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دانشگاه جامع امامحسین)ع(. موسسه چاپ و انتشارات  :



 سخن ناشر

الرحیم الرحمن  اهلل  بسم 

َدَرجاِت« الِعلَم  وُتوا 
ُ
ا ذیَن 

َّ
ال َو  م 

ُ
ِمنک امُنو  ذیَن 

َّ
ال اهلل  »َیرَفُع 

خداوندمقاماهلایمانودانشمندانعالمرا)دردوجهان(رفیعمیگرداند.
)سورهمبارکهمجادله_آیه11(

کریم در قرآن مجید،  که خداوند  ارزش و جایگاه علم و دانش اندوزی در اسالم تا آن پایه است 
ابالغ رسالت خود را برای هدایت بشریت، به اقرأ آغاز نمود.

هدایت بشر، تکامل، سعادت و تقرب به ذات اقدس الهی در گرو کسب معرفت و تحصیل علم 
که به تعبیر استاد شهید مطهری، زیبایی عقل است و انسان خداجوی،  و دانش است، علمی 

معبود خود را در آن می یابد.
کتب و آثار علمی است.  کنار تعلیم و تربیت، نشر  یکی از مسئولیت های مهم هر دانشگاه در 
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع امام حسین)ع( نیز به منظور مشارکت فعال در بالندگی 
و رشد فرهنگی و علمی جامعه، دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه های مأموریتی و ایفای 
رسالت خطیر خود در تولید دانش و انتشار یافته های علمی، افتخار و تالش دارد تا زمینه و بستر 

الزم را جهت تشویق پژوهشگران و اساتید محترم در عرصه تولید علم، فراهم و تسهیل نماید.
گسترش فعالیت های انتشاراتی موسسه چاپ و  امید است در سایه الطاف بیکران الهی و با 

انتشارات دانشگاه امام حسین)ع(، این رسالت خطیر تحقق یابد.
گرانقدر انقالب اسالمی و دفاع مقدس درورد  در پایان بر روح تابناک امام راحل)ره( و شهدای 
کشور،  می فرستیم و با آرزوی توفیقات هرچه بیشتر مقام معظم رهبری و خدمتگزاران اسالم و 
از استاید، فرهنگیان و اهل نقد و نظر تقاضا داریم با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری 

فرمایند.

دانشگاه جامع امام حسین)ع(
معاونت پژوهش و فناوری





                      :حضرت امیرالمؤمنین)ع(

العلم سلطان، من وجده صال و من لم یجده صیل علیه
»شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، جلد2۰، صفحه3۱۹«

                    :مقـــام معظـــم رهبـــری

علم، اقتدار است. 
هــر که این قدرت را به چنــگ آورد، می تواند تحکم کند؛ می تواند غلبه پیدا کند؛ 
که این اقتدار را به دســت نیاورد،»صیــَل علیه«؛ بر او غلبــه پیدا خواهد  کســی  هر 

شد. دیگران بر او قهر و غلبه پیدا می کنند؛ به او تحکم می کنند.
۱386/6/۱2
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   پیشگفتار

رایانــه  اِی در دســترس دانشــجویان و محققان،  و تجهیــزات  افزارها  توانمنــدی ســخت  توســعه 
از سوی  تر می  نماید.  گسترده  و  روز ســهل  به  روز  را  روشهای عددی  به  مربوط  بســتر تحقیقات 
ایــن تجهیزات  تهیــه و همچنین نگهداری  اولیه  از هزینه هــای  اســتفاده مناســب  دیگــر عدم 
مشاهده  پژوهشــی  و  آموزشــی  مختلف  کز  مرا در  وضوح  به  که  اســت  پدیده  ای  ســخت  افزاری، 
ســخت  افزار  کارایی  به  نســبت  محقق  شــخص  توجه  عدم  ماحصل  چــه  ویژگی  این  می شــود. 
ایجاد شود؛ در هر  آموزشی  کز  آموزش مناسب در مرا به واســطه عدم  اســتفاده باشد و چه  مورد 
تدبیری  نیازمند  که  و معنوی تحقیقاتی می  شود  به هدررفت ســرمایه های مادی  حالت منجر 

مناسب است. 
انجــام تحقیقــات دانشــگاهی و  و   OpenFOAM بــاز  نرم افــزار مدل ســازی منبــع  بــا  کار  تجربــه 
و  دانشــگاهی  از مخاطبان  وســیعی  برای طیــف  را  ابــزار  این  توانمنــدی  کــه  صنعتــی مختلف 
صنعتــی، در رشــته های مختلفی چون مهندســی مکانیک، عمران، شــیمی، زمین شناســی، 
موازی  پردازش  امکانــات  رســاند، همچنین وجود  اثبات  به  اثر  ایــن  مؤلفان  برای  و غیره  نفــت 
از دانشــجویان و محققان  کنار مشــکالت جدی بسیاری  و بســیار قدرتمند آن، در  اســتاندارد 
کوچک در  تــا قدمی هر چند  آن داشــت  بر  را  ما  مربوط،  و هزینه های  پردازش  زمان  بحــث  در 

یم. بردار افزاری  تجهیزات سخت  از  بهینه  استفاده  برای  نرم  افزار  این  قابلیت های  بکارگیری 
در  نیاز  مــورد  و  اولیــه  از مفاهیم  بــا معرفــی مختصــری  و  کاربــردی  یکــردی  رو با  اســاس  این  بــر 
کاماًل عملیاتی  به صــورت  افزار مذکور  نرم  این روش در  پیاده  ســازی  پردازش موازی،  مباحــث 
بوده  گونه ای  بــه  کتاب  نظــر در تهیه این  الگوی مورد  گام آموزش داده شــده اســت.   بــه  گام  و 
منابع  به  نیاز  بدون  و  به صورت خودآموز  باالتر،  و  ارشد  کارشناسی  دانشــجویان مقطع  برای  تا 

باشد.  استفاده  قابل  دیگر 
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با حل یک  و  آغاز  با معرفی مفاهیم  تهیه شده است. در فصل یک  کتاب در شش فصل  این 
بیان  با  دنبال می شود. فصل سوم  در فصل دوم  موازی  پردازش  با روش  آموزشی  نمونه مسئلۀ 
برای بحث  های پیشــرفته مربوط  OpenFOAMزمینه الزم  نرم  افــزار   تقســیم دامنه در  روش  های 
را فراهم می  کند؛  ابررایانه  ها( در فصل چهارم  یع شده )در  توز به پردازش موازی در حافظه های 
در فصل پنجم چگونگی اجرای مسئله در این سیستم  ها انجام شده، نتایج حاصل در فصل 
از فصل ها نیز سؤاالت و تمرین هایی به منظور درک  گردد. در خاتمۀ هر یک  ششم تحلیل می 
که توصیه می شود قبل از مطالعه هر یک از فصل ها، این سؤال  بهتر مطالب، آورده شده است 
را  از مطالعه فصل مورد نظر، خواننده  این سؤال ها قبل  بررسی  زیرا  تمرین ها مالحظه شــوند؛  و 

نمود. راهنمایی خواهد  نظر  مورد  نهایی بخش  یافتن هدف  در 
نقایصی  و  کمبودها  کتاب می باشــد، طبعــًا  این  ویرایش  که نگارش حاضر، نخســتین  آنجا  از 
نــگارش های بعدی  و پیشــنهاد هــای خوانندگان محترم، در  ارایه نظر  با  امید اســت  کــه  دارد 

گردد.  مرتفع 
پیگیر  فــراوان،  با وجود مشــغلۀ  که  فرهاد قدک،  آقــای دکتر  از زحمات  تــا  اســت  اینجا الزم  در 
از همکاری تمامی  بر خود الزم می دانند  نماییم. همچنین مؤلفان  بودند، قدردانی  اثر  این  نشر 
گروه تحقیقاتــی مکانیک  ویژه اعضــای  به  رســاندند،  یاری  کتــاب  این  تهیه  کــه در  دوســتانی 

نمایند. تشکر  کاربردی  سیاالت 

.  علی سررشته  داری مهدی عین  بیگی 
ماه 1394 اسفند        
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