
 

 (FEM)((Finite element method) :طريقة العناصر المنتهية
 

للتعادالت التفاضررل ة   دي إليجاد الحلول التقريب ة  العحل ل  تعتبر طريقة العناصررر التنتة ة اى ط طرا الت      

معادالت ريب التعرادالت التفاضررررل ة الجزئ ة  لت يعتتر  الحرل ىلت تق  ،في متغ رين أو ثالثة متغ رات    الجزئ رة

  -رنج   ةطريقأو   (  (Euler methodكطريقة أويلرتكن ىلةا باسررتا اع ى ط طرا يوالتي  اىت ادية    التفاضررل ة

تع  طريقة العناصرررر التنتة ة  ءرارا رياضررر ا ىاما يفرررتا ع في التةاع    (.Rung- kutta method)كوتا  

الف زيائ ة التاتلفة في العتل ات التطب ق ة الع دية. والتطب ق األكثر انتشرررارا لطريقة العناصرررر التنتة ة  و في 

القوط وتشرروا التواد البررلبة اات األ رركال  وفي فحص   (mechanics of materials) مجال م كان كا التواد 

لحل الع دي لألنظتة التعق ط التبن ة من التعادالت لالةن سرر ة التعق ط. و   أسررفررة طريقة العناصررر التنتة ة  

 ناك الع ي  من التطب قات لطريقة العناصررر التنتة ة   االىت ادية. صررعوبة اسررتعتال الطرا بفرربب   التفاضررل ة

، ى ث تفرررتا ع  اا الطريقة ضرررتن ىتل ة تبرررت ا وتطوير التنتجات    كان ك ةبالةن سرررة التوأغلبةا تتعلق 

التاتلفة. بعض برامج ىفرا  العناصرر التنتة ة الح يثة تقوع ب راسرة الحرارط، التغناط فر ة الكةربائ ة، ت فق 

تفرتا ع طريقة العناصرر التنتة ة للتحل ل الفراكن وال ينام كي   الةن سرة الت ن ةي مجال كالك ف   .الفروائل...ال 

بتطب قات متابربرة  وغ ر ا والك باالسرتعانة  والازانات  والفر ود األبعاد   والتنشرتت الة كل ة ثالث ة للجفرور

وتفرررا ا ال  ة   (  (CSI ETABSو  ((CSI SAP  بالتحل ل اإلنشرررائي ومن  اا التطب قات الشرررائعة تطب قات 

  ولحل في الحبرررول ىلت متانة ىال ة للتنشرررضط باإلضرررافة  لت تاف ت وينةا وتقل ص التواد الاليمة لالعال ة 

والتنشررتت التائ ة يتكن باسررتا اع طريقة  ك الفرروائل كالك  نالك الع ي من التطب قات في مجال م كان  .الكلفة

العناصررررر التنتة ة تحل ل ءرياس الفرررروائل والتنشررررتت التعرضررررة  لت ضررررغوط مائ ة كب رط كالغواصررررات  

تساييا لطضايع ىيا لطيدي  يأيضا  ي  طا   لطا  لطييي    (FEM)  العق  التاضري دللة طريقةوفي  .وغ ر ا

ي   نفسااااه  كب يت طيت ييج لطج لي  FEM يينذ ذطك لطيين، أثبتت    لطهن ساااايم طيييك نيك  لطييييم لطجيلن   ين

 .يلكتسبت طبيال يلسع  ين لأليس ا لألك  يييم لطجسج لطي 

لطصان ى ت لطجييم  يتج تيييت  ي     FEM ين لطتابي  ت   

لطصان ى ت لطجييم ك طا ر لت يلطصايل ي     ةهي كت ينشا 
بها   تيا يا  لاجها  لت يلطتشااااايها ت لطت     يغي ها 

تتع ض طها  ي  أثنا ع و ي  ىييها  لطيفتيفام، يين ثج  
تايي  تصااااييج لطينشاااا ت طتسااااتايد تييت لاجه  لت 
يلطتشاااايه ت لطييساااايبم ين ف ت ا ي م لطعن صاااا  

 mesh تشااابيك ت   ىيا لطيسااا  لطينتهيم، ييبين لطشاااكت  
 .ت ىن ص  ينتهيم ف صم بتيييت أي  ني ذج لطا ر ل
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