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VI. CONCLUSION
With the help of Dawning-2000 and DYNA3D program, our research leads to the

simulation results of auto collision.  To establish research and to develop high 
performance grids which can be applied to advanced manufacturing industry in our 

country will help to establish a public computational environment for high 
performance computer-aid design and numerical simulation needed by advanced 
manufacturing industry in our country.  Moreover, it will help resource sharing of 
high performance computers in a relatively large scope.  Using advanced techniques 
can improve the scientific standard of advanced manufacturing industry in our 
country and so shorten the gap between industrial advanced countries. 

بخش 6-نتيجه گريي

 به كمك اين نرم افزار ، پژوهش ما منجر به نتايج شبيه سازي برخورد اتوماتيك شده است. براي ايجاد

 پژوهش و توسعه شبكه هاي عملكردي باال را مي توان از آن استفاده كرد كه مي تواند به صنعت

 ساخت  و توليد پيرشفته خودرو در كشور ما كمك كند كه براي ايجاد يك محيط محاسبايت عمومي

 براي طراحي عملكرد به كمك كامپيوتر و شبيه سازي مي باشد. عالوه براين به اشرتاك گذاري منابع

 كمك خواهد كرد كه كامپيوتر با كارايي بااليي در دامنه نسبتا بزرگي وجود داشته باشد. با استفاده

 تكنيك هاي پيرشفته مي توان از استانداردهاي علمي در صنعت ساخت و توليد پيرشفته، وضعيت اين

صنعت را در كشور بهبود داد
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