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پیشـگفتار
هدف از مدلسازی ریاضی این است که دریابیم پس ازآنچه سؤالهایی باید بپرسیم.

Bill Steen

هدف اولیه ی این کتاب توضیح و شرح دادن ،اصول فیزیکی است که بایستی در مدلسازیِ
جنبههای مختلفِ «فرآیندهای لیزری صورت پذیرفته بر روی مواد» در نظر گرفته شوند.
همچنین ،فرمولبندی ریاضیاتی این مدلها نیز یکی دیگر از اهداف این کتاب میباشد .شایانذکر
است ،هدف اصلی ما ،درواقع معرفی روشی است که توسط آن بتوانیم مدلهای مذکور را بهمنظور
دستیابی به بینش و آگاهی بیشتر از فرآیندهای مختلف به کار ببندیم .این هدف بهوسیلهی
ساختن مدلهای سادهای است که اصول اساسی آنها بهراحتی قابل حصول میباشند .برخی از
کاربردهای اولیه یِ اصول و قواعدِ عمومیِ مزبور که در این کتاب در نظر گرفتیم عبارتاند از:
جوشکاری ،عملیات سطحی ،سوراخکاری و برشکاری و همچنین ،شکلدهی میباشد .لیکن ،در
حالت کلی این اصول کاربردهای بسیار زیادی دارند .بسیاری از تئوریهای اشارهشده ،نسبتاً
مستقل از مادهی تحت مطالعه هستند ،مادهای که میتواند یک آهن ساده ،یک آلیاژ پیچیده
(نظیر آنهایی که در صنایع فضایی مورداستفاده قرار میگیرند) ،بتون و یا اینکه پالستیک باشد.
اگرچه تمام مثالهایی که در این کتاب معرفی گردیدهاند ،دارای ویژگیهای مشترکی مانند دارا
بودن یک منبع توان لیزری با توان نسبتاً باال میباشند ،ولی شیوهها و روشهای ارائهشده در این
کتاب بسیار کلی هستند .بهطوری که در مدلسازی حرارتی زمینههایِ مختلفِ از میکروتکنولوژی
گرفته تا لیزرِ درمانی ،اعمال میشوند.
تأکید ما برساختن و بنای مدلهای ساده است .این کتاب تنها مدلهایی را در نظر میگیرد که
(بهمنظور به دست آوردن بینشهای ارزشمند) بتوان آنها را توسط راهحلهایی تحلیلی که
بهوسیلهی یک سری محاسبات عددی نسبتاً ساده پشتیانی میشوند ،قابلحل باشند .این
محاسبات را میتوان با استفاده از برنامههای کامپیوتری چندمنظوره 1و استاندارد انجام داد.
درنتیجه احتیاجی به نرمافزارهای تخصصی یا برنامههای طوالنی نداریم .استفاده از برنامههای
1. General-Purpose

أ

اخیر ،تنها یک مهارت مکمل برای انواع برنامههای سادهی معرفیشده در این کتاب میباشند.
البته ،فرض میشود که این نرمافزارهایِ چندمنظوره قابلیت بررسی جنبههای عددی و معمول
محاسبات جبری را دارند و همچنین میتوانند برخی توابع خاص را نیز مورد ارزیابی قرار دهند.
بااینحال این امر آنقدرها هم ضروری و حیاتی به نظر نمیرسد .نتیجتاً ،بودن آنها موجب
سادهسازی بسیار زیاد محاسبات خواهد گردید.
مدلسازی محاسبهگرایانه ،2یک مهارت متفاوت است که در اینجا به آن اشاره نخواهد گردید؛ اما
درک ایدههای فیزیکی مشروحه ،میتواند بسیار سودمند باشد.
هرچند که تأکید زیادی روی ایدههای مذکور نخواهد شد؛ ولی امید است که این کتاب بتواند
نشان دهد که شناسایی اصول مرتبط درزمینهی پدیدهی تحت مطالعه به چه میزان ارزشمند
است (درست برخالف آنهایی که نامرتبطاند).
این کتاب ،بدواً ،برای مهندسین و محققین درزمینهی مواد که دوره کارشناسی ارشد خویش را
سپری نمودهاند و یا در سال اول مقطع دکترا در حال تحصیل هستند ،نوشتهشده است .البته،
محتوای کتاب میتواند برای پژوهشگرانی که برای نخستین بار با مدلسازی ریاضی فرآیندهای
حرارتی مواجه شدهاند نیز ،مفید فایده باشد (بدون توجه به اینکه در چه مرحلهای از پیشرفت در
مسیر تحقیقاتشان قرار داشته باشند) .همچنین ریاضیدانانی که تمایل به بررسی مسئلههای
تکنولوژیکی دارند هم از مضامین کتاب منتفع خواهند شد .سطح پیچیدگی ریاضیاتی در چنین
مدلهایی محدودهی تغییراتی زیادی را دارا میباشند .بعضی از مدلهای شرح دادهشده ،خیلی
پیچیده نبودند .حالآنکه بعضی دیگر از سادگی کمتری برخوردار میباشند.
محتویات این کتاب بیشتر بر اساس موضووع مربوطوه طبقوهبنودیشودهانود توا اینکوه ازلحوا
پیچیدگی ریاضیاتی؛ اما بهعنووان یوک راهنموایی نوهچنودان خوشوایند ،بایسوتی یوادآور شووم
که این پیچیودگیهوا بوا پیشوروی بیشوتر در هور فصول ،رفتوهرفتوه افوزایش موییابنود .البتوه
سطح پیچیدگی ،در ابتدای هور فصول بوهطوور قابولمالحظوهای از انتهوای فصول قبول ،کمتور
اسووت .البتووه دو بخووش اول فصوول دوم یووک اسووتثنا در ایوون خصوووص هسووتند .درصووورتیکووه
برای اولین بار شوروع بوه مطالعوهی ایون کتواب موینماییود ،مویتوانیود از بخوشهوای فوو -
الووذکر چشوومپوشووی نماییوود .شووایانذکوور اسووت کووه در انتهووای فصوول دوم خالصووهی نتووای
مهمی که در ادامه به آنها نیاز خواهید داشت ،آورده شده است.

2. Computationally Oriented Modeling
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