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«بسمه تعالی»

 شگفتاریپ

ر عالم و نکته آن، و و درود بر سِرا سزاست که حمد فقط او  ،حمد و سپاس قادر متعال

م و هدف آن، سرور راستگویان، حضرت محمد مصطفی صلی اهلل و علیه و آله، لمقصود عا

 ، و اما بعد.های فروزانند از برای بشریتخاندان مطهرش که چراغو درود خداوند بر 

لحاظ ظرفیت باال در ارائه خدمات مهندسی از جایگاه ه امروزه مبحث مکانیک انفجار ب

است. موضوعات کاربردی برخوردار  تحقیقاتی وهای صنعتی مهمی در بسیاری از فعالیت

های آزمایشگاهی تصادم و برخورد و پذیری، تخریب، سیستمدهی، شکلهمانند شکل

 کارگیری علم مکانیک انفجار ایجاد نمودهه ب برایبسیاری دیگر از امور، فضای مناسبی 

ر گجلوهبدون رقیب ای که مبحث انفجار را در بسیاری از کاربردها . عمده کلید واژهاست

ه این البت .واژه نیروی دینامیکی حاصل از انفجار و یا بارگذاری با نرخ باال است ،نمایدمی

ترین مانند سرعت و فشار بسیار باال، یکی از پیچیدههایی ه علت شاخصهنوع بارگذاری ب

م ه ری آنگردد. شناسایی و اطالع از وضعیت این نوع بارگذاها محسوب میع بارگذاریانوا

فلذا  .های تجربی پرهزینه و خطرساز استدر کسر بسیار کوچکی از ثانیه، مستلزم آزمایش

 عنوانه سازی عددی بهای شبیهالذکر، استفاده از روشبرای جلوگیری از مشکالت فوق

 جایگزین تحقیقات تجربی، با اقبال عمومی محققین در کلیه مراکز علمی مواجه گردیده

 است. 

 های تحلیل عددی در حوزه بارگذاریست تا در راستای طرح توانمندیا شتار بر آناین نو

های عددی، بررسی با نرخ باال، مباحث مرتبط همانند معرفی هیدروکدها، مبانی روش

سازی برخی مسائل کاربردی را معرفی نماید. و شبیه های مادیو مدل معادالت حالت

ست. ا ل و یاری بسیاری از محققین امکان پذیر گردیدهمتعا البته این مهم با عنایت قادر

ند ادر ادامه بر خود الزم دانسته تا از همه کسانی که در تالیف این کتاب، ما را یاری نموده



لیف أکه اهم زحمات ت محمدوهاب موسوی به ویژه آقای مهندس .صمیمانه تشکر نماید

 ،احسان یاوریمهندس  یانچنین از آقااین کتاب بدون اغراق بر دوش ایشان بوده است. هم

خانم مهندس و  مهندس فؤاد صادقیمهندس وحید موسی بیکی، مهندس علی اصالنی،  

نماید.اظ زحماتشان سپاسگزاری میلحه باسدوندی 

چنین همو  لیاقت جناب آقای دکتر ابوالفضل درویزه، جناب آقای دکتر ماز اساتید بزرگوار

ها، اریتمامی همکرای ب نیا، دکتر اعتمادی و دکتر علویوحدتیدکتر  دکتر قریشی، انآقای

آرزوی توفیق الهی برای آن بزرگواران و  نمایدمیها و الطاف، تقدیر و سپاسگزاری محبت

 منان خواستارم.را درگاه ایزد

 آقایجناب  به ویژهدانشگاه و پرسنل خدوم واحد انتشارات  مدیریت محترم انتشاراتاز 

 .نمایدانی میصالحی قدرد

جانب و اگر چنانچه در مباحث مطروحه کتاب قصور و اشتباهی رخ داده باشد متوجه این

نکته ارزشمند و مفیدی مالحظه گردد از عنایت حق تعالی و زحمات آقای مهندس 

باشد. احتماالً اگر در ذکر برخی از منابع و مراجع غفلت شده است محمدوهاب موسوی می

 طلبد.مرجع مورد نظر پیشاپیش پوزش می از مالکیت منبع و

دسته از محققین و اساتیدی که متوجه حفظ  دارد به آندر پایان این نوشتار را تقدیم می

های علمی این سرزمین پر دشمن بوده، و تمامی هم و غمشان پیشرفت، مرزهای و یافته

 استقالل علمی و اعتالی میهن اسالمی است.

 والسالم علیکم

 ل زمانیجمادکتر 

 دانشکده مهندسی مکانیکاستاد 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4931بهار 
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