن است طوربه  .ا با هم شبیه سازی کنیدو آنها ر

مربوطه فیزیکی پدیده به چندین  با توجه به امکان پاسخگویی .می کندوصیف یایی را تکتروشیمشیمیایی ، تعادل بار ، و سینتیک ال

 .وریدح الکترودها بدست آسط یفیت ، شکل و ضخامت رسوب روی، شما می توانید برآورد دقیقی از ک

تعریف  ز پیشرمول های اف .است موجود برقکاریفرآیند شما در ماژول  زیکیفیعریف خصوصیات ی فیزیکی برای تها ابطارها و رابز

نشانگرهای عالی سطح  اغلب . این اثراترا مدل کنید یهیع جریان اصلی ، ثانویه و ثالثاثرات توز شده به شما اجازه می دهد تا

 .ل فرآیند شماستحصوکیفیت م

 

 

 

https://cdn.comsol.com/products/electrodeposition/deposited_550x450.png
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 آبکاریی برقی و ای مدل سازی سلولهابر ابزارهایی با کاربرد آسان 

و الکتروپلیتیشن برقی رتبط با سلولهای وصیات مابزارهای آسان برای بسیاری از خص با بسیاری از Electrodeposition اژولم

 :وارد زیر استارد شامل ماین مو .همراه است

 Electrochemical Reaction Kinetics سینتیک واکنش الکتروشیمیایی •

   Fluid Flow جریان سیال •

 Battery Interfaces یاترب  های تماس •

 Current Balances in the Electrolyte and Electrodes رودر الکترولیت و الکتد یانباالنس جر •

 Chemical Species Transport دنقل موا حمل و •

 Heat Transfer قال حرارتانت •

 

 

 ماژولمشخصات  

 ود در الکترولیتن موجبرای تعادل جریا ثاثلیه های توزیع جریان اصلی ، ثانویه و رابط •

 معادالت تعادل بار ظور اعمالبه منادله پواسون ، یا معالکترولیت  معین کردن،  ralitylectroneuteوالسیون برای فرم •

 غلیظیق و ل های رقدر محلو Nernst-Planck ادالتمع •

 و انتشار در الکترولیت ها جا به جاییبرای ارتباط   Einstein -Nernst معادله •

 دهاحفظ جریان در الکتروهم و قانون ا •

 تمرکز پتانسیلپتانسیل تعادل و برای  nstNer معادله  •
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 ترودالک هاینشواک در  اد و جریانمو تعادلی و قانون فارادی برای استوکیومترخودکار اتصال  •

  تمرکز پتانسیل ینتیک الکترود برای فعال سازی وسسبه محا •

 (O2)اکسیژن دفرایند ایجاان مثال ه عنو، ب متضادالکتروکاتالیز برای الکترودهای  •

 ریف شدهپیش تع وولر و تافل برای سینتیک از-لرعادالت باتم •

 ی آن اثر می گذاردکتریکهدایت النتیجه بر ی الکترود ها و در رو که به رسوب گذاریمت الکترود متغیر ضخا •

 Nernst-Planck-Poisson معادالت •

 الکتروفورز تغییر  •

 لمان مرزیروش اتوزیع فعلی بر اساس  •

 زرگ در هندسه الکترودیی برای تغییرات بروشیمیاالکت قلم زنیروی الکترودها و  سپرده شده رزهای الیه هایجابجایی م •

 رولیت هاالکت ترودها ومی در الکل به دلیل تلفات اهژو ایشگرم •

 فعال سازیت انرژی هدر رف گرمایش به دلیل •

 توانایی آبکاری شدنتخمین  •

 رواگن برآورد شماره •

 

 بردحوزه های کار 

 کردن آندی •

 فلزی ولهایبی در سلاثر دو قطبرآورد  •

 آبکاری کروم •

 لیتیشش الکتروپو •

 الکتریکی آبکاری •

 زی الکترولیتیرنگ آمی •
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 ربردهای معدنای کابر آبکاری •

 PCB برای آبکاری •

 گکتروفورمینال •

 آبکاری •

• Electrowinning 

 قالب زدن •

 ه ایاری الیآبک •

 برنامه ریزی شدهی آبکار •

 الهای ه سلول •

• Striking methods 

 بری سطحز •

 مقاوموشش های پ •

 تولید به روش الکترو شیمیایی •

 رداخت الکتروشیمیاییپ •

 ماشینکاری الکتروشیمیایی •

 سکو ما تمحافظ •
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 Corrosion ی خوردگ ماژول   -4-4

 

 جاوردگی الکتروشیمیایی در همه خ 

ژول خوردگی به ما .دلکتروشیمیایی در زیر آب و در محیط های مرطوب اتفاق می افتبه دلیل فرآیندهای واکنش ا ها ردگیخو  بیشتر

گی قدر ممکن است خورددرک کنند که چدهند ،  رد بررسی قرارا را مورا می دهد تا این فراینده این امکان انشمندانمهندسان و د

شان به منظور محافظت از ساختار الکتروشیمیایی ، مات پیشگیرانه برای مهار خوردگیاقدا اد شود ودر طول عمر یک ساختار ایج

و در سم های اساسی ی مکانیبه منظور بررس یمیکروسکوپ مقیاس ی درزی خوردگژول می تواند برای شبیه ساما .دانجام شو،

 .استفاده شود خوردگی ربراب در بلند واز سازه های عظیم  ی محافظتگونگبرای تعیین چ اس های بزرگترمقی
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 گی مهم استدرک خورد 

دهای خوردگی کلیه فراینیه سازی ست که یک روش ساده برای شبا یایماژول خوردگی شامل ویژگی ها ، واسط ها و مدل ه

 طریق از مواد در خوردگی تغییرات .می سازد را ممکن و شکاف هادگی سوراخ ها خوریک ، گالوانخوردگی مانند  الکتروشیمیایی

های  شامل واسطردگی ماژول خو .محاسبه می شودالکترولیت  همچنین بررسی خوردگی وپویا در سطح  تغییرات مدل سازی

تیک واکنش ن می توان سینکه در آ دهای خوردگی استی فرآینهای جار ل خوردگی و توزیعازی پتانسیرای مدل ساستاندارد ب

  .تعریف کرد معادالتتوسط دیگر یا  Tafel  ،Butler-Volmerدالت یمیایی را با استفاده از معاالکتروش

 

 

  

 گیتم های محافظت در برابر خوردبهینه سازی سیس 

شامل حفاظت  این  .ای مؤثر محافظت در برابر خوردگی را طراحی کنیدسیستم ه تا می دهد را امکان این گی به شماخورد ماژول

 .می باشد (ICCP) فاظت کاتدیحسازی شبیه 

شبیه سازی برای و ترهایی را استخراج کنید پارام،  یمیکروسکوپفظت دگی برای بررسی مکانیسم های محاژول خورده از مابا استفا

 می توانیددر اینجا  .های محافظت شده سازه رشد هیدروکسید روی فیلم به عنوان مثال دهید.ستفاده قرار ساختار بزرگتر مورد ا

یم ایند حفاظت را تنظپس توضیحات فرید ، و سوارد کن COMSOL Multiphysics طرح های خود را در CAD ه هایپروند

https://cdn.comsol.com/products/corrosion/corr-pp-crevice.png
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می توانید محل قرارگیری آندهای قربانی و ر خود که مستعد خوردگی هستند ، ساختااطقی در پس از مشخص کردن من .کنید

 .را مشخص کنید  رار گیرندأثیر قفظ کاتدی یا آندی باید تحت تی محاجایی که جریان ها

ول ماژاین ز توانید امی شما  .ازه های زیر آب استزه های مدفون یا سبر خوردگی سا ها جریانول تخمین تأثیر ماژ این کاربرد دیگر

گام طراحی  این الکترودها هن .کنید برای جلوگیری از این مکانیسم خوردگی استفاده ،رودهای محافظبرای بهینه سازی موقعیت الکت

 .هستند  نواسطه جذب جریا ( اه آهنن مثال ربه عنوا )ع جریاندر نزدیکی یک منب نون خراب شدو بد

 

 صولات محمشخص 

 توانند وابستهردگی می خوتانسیل مانند غلظت و پ محرکدر آن پارامترهای که  واهدلخ تعریف واکنشهای الکتروشیمیایی •

 .به دما باشند

 .لمر و تافلو-ده از رابط های معادالت باتلراستفابا  لثیهثازیع چگالی جریان ثانویه و تو •

 پالنک(-نرنست التدر الکترولیتهای رقیق و غلیظ )معادیونی انتقال جرم از طریق انتشار ، همرفت و انتقال  •

 یط متخلخلال در محسیجریان  گونه های شیمیایی و جا به جایی •

 رودالکت ر سینتیکمحدود کردن چگالی جریان دسی برر •

 ردگینش خوبرای بررسی سینتیک واک AC تامتری ، پتانسیومتری و امپدانسول چرخه ای شبیه سازی بررسی •

 وردگیتانسیل ختیک الکتروشیمیایی ، توزیع جریان و پنده بر سینای سطح خورپشتیبانی از اثرات توپولوژی ه •

 گرمایش ژولتقال حرارت و ، ان چند الیهیال ریان سج •



   127                                                                                                                                                    معرفی ماژول های نرم افزار ک امسول

 

 ربرده های کاحوز 

 حفاظت آندی •

 حفاظت کاتدی •

 و الیهظرفیت د •

 (CP) حفاظت از خوردگی •

 ها  شکاف  خوردگی •

 وانیکخوردگی گال •

 (ICCP) سیستم های حفاظت کاتدی •

 AC شکاه •

 دن )فلزات و اجسام(د منفعل کرفراین •

 ها خوردگی گودال •

 ثراتامدیریت  •

 (UEP) الکتریکی زیر آبانسیل پت •

  (CRM) سمغناطیخوردگی مرتبط با  •

 AC / DC (HVDC) یه و تحلیل تداخلتجز •

 مقاومت خاک •

 یآند بسترطراحی  •

 محافظت از سطح •
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 Electrochemistry یم ی وش الکترماژول  -5-4

 

 تا مهندس الکتروشیمیایی صنعتی از محقق آزمایشگاه 

،امکان پذیر می دقیق  طریق شبیه سازیرا از  اییروشیمیبهینه سازی سیستم های الکت شیمیایی امکان طراحی ، درک وژول الکتروما

ل سازی ند مدقابلیت هایی مان .وجهی داردتروشیمیایی صنعتی فواید قابل تمحققان آزمایشگاه یا مهندس الک برای ین محصولا .کند

رولیز ، له الکتی از جمکاربردهای ا برایری جریان شبیه سازی انبوه و توزیع چگال به جایی جامیایی ، مکانیسم های واکنش الکتروشی

 .وشیمی فراهم می کندگرهای الکتروشیمیایی و بیوالکتر، حس روآنالیزالکترودیالیز ، الکت
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 ثیهثالو توزیع جریان اصلی ، ثانویه رابط های  

رابط ز طریق این امر ا .گیرد شیمیایی را در بر میه های کاربردی شامل واکنشهای الکتروی از برنامماژول الکتروشیمی طیف گسترده ا

واکنشهای  :انتقال حرارت .آزاد و متخلخل محیطجریان در  :الکتروآنالیز .ان پذیر می شودامک هیو ثالث ی توزیع جریان اصلی ، ثانویهها

  .ی رقیق و غلیظر محلول هامواد د جا به جایی و ناهمگن و همگنیایی شیم

تصفیه فاضالب ،  یژن ،ژن و اکسکترولیز آب برای تولید هیدرولر ، الایی و کیز کلر قلیلکترولمل مطالعه و طراحی اشا محتملکاربردهای 

 د....می باش و  pHتروآنالیز و حسگرهای گلوکز ، و الکوشیمیایی در الکتروکاتالیز ب دریا ، مطالعات بنیادی الکترنمک زدایی از آ

 

 

 

 

 

https://cdn.comsol.com/products/electrochem/echem-secondary.png
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 های آنالیز الکتروشیمیاییرابط  

سازی  ، شبیهمتری چرخه ای ارائه شده است برای ولتا عالوه بر رابطی که بطور ویژهمیایی تروشیی های اختصاصی در ماژول الکویژگ

جریان ،  تراکم تغییرات خواصی از قبیل .  سازدقادر می ایی و مطالعات کوالومتری را کتروشیمیدانس التری ، امپانسیومآمپرومتری ، پت

مایش ترکیبی و شبیه سازی ز نتایج آزو مکانیسم های واکنش را می توان ا نتشارا و وح فعالسطاز  خاصی ناطقضرایب انتقال بار ، م

 .ه قرار گیرندستفادی مورد امی توانند در کاربردهای صنعتی طراحی ینه سازدقیق و بهسازی  برای مدلموارد  این .تعیین کرد

 

 محصولمشخصات  

 ابتثولیت ه با فرض شرایط الکترتوزیع چگالی جریان اولیه و ثانویل تحلی •

 ده برای هدایت های مؤثر حیح شتصورهای الکترودهای متخلخل ، با فاکتشیمیایی الکترو رفتار •

  ولمر-طریق معادالت تافل و باتلر از سینتیک واکنش الکتروشیمیاییدن مدل کر •

 رض الکترون خنثیبا فپالنک -اده از معادله نرنست، با استف توزیع چگالی جریان سومشبیه سازی  •

 insteinE-Nernstدما از طریق رابطه  ی وابسته بهیون اییا به ججی از پشتیبان •

 الکترولیت، با استفاده از کسری از حجم  Bruggeman انی از اصالحات هدایتپشتیب •

 د کردن چگالی جریانوه بر محدودر نظر گرفتن ظرفیت دو الیه عال با ترودسینتیک الکبررسی  •

 شاءغمقاومت یت به دلیل الکترول-کترودهای الدر رابط  ی محتملقطره هابررسی آسان  •

دهای های مرجع برای سایر کاربر انسیلو پت AC طالعات مقاومت در برابررای مرمونیک باختالل ها بررسی •

 الکتروآنالیتیکی

 الیز برای الکترونشرایط الکترولیت  زانی اپشتیب •

 ایچرخه  یکاربری ویژه برای ولتامتر رابط •

 ر محیط های آزاد و متخلخلان سیال دت و جریقال حرار، انت گونه ها جا به جایی •
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 ح منتقل شوندگونه ها می توانند از طریق سطونشهای کاتالیزوری سطح که در آن ز واکتیبانی اپش •

 AC Impedance طریق  از Bode و Nyquist نمودار های •

 Nernst-Planck-Poisson دالتمعا •

 وفورزحمل و نقل الکتر •

 

 اربردحوزه های ک 

 الکتروآنالیز •

 الکترولیز •

 الکترودیالیز •

 اییوشیمیحسگرهای الکتر •

 بیوالکتروشیمی •

 سنسورهای گلوکز •

 ازیسنسورهای گ •

 قلیا - الکترولیز کلر •

 یدروژن و اکسیژنتولید ه •

 آب دریا رین کنآب شی •

 لصآب فوق خاتولید  •

 تصفیه ضایعات الکترولیت •

 ها مایع pH نترلک •

 ی در ایمپلنت های زیست پزشکیکنترل واکنشهای الکتروشیمیای •

•  
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 سول م کارربداهی مختلف دیگر کا  -5فصل 
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 Optimization Module ی ساز   نهی به ل  ماژو    -1-5

  

 

 COMSOLبهبود مدلهای  

  هنگامی که شما یک مدل .کنیدستفاده از آن ا COMSOL ز بخش اهر دری است که می توانید  حاقالیک بسته نه سازی ماژول بهی

COMSOL Multiphysics  تغییراتی حاصل کنید  د روی طراحیردید ، همیشه می خواهیود ایجاد کیا فرآیند خمحصول ا از ر

   .شودشما ه موجب ارتقا محصوالت ک

شایستگی  کهرقمی صورت تابع به  ) دعریف می کنیهدف خود را ت تابعبتدا ، شما ا .ستمرحله ا امل چهارش ماژول اینفاده از است

ورودی های مدلی که می خواهید  )کنید عریف میطراحی را تدوم ، شما مجموعه ای از متغیرهای  .(کند سیستم شما را توصیف می

ورده ا شرایط عملیاتی را که باید برآخود یی طراحی متغیرها یت ها ، محدودیت هایسوم ، شما مجموعه ای از محدود(. تغییر دهید

ل بهینه سازی از ماژوهای خود ، ی و در عین حال رضایت از محدودیت حی طرادر آخر ، شما با تغییر متغیرها .د ، تعریف می کنیدشو

یرهای ن متغمشخص کردع هدف ، کلی برای تعریف توابماژول بهینه سازی یک رابط  .نیدبرای بهبود طراحی خود استفاده می ک

صیات مواد یا توزیع مواد ، می و، خص هر ورودی مدل ، اعم از ابعاد هندسی ، شکل قطعات .تت ها اسطراحی و تنظیم این محدودی

قابل  ماژول این .ردعملکرد استفاده ک هدف رای تعریفغیر طراحی تلقی شود و از هر خروجی مدل می توان بن یک متند به عنواتوا



   134                                                                                                                                                              مالتی فیزیکل کامسو م افزار نر

 09022113687 پیامک -دمی باش comsolyar.comسایت  نویسندگان و حق معنوی اثر مربوط به

 LiveLink combined واند با محصوالت افزودنیو می ت است COMSOL Multiphysics محصول نوادهدر کل خااستفاده 

 .ترکیب شود CAD ازی ابعاد هندسی در یک برنامهسهینه برای ب

 

 محصول اتمشخص 

 Curve fitting درون یابی

 Derivative-free optimization بهینه سازی بدون مشتق

 Dimension and shape optimization بهینه سازی شکل و ابعاد

 Gradient-based adjoint method optimization روش مبتنی بر شیبه سازی بهین

 Levenberg-Marquardt solver مارکوارت -حل کننده لونبرگ

  

 سازی مرزها با روش تقریبی درجه دومبهینه 

(BOBYQA) 

Bound Optimization by Quadratic Approximation 

(BOBYQA) method 

 ش تقریبی خطیا با روبهینه سازی محدودیت ه

(COBYLA) 

Constraint Optimization by Linear Approximation 

(COBYLA) method 

 Nelder-Mead  Nelder-Mead methodروش 

 Coordinate search method روش جستجوی مختصات 

 Monte Carlo method روش مونت کارلو

  

بهینه سازی مدل های الکتریکی ، مکانیکی ، 

 یاییل و شیمسیا
Optimization for electrical, mechanical, fluid, and 

chemical models 

 Parameter estimation برآورد پارامتر

 SNOPT SNOPT solver حل کننده

 Topology optimization سازی توپولوژی  بهینه
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 Material Libraryکتابخاهن مواد    -2-5
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 صلی ویژگی ا 24حداکثر  وماده  3870بیش از  

COMSOL Multiphysics بر تعاریف و استفاده از خصوصیات مواد خود را از طریقنترل کامل ما امکان کبه ش Model 

Builder مرورگر .ی دهدو مرورگر مواد را م Material  یک مکان مدیریت خود را در  هد تا کلیه مواد مدلمی د ما امکانشبه

یاژهای فلزی ، عایق های حرارتی ، معدنی ، آلصر ، مواد مله عنااز ج -ت ماده اس ۳8۷0 این کتابخانه شامل داده هایی برای  .کنید 

  .یزو الکتریکد پنیمه هادی ها و موا

ی متغیرها وابسته هستند )به طور معمول ویژگی اصلی که به برخ 24عنوان   ، به ه می شوددع خاصیت ارجاع شده نمایش داهر ماده توسط تواب

ا در سایر  آنهسپس می توان از   .ن به آنها اضافه کرده و تغییر دهیدید ، همچنیو بازرسی کنترسیم  لکرد راعاریف عماین تمی توانید  .، دما(

 .یز بستگی داردی در مدل سازی چند فیزیکی شما نویژگ  ر عملکردییزیک استفاده کرد که به متغاتصالهای شبیه سازی ف

 :موجود دموا 

 المانها •

 آلیاژهای آهن و نیکل •

 مسو  مینیومژهای آلآلیا •

 تانیمژهای منیزیم و تیآلیا •

 دهااکسی •

 و فوالدهای ابزار Cermetsکاربیدها ،  •

 رارتیو عایق ح کربن •

 سوزو ن tbcفلزات بین فلزی ،  •

 اپلی آمیدها و پلی استره •

• Acetal ،dfpv  وeva  

 ااالستومرها و اپوکسی ه •

  متفرقهپلیمرها و کامپوزیتهای پلیمری  •

 چوبک و ، خا مواد معدنی ، سنگ •

 petن و پروپیل پلی •

 و آلیاژهای ترموکوپلکنترل شده انبساط  •

 سایر  نیمه رسانا ، نوری ومواد  •

 کبالت و، دندانپزشکی لحیم کاری یاژهایآل •

 ناطیسیغمقاومت و آلیاژهای م •

  الکتروسرامیک ماتریکس فلزی و اتریسم •

 نمک ، سلول سوختی ، باتری  •

 Boridesسیلیکات و  •

 نیترید و بریلیید •

 رییگ قالب ادو مو چدن •
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 Particle Tracing Moduleرذات   یاب ی رد ماژول   -3-5

 

 با ردیابی ذرات گسترش دهید را COMSOL عملکرد محیط 

ذره ، -هترومغناطیسی ، از جمله تعامل ذریال یا الکک میدان سیات در برای محاسبه مسیر ذر  COMSOLات ماژول ردیابی ذر

  .ته استیافسترش گذره و اثرات ذراتی میان میدان -لسیا

 دب کنی، ترکیی کنندایجاد م ات رامحاسبه زمینه هایی که حرکت ذر برای را با ماژول ردیابی ذرات ردیگل هر ماژو شما می توانید

ز تن ، الگرانژی یا هامیلتون ایواین جنبش توسط فرمول های ن .باشند کمتر تعداداز نظر اشند و یا ب ی داشتها ذرات می توانند توده .

تا ذرات بتوانند  باشد می تواند به گونه ایواره های هندسه بر روی ذرات روی دی مرزی رایطش .دمی شو محاسبه ، کانیک کالسیکم

ر همچنین ممکن است شرایط دیوار تعریف شده توسط کارب .ودیا منعکس شبرود ، از بین ،  دنبه باال بجهد ، بچسبن،  حرکت شوند یب

نویه که هنگام برخورد یک ذره ذرات ثا .باشددیوار دی ذرات وروپس از برخورد تابعی از سرعت رعت ذرات که در آن س مشخص شود ،

سرعت  تابعیه و عملکرد توزیع سرعت آنها می تواند ثانوذرات  دتعدا .در نظر گرفته شوندی توانند د ، مه آزاد می شونورودی به دیوار

. در این  سبندیا احتمال چسبندگی به دیوار بچ لخواهه بیان دنین می توانند با توجه بهمچ ذرات .ولیه و هندسه دیواره باشدا ذرات

  .نموددما یا چرخش را محاسبه  ذرات ، رممانند ج یمقادیر ودل اضافه کرد به ممتغیرهای وابسته اضافی را مدل سازی می توان 
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آزادی حرکت  به صورت واه ، ح دلخبا اصطال، مطابق  المانشبکه  طابق باو دامنه ها به طور یکنواخت ، م هاذرات را می توان در مرز

دسترس  ات با میادین درمل ذریف چگونگی تعاپیش تعریف شده برای توص زا ده ای از نیروهایستر. در این مدل طیف گ.داد

و   میدانه بین ذرات و رفمدل تعامل دو طو  روهای دلخواه را مطابق با یک عبارت مناسب اضافه کنیدتوانید نی میهمچنین  .است

 .نماییدبررسی را  بین یکدیگر )تعامل ذرات و ذرات(ذرات ن تعامل همچنی

 

 

 

 مشخصات محصول 

ز جمله یسی او مغناط الکتریکی میدان هایترونی در و الکای مدل سازی مسیرهای یونی بر بارداررابط ردیابی ذرات  •

 س زمینهبرخورد االستیک با گاز پ

 ک مایعذرات میکروسکوپی و ماکروسکوپی در یکت حرسازی رای مدل ردیابی ذرات برای رابط جریان سیال ب •

 حل شده ارائه می دهدت ط ردیابی ذرات ریاضی ، که آزادی کاملی نسبت به معادالراب •

 ونیو هامیلتی گروه ، نیوتنی ، الگرانژی های بفرمول •

 سهیل تنظیم مدلیروهای از پیش تعریف شده برای تن •

o الکتریکی 

o مغناطیسی 

o برخوردی 

o یفتل 

o درگ 

o براون 

o زداییرماگ 

https://cdn.comsol.com/products/particle/magneticlens_550x450.png
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o جاذبه زمین 

o آکوستیک 

o یکدی الکتر 

o یمغناطیس 

 نیروهای تعریف شده توسط کاربر •

 خاندن قابهاچرنیروهای ساختگی برای  •

 ای ت ذرهفعل و انفعاال •

 راتذ مجموعه فعل و انفعاالت •

اهداف یه کلبرای ارلو را برخی اصطالحات منطقی امکان مدل سازی مونت ک جدد از بردار سرعت ذرات بر اساساده ماستف •

 فراهم می کند

 تشار ذراتمکانیسم های ان •

o ش آزاد می شوندم مبتنی بر مش که در آن تعداد مشخصی از ذرات در هر عنصر 

o رات در یک مرز معیناخت ذتوزیع یکنو 

o خاص بیشتر باشد می شود چگالی ذرات در مکان های باعث که ثابت اصطالحات 

o توری 

o  ون هاالکتر گرمایونیانتشار 

 یرزایط مشر •

o خ زدگیی 

o چسبیدگی 

o )پریدن)جهش کردن 

o شدنپدید نا 

o ازتاب کلیب 

o  پراکندگی پخش 

o شرایط دوره ای 

o تقارن 

o  نویهثاانتشار 

o ناحتماالت چسبید 

 ( بل مشاهدههای قا )خروجی ردازشپس پ •

o دم دنباله دار(اط و ها ، نق طرح مسیر ذرات )خطوط ، لوله 

o عبارات دلخواه مسیرهای رنگی با 

o رسیمبرای ت فیلتر ذرات 

o ر متحرکتصاوی 

o قشه هایا و نبخش ه Poincaré 

o فاز هاینمودار 

o ذرات تمام روی بر انتگرال ور ، حداقل ، متوسط حداکثاسبه مح  

o در جداولداده های ذرات کردن د وار 
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o داده ذرات در کردن صا 

o ۱ نمودارD,2D 

o حتماالتبره امخا 

 .رهچرخش و غی ذرات ، برای محاسبه جرم بسته کمکیمتغیرهای وااضافه کردن  •

 مش متحرک  مل باکا یسازگار •

•  

 

 کاربرد حوزه های 

 طیف سنجی جرمی •

 پرتو فیزیک •

 اونکت برحر •

 اپتیک یون •

 نطیف سنجی تحرک یو •

 تجسم جریان سیال •

 افشانه •

 آئروسل پویایی •

 سرمیک •

 ویهانتشار ثان •

 داسازی و تصفیهج •

 ونتجسم توزیع انرژی ی •

 ورزآکوستوف •
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 مکانیک کالسیک •


