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 گفتارپیش
  

این کار  يهکنند. ارائارهاي شوك را توصیف میهاي دینامیکی به بکه پاسخ استهایی فرمول متشکل از مجموعهاین کتاب 
 خالصه طوربهرا  که اصول و معادالت مربوط است »هایی براي تنش و کرنشفرمول«با عنوان  1ثیر کتاب رواركتحت تا
سبب  امر اند. اینشده هنسبتاً سطحی ارائ البته و مفید، مختصربه صورت  در کتاب مذکورکند. اصول نظري می بررسی

 ابزاريیک مرجع کاري مناسب گردد. با این وجود، همچنان  عنوانبه، بیشتر منبع درسیبه جاي یک  شود تا این کتابمی
توانند به مجرب نیز می داناندینامیک ولی ،شده نوشتهبراي مهندسان اگر چه این کتاب . آیدبه شمار می جامعنسبتاً 

  دست یابند.در آن هاي جدیدي ها و روشایده
توسعه و در دسترس بودن  به دلیل . امروزهاستفعلی  گرايرایانهیک مرجع هدفمند در فضاي  يهدف این کتاب، تهیه

باعث کاهش  در حالت کلیاین امر ها انجام شود. تواند با رایانهاي چندمنظوره، هر کار تحلیلی بزرگی میهاي سازهبرنامه
 اهمیت خود 1960 يمثالً دهه اهاي تحلیلی در مقایسه ببرخی از روش ،خاص طوربه شده است.اهمیت محاسبات دستی 

 از: شود، عبارتندمیها از محاسبات دستی استفاده در آن احتماالً در آینده نیز هایی کهاز روش برخیند. ارا از دست داده
و به ویژه،  بودهطراحی  بینی پاسخ دینامیکی سیستمی که در مراحل اولیهدر به دست آوردن مقادیر اولیه براي پیش .1

 هنگامی که انجام محاسبات کامل میسر نیست.   
گران که مدل دینامیکی ساخته شده باشد. در این مرحله، تحلیل زمانیمقدماتی انجام محاسبات زیاد،  يدر مرحله .2

اشند و نیز دهند تا اطمینان حاصل کنند که اطالعات مهمی را از دست نداده بهاي مختلفی را انجام میمحتاط بررسی
 لحاظ نکنند.  یات غیرضروري راجزئ

 موضوع شده یا یک روش محاسباتی. (ایناز رایانه با استفاده از یک مدل ساده یرمستقیم نتایج حاصلسنجی غر صحتد .3
غفلت نشود که براي  پنهانکند تا از خطاهاي قبول را توضیح دهد، بلکه کمک می قابل تواند بعضی از نتایج غیرنه تنها می

 هاي نامحدودي وجود دارد.)رخداد آن گزینه
 .سازي براي آزمایش فیزیکیادهدر کار آم .4

به انجام  و آسان کوتاه ها و راهکارهايفقط در صورت وجود روش آشکار است که مهندسان امروزي کامل طوربه بنابراین
 نکته . اینشودانجام  ترهاي سادهحالتبراي  تواندمی نیزالمان محدود  روشبا این وجود،  پردازند.می محاسبات دستی

، سادگی هدف و زمینه اصلی کتاب ،بود. بنابرایندر این کتاب ها و روش بررسی آن مسائلترین معیار در انتخاب اصلی
یک  هارائتر است که به جاي مناسب ساده توضیح داد. در چنین مواردي طوربهها را توان تمام وضعیتنمی حالاست. با این 

اقدام به ي ساده استفاده شود که هر یک متناظر با مفهوم معینی باشند. معادله از دو یا سه طوالنیي پیچیده و معادله
. هم دارند دقت بهتري که گرددمیمنجر پیچیده  نوعبه جاي  معادالت تقریبی ساده هارائبه  در بسیاري از موارد سازيساده

 حساببه معناي استفاده از ماشین نه تنها »دستی«یا محاسبات  »روش دستی«هایی نظیر واژه (باید توجه کرد که امروزه
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 ل

 1کدمثیک صفحه گسترده یا  عنوانبه ايهاي سادهاست، بلکه اشاره به استفاده از چنین برنامه 1970 يمشابه با دهه
   ).دندار

 . این موضوعکندمیفراهم  را نیزها مزیت دیگري آن نیستند، اما امکان انجامخیلی دقیق  ،شدههاي سادهبا اینکه تخمین
 %5 به بیشینهرود که کرنش آیا انتظار می«توان پرسید: می مشهود است. براي مثال هاي بزرگها یا سازهگذاريباردر  اغلب

الی در توانایی پاسخ به چنین سوها داللت بر ایمنی و دیگري اشاره به خطر دارد. یکی از جواب» ؟ %50تر باشد یا به نزدیک
 زیادي بر اتخاذ روش مهندسی دارد.  تأثیر ،مراحل اولیه

 هايتکانهها به کسانی نوشته شده که مایل به درك چگونگی پاسخ اجسام و سازه يهمهاین کتاب براي مهندسان و 
کیدي روي . از آن جایی که هیچ تایابنداستمرار میتاهی مدت زمان کوبراي معموالً  هاتکانهاین  .هستند شدید ناگهانی و

هاي مهندسی هاي مکانیکی رشتهي کتاب بسیار گسترده است، تمام کسانی که با جنبهو حیطه نبودهع خاصی از سازه نو
توانند از این کنند، میفعالیت می هادستگاهو نیز کسانی که در طراحی  داشتهاي و عمران سروکار هوافضا، خودرو، هسته

 .   کنند استفاده کتاب
اطمینان نباشند، پس باید با  یا چندان قابل بودهاند، فرضی شدهه ارائدر اینجا  و حاصلکه به تازگی  یبعضی از نتایجشاید 

 کاربردي هتر وب هايحلراهدلیل اول، عدم وجود  :داردچنین اطالعاتی دو دلیل  لحاظاحتیاط استفاده شوند. تصمیم به 
د، هیچ کاري انجام آماده شوبه بهترین نحو  شرایطماند تا که اگر کسی منتظر ب استاین گفته قدیمی  ،دلیل دوم است.
 شود.    نمی

باید با مقاومت مصالح و ریاضیات مهندسی آشنا باشد. آشنایی با مفاهیم  تفاده از این کتاب به بهترین نحوبراي اسخواننده 
هر  دهد.بخش ابتدایی هر فصل مفاهیم مقدماتی را توضیح می زیرا ،لزومی نداردولی  ،تواند مفید باشدمینیز دینامیکی 

مطالب  ارائهشود که با سعی می مسائلها. در بخش و مثال مسائل، چکیدهشود: فصل از این کتاب به سه بخش تقسیم می
یرا بدیهی است این کتاب هستند، ز بخش بسیار مهمی از ،هاتر شود. مثالآسان هاي ساده، درك مباحثبحث شده در قالب

  گیرند. می هاي عددي بسیار بهتر فراکه بیشتر افراد موضوع مورد بحث را با مثال
بسیاري از اطالعات را  2مدیون است که کمک کردند کتاب به این صورت تهیه شود. ورل استنفورد افراد زیادي مولف به
از متن را  هاي متعدديبندي بخشمرجعکار مهم  3زکیویچ. میسیا (می) پانمود هارائهاي باارزشی را کرد و پیشنهاد بررسی

چندین فصل را  4را مطالعه و نکات مفیدي را اظهار کرد. جان کویین 11و  10هاي علی صالح فصل انجام داد. پروفسور
نظرات شود که در خاتمه از خوانندگان محترم درخواست می بسیار موثر بود.هاي کتاب خواند و در رفع برخی از کاستی

 خود در ارتباط با محتواي کتاب را به نگارنده اطالع دهند.
 

 دکتر گریگوري زوالزینسکی
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Verl Stanford 1 
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 نگفتار مترجما
 

مورد توجه بیشتر  که بعد از جنگ جهانی دوم استمهندسی مکانیک  و مهم هاي اصلیاز موضوع یکی مکانیک ضربه
 اینکه مسائل با وجوداهمیت کاربردي آن افزایش یافته است.  به دلیلهاي اخیر این استقبال در سال محققان قرار گرفت.

سازي در گذشته باعث هاي شبیهعدم دسترسی به سامانه ، امابرخوردار هستند زیادي از پیچیدگی و جذابیتمکانیک ضربه 
هاي االي سیستمي اخیر شده بود. این روند در قرن حاضر و با توجه به توانایی بتا پیش از دهه آنکندي روند گسترش 

      . اندیافته افزایشنیز بسیار  حوزهمندان به این عالقه و است شتاب بیشتري به خود گرفته ،پردازشگر موجود
شود. این مباحث نظیر برخورد، موج، نفوذ، انفجار، آسیب و خرابی را شامل میطیف وسیعی از مباحث مکانیک ضربه 

یفی این حوزه بسیار محدود تألهاي کتاب بع و مراجع متعدد را به وجود آورد، اماگسترده و متنوع شاید شائبه وجود منا
ت توان به جرأارد. کتاب حاضر را میشده در اختیار محققان قرار دصورت پراکنده و از مقاالت منتشر بیشتر منابع بهبوده و 

توان به ارائه می این کتاب هاي برجستهویژگیاز جمله  .هاي موجود در حوزه مکانیک ضربه دانستیکی از بهترین کتاب
این گسترده و متنوع این حوزه و رویکرد کاربردي آن اشاره کرد. در حقیقت،  پوشش مباحث ي متعدد،هامثالمسائل و 

صنایع یک مرجع مناسب در  عنوانبهتواند می و عالوه بر فضاهاي آموزشی نشدهنوشتهکتاب صرفاً براي اهداف آموزشی 
 ضربه کیمکان نهیزم در موجود فارسی منابع تیمحدودنظیر و هاي کماین ویژگی نیز مورد استفاده قرار گیرد. لفمخت

 ن به ترجمه این کتاب بپردازند.      اسبب شد تا مترجم
، تقدیر و تشکر شود. مترجمانهاي چاپ این کتاب، به ویژه از خانوادهترجمه و ي افراد موثر در الزم است از کلیه اینجادر 

 f.a.ghasemi@srttu.eduي از طریق رایانامه ، دانشجویان و محققان محترم منت نهاده و نقایص موجود رااساتیدامید است 

   ارتقا یابد.آتی  محتمل هايچاپبراي  کیفیت اثر حاضراطالع دهند تا 
 
 

 دکتر فرامرز آشناي قاسمی
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  نویسنده درباره
 

 

 
 
 

 1965ي مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی ورشو در سال لیسانس خود را در رشتهمدرك  1والزینسکیگریگوري ز دکتر
 تا 1966از سال  او .دریافت کرد 1973ي مکانیک سازه از دانشگاه کالیفرنیاي جنوبی در سال و دکتري خود را در رشته

 سازياي در شبیهعالیت گستردهکار کرد. وي فدر آمریکا اي و ساخت کشتی هاي هوافضا، مهندسی هستهدر حوزه 1980
افزارهاي اي و سختهاي هستهایط دینامیکی تصادفی مربوط به امنیت نیروگاهلرزه و شراي رویدادهاي مربوط به زمینرایانه

  نظامی انجام داده است. 
آهن، نیروگاه، خودرو، سواحل و صنایع هاي هوافضا، راهدر حال فعالیت در استرالیا در حوزه ه حالتا ب 1981از سال او 
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