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تقدیم هب پدر و ماردم

دلسوز و،مهربان و زعزیرت از جانم 

هک زحماتشان با چیه واژه ای اقبل قدردانی نیست...

آرش رستمی
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تقدیم هب  پدر و مارد زعزی و مهربانم 

هک رد سختی اه و دشوار ی اهی زندگی همواره یاوری دلسوز و فداکار 

و پشتیبانی محکم و مطمئن ربایم بوده اند

و

همسر  زعزی و مهربانم مشوق وپشتیانم

معصوهم خسروی
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پیشگفتار مؤلفین

و  فنی  علوم  در  مسائل  حل  در  عددی  روش های  کاربردترین  پر  از  یکی  محدود  اجزا  روش 
به علت تالش های صورت گرفته توسط  این محبوبیت  نیز دیگر رشته ها می باشد.  مهندسی و 
محققین و دانشمندان مختلف در این زمینه تحقق یافته است. از نگاهی دیگر وجود نرم افزارهای 
بر کارایی  را تجزیه و تحلیل می نمایند، خود گواهی دیگر  این شیوه مسائل  با  قدرتمندی که 
اکثر  میان  در  کاربردی  نرم افزارهای  جز  که  متلب  نرم افزار  دیگر  از سوی  می باشد.  روش  این 
و  بوده  محدود  اجزا  مسائل  حل  برای  خوبی  قابلیت  از  است،  آکادمیک  محیط  و  دانشجویان 
توجه  با  و  میان  این  در  نمود.  اقدام  مسائل  دقیق  به حل  برنامه  این  از  استفاده  از  با  می توان 
نیاز دانشجویان و اساتید به  از محیط دانشگاهی، همچنین  به محیط آکادمیک و حتی خارج 
وجود منبع و مرجع آموزشی، این خال برای نویسندگان مبرهن و آشکار بود و همچنین با توجه 
با این روش و  از دانشجویان حل مسائل را  به تجربه نویسندگان در زمان تحصیل که اساتید 
ادغام مسائل اجزا محدود و نرم افزار متلب درخواست می نمودند بر این موضوع تاکید بیشتری 

می گذاشت.
این امر نویسندگان را بر آن داشت تا اقدام به تالیف کتابی جامع در این زمینه نمایند تا بتوانند 
اساسی  موارد  کتاب سعی شده  این  در  نمایند.  برطرف  علمی کشور  محیط  در  را  کمبود  این 
و پایه ای در زمینه اجزا محدود به بحث و چالش کشیده شود تا دانشجویان و اساتید بتوانند 
مسائل اجزا محدود را درک و سپس نحوه کدنویسی را در برنامه متلب آموخته و بتوانند مسائل 
دیگر را در این زمینه حل نمایند. این کتاب سعی کرده تا از آثار دیگر مولفان و پژوهشگران در 
داخل و خارج کشور استفاده کرده و با تجمیع این آثار و تجربیات ما فی سبق اثری شایسته و 
نسبتا کامل را به جامعه علمی کشور ارائه دهد، تا بتواند به عنوان مرجع و منبع در این زمینه 

به خوانندگان کمک نماید.
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از  این کتاب  در خصوص کتابی که پیش رویتان است پیکربندی کتاب بدین گونه است که، 
سه بخش متفاوت ولی مرتبط تشکیل شده است. فرض نویسندگان در این اثر بر این بوده که 
خواننده کامال مسلط بر روش اجزا محدود است و در نتیجه توضیحی در این باره ارائه نشده، 
به  می توانند  خوانندگان  که  معرفی شده،  کتاب  انتهای  در  ارزشمندی  بسیار  منابع  آنکه  حال 

آنها مراجعه نمایند.
را در  و کاملی  توضیحات مفصل  تقریبا  و  افزار متلب است  نرم  آموزش  به  اول، مربوط  بخش 
زمینه آموزش متلب، انواع روش ها، عملگرها و هر آنچه که برای حل مسائل اجزا محدود و در 
کاربردی  آموزش  از کتاب کتاب  این بخش،  است. در  ارائه شده  است  نیاز  آینده مورد  فصول 
متلب برای مهندسی عمران به نگارش مهندس میالنی و مهندس روانشادنیا استفاده شده که 

کمک شایانی به نویسندگان در تکمیل این فصل کرده است. 
بخش دوم، شامل آموزش گام به گام کدنویسی در متلب است. این بخش شامل هفده فصل 
می باشد. این فصول دربرگیرنده اصول پایه ای مسائل اجزا محدود هستند. در این بخش چند 
با کدنویسی و روند مشخص نوشته و حل  برای حل مسائل معرفی شده و سپس مسائل  گام 
شده اند. نکته مهم در این بخش این است که به خوانندگان گام هایی آموزش داده می شود تا 
بتوانند در آینده در کارهای خود مسائل پیچیده را به گام های کوچک تر تقسیم کرده و آنها را 
حل نمایند. همچنین در پایان هر فصل مسائلی بیان شده تا خوانندگان را به چالش بکشد و 

در پایان بخش پاسخ مسائل برای راهنمایی خوانندگان آورده شده است.
اضافه  از آن جهت  این بخش  و متفاوت است.  اضافی  نوشته شده  بخش سوم، شامل کدهای 
شده تا کمبودهایی که شاید در بخش دوم بوده را، پوشش دهد. شاید به نظر خوانندگان در 
این بخشی کدهایی وجود داشته باشند که تقریبا با کدهای بخش قبل همخوان بوده و تکراری 
به  را  از نظر نوع ساختار مسئله متفاوت هستند و مطلب جدیدی  بازبینی دقیق  با  اما  باشند، 
خواننده ارائه می دهند تا خواننده با تنوع مسائل مختلف، قدرت ادراک و نوشتن کد در برنامه 

متلب را به صورت کامل بیاموزد.
در پایان از خداوند منان سپاسگزاریم که این توفیق را به نویسندگان عطا نمود تا این اثر انجام 
پذیرد. در این مسیر بسیاری از دوستان ما را یاری رساندند که بدون وجود ایشان این اثر شکل 
نقش  تبلیغاتی  دفتر  و  تایپ  زحمت  که  فوالدی(  خانم  )سرکار  پایتخت  فنی  دفتر  نمی گرفت. 
واره )سرکار خانم رستمی( که طراحی جلد و صحفه آرایی را برعهده داشتند. همچنین مدیر 
یاری رساندند. هرچند  این مسیر  را در  ما  آقای طالقانی که  انتشارات سیمای دانش،  مسوول 
برخوردار  اشتباهات  حداقل  از  تا  گرفته  قرار  ویرایش  و  بازخوانی  مورد  نوبت  چندین  اثر  این 
باشد، ولی بر آنیم که این اثر نیز خالی از لغزش و کاستی  هایی نخواهد بود. پیشاپیش از این 
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بابت پوزش می خواهیم و باعث افتخار است تا نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان، 
اساتید و مهندسین عزیز ما را در ویرایش های بعدی یاری رساند. لذا امید است نظرات خود را 
تا در ویرایش های بعدی  نمایید  ارسال    Rostami.Civil.Books@gmail.com این آدرس   به 

این اصالحات صورت پذیرد.

با سپاس فراوان
آرش رستمی، معصومه خسروی، مجتبی فیروزمند 

آبان ماه 1395
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بسمه تعالی

پس از ویرایش و چاپ اول کتاب »مرجع راهنمای کاربرد متلب در تحلیل اجزا محدود« با توجه 
به فروش کامل کتاب و بازخوردهایی که در کالس های درسی داشت و نیز نظراتی که خوانندگان، 
تا  بر آن داشت  این کتاب داشتند، نویسندگان را  به  دانشجویان، اساتید و دیگر عزیزان نسبت 
ویرایش دومی بر کتاب حاضر انجام دهند و مطالب موجود را به روز کرده و تجدید چاپ نمایند. 
در ویرایش دوم از همین کتاب شالوده کتاب ثابت بوده و تغییرات خاصی در آن مشاهده نمی 
شود ولی در جزییات آن تغییراتی وجود دارد من جمله در برخی کدها که خوانندگان را بهتر در 
این زمینه یاری خواهد کرد. همچنین در این ویرایش قسمتی به عنوان »تحلیل اجزا محدود« نیز 
اضافه گشته تا خوانندگان را در درک بهتر مفاهیم یاری رساند. در این بخش اضافه شده مروری بر 
روش اجزا محدود داشته و نکاتی در این خصوص بیان گردیده است تا خوانندگان در بخش های 
بعدی که با کدنویسی و مطالب پیچیده تر مواجه می شوند بتواندد مسائل را با آموزش هایی که 
در همین کتاب ارائه شده بیاموزند و نیاز به منبع دیگر جهت آموزش مجدد مفاهیم نداشته باشند.

مانند ویرایش اول کتاب در تهیه و تدوین این اثر نیز عزیزانی نویسندگان را یاری رساندند. سرکار 
خانم فوالدی )دفتر فنی پایتخت( بابت تایپ مطالب، سرکار خانم رستمی )کانون تبلیغاتی نقش 
واره( بابت صفحه آرایی و نیز دوست و همکار عزیز اقای دکتر داودنبی مدیر مسوول انتشارات 
علم عمران که در این مسیر یاری رسان ما بود. در پایان متذکر شویم که در ویرایش جدید بسیار 
سعی نمودیم کتاب و محتوای آن از اشتباه و خطا مبرا گردد ولی از خوانندگان عزیز تقاضا داریم 
انتقادات و پیشنهادات خود را به آدرس Civil.Rostami.Books@gmail.com  ارسال  نظرات، 
آدرس  به  وبسایت شخصی  از  دارد  در کتاب وجود  توانند کدهایی که  و همچنین می  نمایند 

پیشگفتار مؤلفین
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www.ArashRostami.com دانلود نمایند.

باسپاس فراوان     
آرش رستمی و معصومه خسروی، شهریور 1396     
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