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 بسمه تعالي،
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 درآمد پیش

 
های حل عددی معادالت دیفرنسیال جهت  و روش( سازی مدل)جزوه حاضر شامل فرموالسیون مطالب موجود در  

بندی  های درس مبتني بر تقسیم رویکرد ارائه سرفصل .باشد سازی رفتار هیدرودینامیکي و ترمودینامیکي مخازن نفتي مي شبیه

و انگیزه عامل  محور اصلي تدریس .باشد سازی مي پیاده( 3سازی و  گسسته( 2پیوسته، ( 1های  گانه فرموالسیون و مکانت سه

کاربر تربیت به منظور مهارتي دانشجویان باشد و نه آموزش  ساز مي ای شبیه سازی و تولید نمونه تفهیم مفاهیم شبیه نگارنده نیز

ر دسترس، این فهم افزارهای د گرچه اعتقاد نگارنده بر اینست که حتي درصورت استفاده از نرم. افزارهای تجاری نهایي نرم

ود تا تکرار ش ها مي باشد که منجر به استفاده بهینه و کارآتر از آن بسته های حل مسئله مي تر از روابط ریاضي و روش عمیق

 .افزار مربوطه های نرم ها و فانکشن زیاد و مهارت استفاده از پنجره

تر از همه  یع باالدستي نفت و باالخره و مهماندرکار صنا مخاطب اصلي جزوه، محققین علوم کاربردی، مهندسین دست

معذلک، دانشجویان مهندسي عمران . باشد دانشجویان رشته مهندسي نفت اعم از کارشناسي و مقاطع تحصیالت تکمیلي مي

توانند از مفاهیم پایه کمک گرفته و نتایج را برای حرکت آب در  ها مي و هیدرولوژیست( های آب و محیط زیست گرایش)

 .های آبي امتحان کنند ن و سفرهمخاز

 –افزاری  همراه پیشرفت سخت تکنولوژی مهندسي نفت بهتر،  های ازدیاد برداشت و در نگاهي کلي آوری فنرشد 

شود که نگارنده بتواند ادعای  مانع از آن مي( و امثالهم GPUنویسي  پردازش موازی، برنامه)افزاری مهندسي کامپیوتر  نرم

سعي و تالش نگارنده بر اینست که عالوه بر تامین یک منبع یا جزوه نسبتا کامل درسي، . جزوه را بنماید بودن کامل و جامع

ساز چندفازی، چندبعدی و  خواننده را متوجه الزامات و مالحظات اساسي برای هدف اساسي، اولي و اصلي توسعه یک شبیه

 .ترکیبي بنماید

 

 
 سید محمودرضا پیشوایي

 کنترل، سازی و گروه شبیه

  دانشکده مهندسي شیمي و نفت، 

 1393 بهار، دانشگاه صنعتي شریف

 
pishvaie@sharif.eduEmail:  

www.sina.sharif.ir/~pishvaiepage: -Home 
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