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ا ود رخگروه جُستار یک مرکز برای آموزش تخصصی با رویکرد مسئله محور است که خدمات 

 .دهدمیهای آنالین به شما ارائه های غیرحضوری و برگزاری کارگاهبه صورت دوره

 خدمات 

 کارگاه آنالین

 دوره غیر حضوری

 

 برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت گروه جُستار مراجعه کنید. 
www.jostargroup.com 

 تماس با ما:

Info@jostargroup.com 

 

 

 رویکرد کلی کارگاه:

ز امحاسباتی  تی تولید شبکهابتدا اصول و مبانی مقدما ،شودبرگزار میآنالین  که به صورت سه ساعتهحدودا  در این کارگاه

لید تو هنحو، سپس شوید.ها آشنا میهای محاسباتی و کاربرد آنبا انواع شبکه به نحوی کهشود پایه به شما آموزش داده می

مند ده و هدفدر قالب یک مجموعه مسئله طراحی شبرای مسائل دو و سه بعدی شبکه محاسباتی در نرم افزار کامسول 

م افزار نرندسه در هعالوه بر آموزش تولید شبکه محاسباتی، نکاتی منتخب و کاربردی در مورد تولید  .شودتشریح می

 د. یشوآشنا ببهتر اتی نیز ارتباط دو بخش تولید هندسه و تولید شبکه محاسباهمیت شود تا با کامسول نیز بیان می

  بخش اول: مقدمه

 

  مدرس دوره و سخنرانی یمعرف

 ی کارگاهکردهایاهداف و روبیان 

 یعدد یسازهیشبتولید شبکه محاسباتی در بر  یبخش دوم: مقدمات

 

  سازی شبیهدر نرم افزارها تولید شبکه محاسباتیروند آشنایی کلی با 

 انواع شبکه محاسباتی یمعرف 

 معرفی انواع شبکه محاسباتی مورد استفاده در نرم افزار کامسول

 آشنایی با معیارهای تعیین کیفیت شبکه محاسباتی )تعریف و اهمیت(

 

 دقیقه 15استراحت: 

 برای مسائل دو بعدی نرم افزار کامسول شبکه محاسباتی درتولید بخش سوم: 

 

 مسئله اول

 ()بیان چند نکته در تولید هندسهایجاد یک هندسه دو بعدی 

 

 با سازمانایجاد شبکه محاسباتی با 

 و چهار وجهی آزاد مثلثیتولید شبکه با المان 

 تشریح تنظیمات مربوط به شبکه

 محاسباتی ابزارهای ریزتر کردن شبکه

 

http://jostargroup.com/courses/online-comsol/
http://jostargroup.com/courses/comsol-fluid-flow/
http://www.jostargroup.com/
mailto:Info@jostargroup.com
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 مسئله دوم

 )بیان نکات تولید هندسه( یدو بعد یک هندسه تولید

 

 در یک ناحیه ایجاد شبکه با سازمان

 بندی شدهتبدیل نوع المان شبکه محاسباتی در یک ناحیه شبکه

 استفاده از ابزارهای کامسول برای تکثیر شبکه محاسباتی

 مرزهاتنظیمات مربوط به کنترل شبکه روی 

 (Boundary layer mesh) ابزار ایجاد شبکه الیه مرزی

 

 دقیقه 15ااستراحت: 

 

 مسئله سوم

   یبعد سه یک هندسه فراخوانی

 

 

 احیهبه صورت ناحیه به ن سازمانبیشبکه یک مجموعه ایجاد 

 بعدیاز یک جسم سه ایجاد شبکه محاسباتی دو بعدی روی یک وجه

 بر مبنای یک شبکه دو بعدی محاسباتی سه بعدیتولید یک شبکه 

 بیان نکات تکمیلی در مورد تولید شبکه در کامسول

 

 

 

  های مدرس : توصیهسخن پایانی
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