ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎرﺑﺮد
 MATLABدر ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺟﺰاء ﻣﺤﺪود

ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﻟﻴﻒ
آرش رﺳﺘﻤﻲ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺴﺮوي

www.elme-omran.com
Info@elme-omran.com

ﻋﻀﻮ:

اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻮﻟﻔﺎن و ﻣﺼﻨﻔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺼﻮب  1348اﺳﺖ ،ﻫﺮﻛﺲ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﻦ
اﺛﺮ را ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻧﺎﺷﺮ و ﻣﺆﻟﻒ ،ﻧﺸﺮ ﻳﺎ ﭘﺨﺶ ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻮرد ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ

 :رﺳﺘﻤﯽ ،آرش- 1368 ،

ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪآور

 :ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻨﻤﺎي ﮐﺎرﺑﺮد  Matlabدر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺰاء ﻣﺤﺪود /ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﻟﯿﻒ آرش رﺳﺘﻤﯽ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺴﺮوي.

وﺿﻌﯿﺖ وﯾﺮاﺳﺖ

] :وﯾﺮاﺳﺖ .[2

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ

 :ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻢ ﻋﻤﺮان.1396 ،

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي

668 :ص.

ﺷﺎﺑﮏ

540000 :

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ

 :ﻓﯿﭙﺎ

ﻣﻮﺿﻮع

رﯾﺎل978-600-5176-43-8

 :روش اﻟﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺤﺪود  --ﻧﺮماﻓﺰار

ﻣﻮﺿﻮع

:

ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده

 :ﺧﺴﺮوي ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ- 1359 ،

رده ﺑﻨﺪي ﮐﻨﮕﺮه

:

ﻣﺘﻠﺐMATLABFinite elements method -- Software

-

 /TA347 :ر46 13969ر

رده ﺑﻨﺪي دﯾﻮﯾﯽ

620/00151535 :

ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ

4973672 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻨﻤﺎي ﮐﺎرﺑﺮد  MATLABدر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺰاء ﻣﺤﺪود
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﻟﯿﻒ :آرش رﺳﺘﻤﯽ – ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺴﺮوي

ﭼﺎپ اول
ﭼﺎپ
ﺗﻌﺪاد و ﻗﻄﻊ ﺻﻔﺤﺎت
ﺷﻤﺎرﮔﺎن
ﺑﻬﺎي ﮐﺘﺎب
ﺷﺎﺑﮏ 978-600-5176-43-8

ﭘﺎﯾﯿﺰ 1396
ﭘﺮﺳﺘﺶ
 668ﺻﻔﺤﮥ وزﯾﺮي
1000
 540000رﯾﺎل
ISBN 978-600-5176-43-8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ ﻋﻤﺮان :ﺗﻬﺮان ،ﯾﻮﺳﻒ آﺑﺎد ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻬﺎنآرا ،ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي  16و  ،18ﭘﻼك  ،33ﻃﺒﻘﻪ دوم ،واﺣﺪ 11
دورﻧﮕﺎر88353932 :
ﺗﻠﻔﻦ88353930-31 :
ﺣﻘﻮق ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﺮاي ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ ﻋﻤﺮان ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺎﺷﺮ

ﺑﯽﺷﮏ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ اﻓﺮاد آن اﺳﺖ .از

اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻘﺎﻻت ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ...،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت

ﻧﺸﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻧﺸﺮﻋﻠﻢ ﻋﻤﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ،اﺳﺎﺗﯿﺪ و

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠﺮب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎمﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ و
آﺑﺎداﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﺑﭙﺮدازد.

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس آرش رﺳﺘﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﺳﺎزه و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺴﺮوي ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺘﻠﺐ

در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺰاء ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي داودﻧﺒﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ ﻋﻤﺮان

4

درآﻣﺪ

6

مرجع راهنمای کاربرد  MATLABدر تحلیل اجزا محدود

تقدیم هب پدر و ماردم

دلسوز و،مهربان و زعزیرت از جانم

ب
هک زحماتشان با چیه واژه ای اق ل قدردانی نیست...

ستم
آرش ر ی

7

تقدیم هب پدر و مارد زعزی و مهربانم

سخ
هم
هک رد تیاه و دشواریاهی زندگی واره یاوری دلسوز و فداکار
م مطم
و پشتیبانی حکم و ئن ربایم بودهاند
و

همس
ر زعزی و مهربانم مشوق وپشتیانم

خس
معصوهم روی
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پیشگفتار مؤلفین
روش اجزا محدود یکی از پر کاربردترین روشهای عددی در حل مسائل در علوم فنی و
مهندسی و نیز دیگر رشتهها میباشد .این محبوبیت به علت تالشهای صورت گرفته توسط
محققین و دانشمندان مختلف در این زمینه تحقق یافته است .از نگاهی دیگر وجود نرمافزارهای
قدرتمندی که با این شیوه مسائل را تجزیه و تحلیل مینمایند ،خود گواهی دیگر بر کارایی
این روش میباشد .از سوی دیگر نرمافزار متلب که جز نرمافزارهای کاربردی در میان اکثر
دانشجویان و محیط آکادمیک است ،از قابلیت خوبی برای حل مسائل اجزا محدود بوده و
میتوان با از استفاده از این برنامه به حل دقیق مسائل اقدام نمود .در این میان و با توجه
به محیط آکادمیک و حتی خارج از محیط دانشگاهی ،همچنین نیاز دانشجویان و اساتید به
وجود منبع و مرجع آموزشی ،این خال برای نویسندگان مبرهن و آشکار بود و همچنین با توجه
به تجربه نویسندگان در زمان تحصیل که اساتید از دانشجویان حل مسائل را با این روش و
ادغام مسائل اجزا محدود و نرم افزار متلب درخواست مینمودند بر این موضوع تاکید بیشتری
میگذاشت.
این امر نویسندگان را بر آن داشت تا اقدام به تالیف کتابی جامع در این زمینه نمایند تا بتوانند
این کمبود را در محیط علمی کشور برطرف نمایند .در این کتاب سعی شده موارد اساسی
و پایهای 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 مافیسبق 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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در خصوص کتابی که پیش رویتان است پیکربندی کتاب بدین گونه است که ،این کتاب از
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،
حال آنکه منابع بسیار ارزشمندی در انتهای کتاب معرفی شده ،که خوانندگان میتوانند به
آنها مراجعه نمایند.
بخش اول ،مربوط به آموزش نرم افزار متلب است و تقریبا توضیحات مفصل و کاملی را در
زمینه آموزش متلب ،انواع روشها ،عملگرها و هر آنچه که برای حل مسائل اجزا محدود و در
فصول آینده مورد نیاز است ارائه شده است .در این بخش ،از کتاب کتاب آموزش کاربردی
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
میباشد .این فصول دربرگیرنده اصول پایهای مسائل اجزا محدود هستند .در این بخش چند
گام برای حل مسائل معرفی شده و سپس مسائل با کدنویسی و روند مشخص نوشته و حل
شدهاند .نکته مهم در این بخش این است که به خوانندگان گامهایی آموزش داده میشود تا
بتوانند در آینده در کارهای خود مسائل پیچیده را به گامهای کوچکتر 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.
بخش سوم ،شامل کدهای نوشته شده اضافی و متفاوت است .این بخش از آن جهت اضافه
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
باشند ،اما با بازبینی دقیق از نظر نوع ساختار مسئله متفاوت هستند و مطلب جدیدی را به
خواننده ارائه میدهند 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
نمیگرفت .دفتر فنی پایتخت (سرکار خانم فوالدی) که زحمت تایپ و دفتر تبلیغاتی نقش
واره (سرکار خانم رستمی) که طراحی جلد و صحفه آرایی را برعهده داشتند .همچنین مدیر
مسوول انتشارات سیمای دانش ،آقای طالقانی که ما را در این مسیر یاری رساندند .هرچند
این اثر چندین نوبت مورد بازخوانی و ویرایش قرار گرفته تا از حداقل اشتباهات برخوردار
باشد ،ولی بر آنیم که این اثر نیز خالی از لغزش و کاستیهایی نخواهد بود .پیشاپیش از این
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بابت پوزش میخواهیم و باعث افتخار است تا نقطه نظرات ،پیشنهادات و انتقادات دانشجویان،
اساتید و مهندسین عزیز ما را در ویرایشهای بعدی یاری رساند .لذا امید است نظرات خود را
به این آدرس  Rostami.Civil.Books@gmail.comارسال نمایید تا در ویرایشهای بعدی
این اصالحات صورت پذیرد.

با سپاس فراوان
آرش رستمی ،معصومه خسروی ،مجتبی فیروزمند
آبان ماه 1395
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پیشگفتار مؤلفین
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،
دانشجویان ،اساتید و دیگر عزیزان نسبت به این کتاب داشتند ،نویسندگان را بر آن داشت تا
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
نظرات ،انتقادات و پیشنهادات خود را به آدرس  Civil.Rostami.Books@gmail.comارسال
نمایند و همچنین می توانند کدهایی که در کتاب وجود دارد از وبسایت شخصی به آدرس
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فهرست مطالب
بخش اول
فصل اول :مقدمهای بر روش اجزاء محدود
 -1-2مراحل یافتن پاسخ یک مساله به روش تئوری
 – 2-2یافتن تغییر مکان طولی یک میله مخروطی تحت بارگذاری محوری به روش تئوری
 -3-2دلیل استفاده از روش های حل عددی و روش اجزاء محدود
 – 4-2مراحل انجام یک تحلیل با استفاده از روش اجزاء محدود (با حل مثال)
 -1-4-2مرحله اول :گسسته سازی دامنه
 -2-4-2مرحله دوم :تعیین تابع شکل
 -3-4-2مرحله سوم :حل معادالت حاکم برای یک المان
 -4-4-2مرحله چهارم :سرهم بندی المان ها و تشکیل دستگاه معادالت حاکم بر کل مدل
 -5-4-2مرحله پنجم :اعمال شرایط مرزی ،شرایط اولیه و بارگذاری
 -6-4-2مرحله ششم :حل دستگاه معادالت حاکم بر کل مدل
 -7-4-2مرحله هفتم :انجام پس پردازش یا PostProcessing
 -5-2تاریخچه روش اجزاء محدود
 -6-2گسسته سازی با استفاده از المان های یک بعدی و دو بعدی
 -7-2مزایای روش اجزاء محدود
 -8-2مشکالت و محدودیت های روش اجزاء محدود
 -9-2تمرین
 -1-9-2تمرین اول
 -2-9-2تمرین دوم
فصل دوم :مباني ،مفاهيم و كليات
 .1-1مقدمه
 .2-1آشنايي با متلب
 .1-2-1محيط متلب
 .2-2-1پنجره command Window
 .3-2-1پنجره command History

21
23
23
25
27
28
29
30
30
31
33
34
35
35
37
40
40
41
41
43
45
45
45
45
46
46
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 .4-2-1پنجره current folder
 .5-2-1پنجره workspace

 M .3-1فايل
Toollbox .1-3-1
Simulink .2-3-1
 .4-1اعداد در متلب
 .1-4-1اعداد مختلط
 .2-4-1دامنه اعداد
 .3-4-1عدد پي
 .5-1تعريف متغيرها
 .1-5-1قواعد نام گذاري متغيرها
 .6-1تعريف ماتريس
 .1-6-1درايههاي ماتريس
 .2-6-1تغييرات در درايههاي ماتريس
 .3-6-1ماتريس با درجات باالتر
 .4-6-1انواع ماتريس
 .7-1رشتهها
 .1-7-1تبديل رشته به عدد
 .2-7-1تبديل عدد به رشته
 .8-1عملياتها
 .1-8-1عملياتهاي رياضي
 .2-8-1عمليات جمع
 .3-8-1عمليات تفريق
 .4-8-1عمليات ضرب
 .5-8-1ضرب ماتريسي
 .6-8-1ضرب نقطهاي
 .7-8-1ضرب اسكالر در ماتريس
 .8-8-1عمليات تقسيم
 .9-8-1تقسيم ماتريسي
 .10-8-1تقسيم نقطهاي

46
47
47
47
48
48
48
48
49
49
50
50
51
52
52
53
55
56
57
57
57
58
58
59
59
59
60
60
60
60
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 .11-8-1تقسيم اسكالر بر ماتريس
 .12-8-1ديگر عملياتهاي جبري
 .1-12-8-1عمليات توان
 .2-12-8-1عمليات توان ماتريسي
 .3-12-8-1عمليات توان نقطهاي
 .4-12-8-1عمليات جذر
 .5-12-8-1قدر مطلق
 .6-12-8-1عمليات جز صحيح
 .7-12-8-1عمليات گرد كردن
 .8-12-8-1محاسبه باقيمانده
 .9-1اولويتهاي محاسباتي
 .1-9-1عمليات منطقي
 .1-1-9-1عملگر (و)
 .2-1-9-1عملگر (يا)
 .3-1-9-1عملگر (نه)
 .4-1-9-1عمليات رابطهاي
 .10-1عملگرهاي كاربردي
 .11-1دستورهاي كاربردي
 .1-11-1دستورهاي اوليه
 .2-11-1دستور clc
 .3-11-1دستور clear all
 .4-11-1دستور ctrl+c
 .5-11-1دستورهاي آماري
 .6-11-1دستورهاي آماري پركاربرد
 .7-11-1ديگر دستورهاي آماري
 .12-1دستورات نمايشي
 .1-12-1دستور ()display
 .2-12-1فرمت
 .3-12-1دستور format short
 .4-12-1دستور format long

60
60
60
60
60
61
61
61
62
62
62
62
62
62
62
62
63
63
63
64
64
64
64
64
64
65
65
65
66
66
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 .5-12-1دستور format shortE

 .6-12-1دستور format longE
 .7-12-1دستور format bank

 .13-1دستورات ورودي و خروجي
 .1-13-1دستورات ورودي
 .2-13-1دستور input
 .3-13-1دستور xlsread
 .4-13-1دستور textread
 .14-1دستورات خروجي
 .1-14-1دستور xlswrite
 .2-14-1دستور dlmwrite
 .15-1توابع كاربردي
 .1-15-1توابع مثلثاتي
 .2-15-1تبديل زوايا
 .3-15-1توابع نمايي
 .4-15-1توابع لگاريتمي
 .5-15-1ديگر توابع
 .16-1ساختارهاي كنترلي
 .1-16-1حلقه for
 .2-16-1اجراي ساختار  forبراي انجام محاسبات
 .3-16-1ساختار شرطي if
 .4-16-1حلقه while
 .5-16-1ساختار تصميم گيري switch
 .17-1روشهاي توليد يك ماتريس
 .1-17-1روش استفاده از شمارندهها (درايه ماتريس)
 .2-17-1روش استفاده از ماتريس تهي
 .3-17-1ماتريسهاي چند بعدي و حلقههاي تو در تو
 .18-1ريشه يابي ،مقداردهي و مشتق گيري و انتگرال گيري توابع
 .1-18-1متغيرها
 .2-18-1دستور sym

66
66
66
67
67
67
68
68
70
70
71
72
72
73
73
73
74
74
74
76
76
80
82
82
82
83
84
86
86
86
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Syms .3-18-1

 .19-1ريشههاي تابع
 .1-19-1ريشههاي تابع چند جملهاي
 .20-1مقدار دهي تابع
 .1-20-1دستور subs
 .2-20-1حل تابع
 .21-1دستور solve
 .1-21-1دستور(())solveرdouble
 .22-1مشتقگيري
 .1-22-1دستور diff
 .23-1انتگرالگيري
 .1-23-1دستور int
 .24-1ديفرانسيلگيري
 .1-24-1دستور dsolve
 .25-1دستورات ويرايشي تابع
 .1-25-1دستور simplify
 .26-1ترسيمها در متلب
 .1-26-1ترسيم نمودار دو بعدي
 .2-26-1رسم نمودارهاي سه بعدي
 .3-26-1تنظيمات ترسيم
 .27-1نامگذاري محورها
 .1-27-1عنوان نمودار
 .2-27-1افزودن متن
 .3-27-1راهنماي نقشه
 .4-27-1معرفي دستور hold on
 .5-27-1چند ترسيم در يك صفحه
بخش دوم
فصل اول :مقدمه
 .1-1مراحل روش المان محدود
 .2-1توابع نرم افزار  MATLABبرای تحلیل المان محدود

86
87
87
87
87
88
88
88
89
89
89
89
90
91
91
92
92
93
94
94
95
95
95
95
95
95
97
99
99
100
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 .3-1آموزش MATLAB

فصل دوم :المان فنر
 .1-2معادالت پایه
 .2-2توابع استفاده شده نرم افزار MATLAB
فصل سوم :المان میلهای خطی
 .1-3معادالت پایه
 .2-3توابع استفاده شده نرم افزار MATLAB
فصل چهارم :المان میلهای درجه دوم
 .1-4معادالت پایه
 .2-4توابع استفاده شده نرم افزار MATLAB
فصل پنجم :المان خرپای مسطح
 .1-5معادالت پایه
.2-5توابع استفاده شده نرم افزار MATLAB
فصل ششم :المان خرپای فضایی
 .1-6معادالت پایه
 .2-6توابع استفاده شده نرم افزار MATLAB
فصل هفتم :المان تیر
 .1-7معادالت پایه
 .2-7توابع استفاده شده نرم افزار MATLAB
فصل هشتم :المان قابی مسطح
 .1-8معادالت پایه
 .2-8توابع استفاده شده نرم افزار MATLAB
فصل نهم :المان شبکهای
 .1-9معادالت پایه
 .2-9توابع استفاده شده نرم افزار MATLAB
فصل دهم :المان قاب فضایی
 .1-10معادالت پایه
 .2-10توابع استفاده شده نرم افزار MATLAB
فصل یازدهم :المان مثلثی خطی
 .1-11معادالت پایه

103
109
109
110
127
127
128
145
145
146
161
161
162
191
191
192
209
209
210
237
237
239
275
275
276
293
293
295
317
317
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 .2-11توابع استفاده شده نرم افزار MATLAB

فصل دوازدهم :المان مثلثی درجه دوم
 .1-12معادالت پایه
 .2-12توابع استفاده شده نرم افزار MATLAB
فصل سیزدهم :المان چهار ضلعی دوخطی
 .1-13معادالت پایه
 .2-13توابع استفاده شده نرم افزار MATLAB
فصل چهاردهم :المان چهارضلعی درجه دوم
 .1-14معادالت پایه
 .2-14توابع استفاده شده نرم افزار MATLAB
فصل پانزدهم :المان چهار وجهی خطی
 .1-15معادالت پایه
 .2-15توابع استفاده شده نرم افزار MATLAB
فصل شانزدهم :المان مکعبی خطی
 .1-16معادالت پایه
 .2-16توابع استفاده شده نرم افزار MATLAB
فصل هفدهم :سایر المانها
 .1-17کاربرد المانهای محدود در زمینههای دیگر
 .2-17معادالت پایهالمان یک بعدی جریان سیاالت
 .3-17توابع استفاده شده نرم افزار MATLAB
 .3-17پاسخ مسائل
بخش سوم
فصل اول :سیستمهای گسسته
فصل دوم :تحلیل میلهها
فصل سوم :تحلیل خرپاهای دوبعدی
فصل چهارم :خرپاها در فضای سه بعدی
فصل پنجم :تیر برنولی
فصل ششم :قابهای دو بعدی
فصل هفتم :تحلیل قابهای سه بعدی
فصل هشتم :تحلیل شبکه ها

319
347
347
350
373
373
376
409
409
412
435
435
438
463
463
467
493
493
495
496
499
519
523
529
539
549
555
561
569
575
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فصل نهم :تحلیل تیر تیموشنکو
فصل دهم :مسائل تنش صفحهای
فصل یازدهم :تحلیل صفحات Mindlin
فصل دوازدهم :صفحات چندالیه
منابع

581
593
603
627
645

