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سخن سردبیر

سخن سردبیر
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...«نوموج»همراهانبهماهخردادآفتابگرمیبهسالمی
«نوموج»نشریهازشمارهسومیناکنوندوماههحدوداایوقفهازبعد
ثراککهشرایطیدرهمآنگردد،میآراستهعزیزانشماطبعزیوربه

آنچهاتشوندمیآمادهوروندمیامتحاناتایاماستقبالبهدانشجویان
.بدروندامتحاناتفصلدراندکاشتهترمطولدررا

وهاسختییادآورآنگرمایوماهخردادبارمضانمبارکماهتقارن
نهالخودهایفداکاریوهاکوششباکهستمردانیهایرشادت
هزاره،یکازبیشگذشتازبعدوامروزتانمودندآبیاریرااسالم
ریمتکرارمضانخاکیکرهاینسرتاسردربسیاریزنانومردانهنوز
روازهدتونسوپرتغالتیمدوتدارکاتیبازیدر.بدارندروزهوکنند
انندبتوهایشتیمیهمتااندازدمیزمینرویراخودتونستیمبان

ناتتمریعلتبهشان،روزهخوردنبرایکهبازیکنانی.کنندافطار
بااماداشتخواهندموجهیشرعیعذرقطعافرسا،طاقتوسخت
ووحرباآنچنانکهایعقیده.استوارندخودیعقیدهسربراینوجود

میندستآنازبازهمتمریناتفشارباوجودحتیکهآمیختهجانشان
زماندربسیارهایسختیتحملباکهرادمردانیازیکی.کشند

اینوشودتبدیلتنومنددرختیبهاسالمنهالتاشدباعثحیاتش
همقرن14ازپسکهکندنفوذمردمانجانوروحعمقدرچنین
بنعلی»رمضانشهیدجزنیستکسیشکبیهویداست،آناثرات

درمهکهچراکردم،آغازبزرگمرداینازحدیثیباراسخنم.«ابیطالب
واستخوردهگرهعلیمبارکنامبارمضانوداریمقراررمضانماه
خدانه»ارشهریتعبیربه.نهادیمسرپشتراشهادتشایامتازگیبههم
عللخوبیبهخودحدیثایندرانسانیتورایموجودی.«بشرنهو

دانشوعلمازکهایجامعهکند،میبیانراجامعهیکماندگیعقب
عقبدلیلشکبیوگرفتخواهدقرارستموظلمموردشوددور

بهتوجهیبیودانشازغفلتهمیناسالمیجوامعماندگی
دکترازایجملهبهوکنممیکوتاهسخن.استبودهدانشمندان
(ع)یعلوصفدر«اساطیرگونهبرحقیقتیعلی»کتابازشریعتی
."جدبگنآندرعلیکهاستآنازحقیرتربهشت،":کنممیبسنده
وسازندهنقدهایباراماکهمیخواهمعزیزانشماهمهازدرپایان
گرامتلآیدی.دهیدیارینشریهبهترشدنهرچهراستایدرتاننظرات

@Marine_Eng1ازفراوانسپاس.شماستباماارتباطیپل
فراوانهایمشغلهباوجودکهعزیزانییهمهواساتیدمودوستان

.زدندقلمنشریهازشمارهاینبرای
عیدنفرارسیدپیشاپیش«نوموج»تحریریههیئتازنمایندگیبه

سعیابامتحاناتایامدرامیدوارموکنممیعرضتبریکرافطرسعید
.باشیدداشتهراعملکردبهترینتالشو

افزونمهرزی،شاد
سردبیر-زادهحسنعلی

ا نشریه ی بسیج دانشکده مهندسی دری
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
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شعر
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...ماه  رحمت

آنکه از فرط گنه انله کند زار کجاست؟
کجاستآنکه زاغیار ربد شکوه رب یار 

و رب بام فلکآمد ماه رمضان باز 
کار کجاستکه گنه منادی ،می زند بانگ 

سفره رنگین و خدا چشم هب راه من و توست

ر اتکه معلوم شود کجاستطالب دیدا

هب ره می گویددیده مرغ شب نیمه شب 
ر ،بودسوز دل ساز  کجاستدیده بیدا

ماه رحمت بود ای ارب خطاپوش ببار
کجاستات نگویند که آن وعده ایثار 

ئی که رحیم است و کریم است و غفور آن خدا
ر کجاست گوید ای سوهت دالن عاشق دلدا



(ره)سیره اخالقی امام 

مناسبتی
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داشتهمشکالتیهموارهافرادشخصیتپیراموننوشتن
ایذرهآنکهچهداردنیازمعمولیقلماز یکبیشترو

خوانندهکهداردخودپیاغراقیواجحافزیاد،وکم
. می  کندمنصرفدادنادامهازرا

ویژه ایجامعیتازامامشخصیتکهاستروشن
ردایشانکالنمدیریتورهبریازاگر.بودبرخوردار
دبایحوزه ایدروننگاهیبابپوشیم،چشمانقالب
شخصیتچندینجایحقیقتبهایشانکهگفت
بارزویژگی هایکناردر.کرده انداحرازراعلمی

طیکهمردمتودهبرمدیریتوداریحکومت
بهراویوشدمشاهدهایشانعمرآخرتا42سال های
سیاسیاحزابوجامعهافرادعمومبرایمقبولرهبری
بهپرداختنوزدنیمثالسادگینمود،تبدیل

رینتبرجسته می توانرارفتارشاندرظریفجزئیاتی
بهویژهتوجهمثالبعنوان.کردقلمدادویخصیصه ی

ازنشاناطرافیانشان،برهموارهتاکیدوالمالبیت
بهامروزهکه می  نمودموردایندرویدقیقمحاسبه
راقعدرحتیایشان.استشدهسپردهفراموشیدست
لفنت یکنجفازغیربهکهنمی  دادنداجازهبودندکه
،باشدانقالبمسیردرآنکهمگرشودزدهجاییاز

هکنداشتندتلفنامامحضرتنهضت،آغازتاحتی یا
اماموداشتدرپیراشهرستانی هااعتراض

تلفنومنرسالهخرجبیت المال،پول می  فرمودندهم
وخریدایشاننامبهتلفنیبازاری، یکدرنهایتکه!نشود
.کردنصبمنزلشاندر
عرفاناخالق،اصول،فقه،حوزه هایدرمیانسالی،در

صرعیگانه…وادبوشعرحدیث،تفسیر،نظری،وعملی
سیرهوعرفاناخالق،حوزهدروی.بودندزمانهفرزانهو

اسبمتنومتوازنبسیارفراگیریوجامعیتدارایعملی،
گبزرشخصیتچندینایشان،علمیشخصیتدر.بود

حوزهدر.استشدهجمعبزرگنظرصاحبوعلمی
،همسرانجامواستچنیننیزسیاسیواخالقیعملی،
درتحولعظیم ترینمبدأکهرابزرگانقالبیکرهبری
اینمجموعشاید.داشتعهدهبرمی باشد،معاصردوره

عرفانیلثقیکتبمؤلفکهبودایشانشخصیتدرصفات
دردتوانمنرا"الوالیهوالخالفهالیالهدایهمصباح"چون
واجتماعیعقیدتی،سیاسی،"السرارکشف"کتابت

 می کندی"عشقباده ی"و"عشقره"و"عشقسبوی"
.استهمسرشانبرایعاشقانه هاییکه

محمد خرم



کوتاه درباره شعار امسال

فرهنگی
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زبانبهسادهوروانتاداریمقصدقسمتایندر
تامااب.امسالشعاربرباشیمداشتهتحلیلیایمحاوره
.باشیدهمراهانتها
مسائلباداریم(خودمون)جامعهکههستسالیچند"

بی,دالر,برجام,تحریم,اقتصادهایاسمبهمهمی
.میکنیمنرمپنجهودست...وکاری

دستبهوکالنابعاددربایدمسائلاینخیلیاگفتهبه
.مباشیمنتظربایدماوبشهفصلوحلدولتمردان

!!درسته؟؟حرفاینچقدر
ندارن؟موارداینحلتوینقشیجامعهومردمآیا
برنمیاد؟مادستازکاریهیچآیا

اینازیبعضرفعامکانکهگفتبایدولیتلخهحقیقت
.هست(جامعه)مردمخوددستبهمسائل
دالردنکرپایینوباالوبازاروضعیتاینباکهدرسته
چونهبزرگاشتباهیهتولیدبخشبهدارهاسرمایهورود
اما.هباشاشتباهشوناخرینمیتونهاشتباهشوناولین
(جامعه)مردمدستازکاریچهوضعیتاینباحاال

برمیاد؟
ازمیشهساختهجامعهیهکهکنیمتوجهبایداول

حتماپس.میکننزندگیجامعهاونتویکهمردمی
ننمیتواونا.بذارناثرجامعشونرویمیتوننمردماین

وعموضاینبشنجامعشونپسرفتوپیشرفتباعث
مارُیُغَیِّالالل هَإِن  »شدهبیانروشنیبههمقرآنتوی
اینبهتوجهباحاال.»بِأَنفُسِهِممایُغَیِّرواحَتّىبِقَومٍ
یمختلفمواردبهبرمیادمردمدستازکهکاریقضیه
:میشهتقسیم

کهاستافرادیودارانسرمایهازاولمونخواهش-1
گرا.هستنتولیدیهایبنگاهبرپاییتواناییدارای
کارهایدریاوبانکتویاینکهجایبهمردمسرمایه
ربهضراحتخیلیکشوراوناقتصادبگیرهقرارکاذب
بیفتهجریانبهسرمایهاینبایدهمینبرایمیشهپذیر

باگفتبایدالبته.بشهشغلایجادواقتصادرشدباعثو
فسادهایوهارانتوجودباوکشورکنونیوضعیت
کارواقعاومیشهحسابجهادیهحقیقتاامرایندولتی

یتوضعاینازبتونیماینکهبرایولیهستدشواری
.بدیمهمدستبهدستبایدکنیمعبور
یکسای.فروشندهعزیزانبهبرمیگردهدومخواهش-2
ستدبهکنندهتولیددستازاجناسانتقالواسطهکه

انعزیزاینکهمیشهخوبچقدر.هستنکنندهمصرف
هاشونفروشگاهوهامغازهبهاجناسآوردنتویهم

بااجناسدارهوجودامکانشکهجاییتاوکنندقت
.بدنقرارکنندهمصرفدیدمعرضبهروایرانیکیفیت

باارتباطدروجوپرسوتحقیقمقداریباکاراین
.پذیرهامکاناجناس

،جامعهازبیشتریقشربهبرمیگردهسومخواهش-3
ازحمایتسال"امسالشعاراجرایبامیتوننکهقشری
دارسرمایهیهکهایکارخونهاونچرخ"ایرانیکاالی
تمشکالتویوبچرخوننرومیکنهشادارهدارهداخلی

ازمشکلیبتوننکارخونهاونکاالهایخریدبا
طیشرایکاراینهمبازالبته.کننحلرومشکالتش

این.میشهمحترمهایدارکارخونهشاملهماونوداره
باالروخودشونکاالیکیفیتمیتوننتابایدعزیزان
ولیدتازحمایتوایرانیکاالیخریدازمشتریتاببرند
.باشهخرسندداخلی

نیازمندواقعاکهجاییبهبرمیگردهچهارمبخش-4
تهگفکهکارهاییبخوانهممردماگر.هستیماصالحش

مردمخودکهجامعهازقسمتاینوبدنانجامروشد
ندکباعثنکننهمراهیامراینبامیکننانتخابشون

سپ.شدخواهیممقصدبهرسیدنبرایحرکتمونشدن
تمامیومحترمدولتبهبرمیگردهمونچهارمخواهش

ایدبالبته.دارنددستیتولیدامرتویکههایینهاد
کاررئوستویروعزیزاناینمردمکردخاطرنشان

نمسئولیاینانتخابتویبایدهممردمماپسمیارن
قراریانتخاباتفضایتویواگرکنیملحاظروالزمدقت

اشتهدانتخابمونتویاشتباهینکردهخدایوگرفتیم
امآیندگانوخودمونمیکنهضررکهکسیباشیم،
جهتبهربطیومیشههمهشاملامراین.بودخواهند
.نداره...وسیاسیهایگیری
ازدرونوپویااقتصادیهبهرسیدنبرایاگرهاواما
هیکنیمصحبتموردشدربخوایماگروزیادهبسیار
تمامیکهاگرهاییواما،میشهاقتصادیکاملمقاله
میربردرومسئولینتاکنندهتولیدوفروشندهازاقشار
."گیره
عهجامسطحتویروخودمونوظیفهکنیمسعیبیاید

مونهجامعتویمااینکهبهباشیمداشتهباوروبدونیم
!کنیدباور.موثریم



اولین جشنواره ی 
فنی و مهندسی هرمزگان

اختصاصی
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روزدومدتطی97/2/23و97/2/22تاریخدر
((صنعتدرمهندسی))عنوانتحتنمایشگاهی

علمیانجمنوشدبرگزارهرمزگاندانشگاهدر
امیرهدانشگادریاییصنایعودریامهندسدانشکده

یدهنماینعنوانبه،(عباسبندرپردیس)کبیر
،دریاییصنایعبهمنحصردانشکدهاولین))

و((فراساحلهایسازهوسازیکشتیمهندسی
ایندر((دریاییفناوریورشدنوآوری،مرکز))

یمعرفبهخالصهطوربهوکردشرکتنمایشگاه
ندگانبازدیدکنبهصنعتباآنموثرارتباطورشته

.پرداخت
در،بایدکهشکلیبههنوزماکشوردرمتاسفانه

نایعصیبالقوههایپتانسیلورشتهاینبارابطه
رفتهنگصورتتوجهیآنبامرتبطصنایعودریایی
نایدرخوبیهایپیشرفتاخیرسالهایدرهرچند

زمرکاولینکهطوریبه،گرفتهصورتزمینه
ماهدیدرکشوردریاییفناوریورشد،نوآوری
وینیرفرماندهفدویسردارحضورباگذشتهسال

ریاستمعتمدیدکتروپاسدارانسپاهدریایی
سیمهنددانشکدهدرامیرکبیرصنعتیدانشگاه

بیرکامیرصنعتیدانشگاهدریاییصنایعودریا
.ردککاربهشروعوتاسیسعباسبندرپردیس
وتصنعبادانشگاهموثرترارتباطهدفبااقدامی
.سومنسلدانشگاهیکبهدانشگاهتبدیل
اعمنفر500بربالغجمعیتیروزدواینطیدر
شوریکواستانیمسئولیناساتید،دانشجویان،از

ودریامهندسدانشکدهعلمیانجمنیازغرفه
ندربپردیس)کبیرامیردانشگاهدریاییصنایع
برخیبانزدیکازوکردندبازدید(عباس

ورکشدریاییصنعتدرموجودشرایطودستاوردها
.شدندآشنا

پوریا خلیل نژاد



 Aَآلمانی شناور

علمی
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سالدرکهاستAبادبانیشناوربهمتعلقتصویر
دیبنردهلویدزشرکتتوسطوشددادهتحویل2017
سازیکشتییارددرآلماندرشناوراین.استشده

NobiskburgسفارشبهAndrey Melnichenko
.شدساخته(2018سالدرجهانثروتمندمین88)

یبریدیهنیروگاهیکتوسطشناوراینپیشرانشنیروی
lineshaftپروانهدوبامتغیرسرعت CPPاستفادهبا

جانماییشناورطولامتداددرکهبادبانیتیرسهاز
موتوردارشناوربزرگترینA.شودمیایجاداند،شده

sail-assisted)بادبانی motor yacht)درشخصی
هبشیشهازاستفادهباشناور،اینkeelدر.استجهان

.داردوجوددریاکفبهنماییمتر،سانتی30ضخامت
هگرفتقرارفشارتستتحتبار10حداقلشیشه،این
.استشدهساختهفوالدازعمدتا  Aبدنه.است

همکربنفیبروکامپوزیتازآنساختدرهمچنین
142/81شناوراین.یابدکاهشآنوزنتاشدهاستفاده

متر24/88بابرابرستآنبیشینهعرض.داردطولمتر
هکداردعرشههشتشناوراین.داردآبخورمترهشتو

.استمتصلهمبهآسانسورهاتوسط

-یمنظربهکوچکبیرونازهرچندشناوراینهایپنجره
بهتربزرگداخلازنمایی،بزرگخاصیتداشتنباامارسد،
.رسدمینظر
بررسیقبیلازمختلفآزمایشاتتحتشناوراین

عدادیت.گرفتقرارآیرودینامیکیخصوصیاتودریامانی
ون،ساوتهمپتدانشگاهمختلفمراکزدرآزمایشاتایناز

HSVAهمچنینوهامبورگدرMARINانجامهلنددر
ترینبیششناور،اینبادبانیتیرهایدیگر،سویاز.شد

ارتفاعوداردجهانبادبانیشناورهایمیاندرراارتفاع
.رسدمیآبخطباالیدرمترصدبهاصلیتیر
خوششناوراینازبیشتریتصاویربعدیصفحهدر

.کنیدمیمشاهدهآلمانیساخت



علمی
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کنار و این تصویر، با نمایش خروج شناور سنتی از. دهدرا در مقابل یک شناور بادبانی سنتی نشان میAتصویر باال، 
.کنددر دور دست ظهور فناوری جدید را تداعی میAقرارگیری 

الی این درح. شود، از دید کنار به این شناور، تجهیزات عرشه مشخص نیستمالحظه میزیر همان طور که در تصویر 
.داردنشان از طراحی منحصر به فرد این شناوراین امر . است که تمام تجهیزات به طور کامل بر روی عرشه حاضر است



ی کنکوریگفت و گو 

مصاحبه
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اردیبهشت 7و6کنکور ارشد امسال در تاریخ 
هزار داوطلب700ماه برگزار شد و بیش از 

132برای کسب سهمیه ورود به دانشگاه در 
.کد رشته به رقابت پرداختند
خرداد ماه 9نتایج اولیه کنکور در تاریخ 

همانطور. توسط سازمان سنجش اعالم شد
که انتظار می رفت دانشجویان دانشکده ی 
جمهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیر کبیر نتای

ضمن . خوبی در این ماراتن علمی کسب نمودند
آرزوی موفقیت برای تمامی شرکت کنندگان
در این آزمون توجه شما را به گفت و گو با

رتبه دوم آزمون ارشد رشته مهندسی
.معماری کشتی جلب می کنم

.دکنیمعرفیماخوانندگانبرایراخودتانلطفا-1
دانشجوی.شیرازاهلهستممحمدییاوربنده
یرامصنعتیدانشگاهدریامهندسیرشته۸ترم

کبیر
عقببهکمیدهیداجازهبحثشروعازپیش-2

ورکنکازپسقبلسالچهاراینکهدلیلبرگردیم،
بود؟چهکردیدانتخابرارشتهاینسراسری،

تهرشانتخابقصدمنکهگذشتهسال۴حقیقتا
دآممیخوشمدریانامازچونوفقطفقطداشتم

نبودنمطلوببرمبنیخانوادهاصراروجودبا
خود،اصرارباهواگرمیوجنوبدرشرایط

انتخابرارشتهاینومتقاعدهمراخانواده
دریاازکمیبسیارشناختطرفیاز.کردم

همانبهرشتهاینبهآمدنزماندر.داشتم
وشدممواجهمشکلباکمینامطلوبدالیل
۱۳/۴۰معدلوصفردرسیکبایکترمحتی

ازبیشترشناختباتدریجبهولیشدممواجه
.کردتغییرشرایطکمکمرشته

را برای ما لطفا درصدهایتان -3
.   بفرمایید.                   بفرمایید

۳۹:زبان
۶۹: سیاالت ۶۹سیاالت 
۶/۷: جامدات ۶.۷جامدات 

۸5: هیدرو استاتیک هیدرواستات
۷۶: هیدرو دینامیک هیدرودین
۸۷: ساختمان ساختمان 

.دبفرماییکنکوربرایتانمطالعهنحوهازکمیخب-4
،ساختماندرس۴رویارخودمتمرکزابتدادرمن

قرارسیاالتوکمیهیدرودینا،استاتیکهیدرو
اراالتسینمابتوبودم،مایلخیلیتابستاندر.دادم

.نمابخوارآنازفصل۳نستماتوتنهااماکنمماتم
سیاالتازچیزیهیچتحصیلزماندرحقیقتا

اپیددرساینازتنفرحسیکواقعاونفهمیدم
شگرایبهایعالقهاصالخاطرهمینبهوبودمکرده

بهشروعکهزمانیخاطرهمینبه.هیدرونداشتم
واقعاوبودمصفرمرزدرکردم،سیاالتندناخو
موضوعهمینوبودکنندهخستهسیاالتندناخو

المنوهمینبه.شدمیمنتنبلیوامیدیناباعث
طرفیازندماخوارسیاالتازفصل۳تنهاکهشد

وبودمعلمیانجمنبهمربوطاموراتدرگیرچون
فصلسهفقطتوانستمناتابست،ذهنیهایدرگیری

.کنممطالعهراسیاالتمباحثاز
هکداشتمقصدهمشناسیارک۷ترمشروعدر

فصلدوتوانستمفقطامانمابخوارکشتیساختمان

علی حسن زاده: تهیه و تنظیم 

97ارشد سال گفت و گو با آقای یاور محمدی رتبه دوم کنکور 



مصاحبه
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ردرگیواقعاچوننماخوباررهبردکترکتابلوا
.بودمعلمیانجمنبهمربوطمسائل

داشتمواحد5فقط۸ترممنکهکنیدتوجهالبته
بهانچندآنازقبلکهبودامیدهمینبهبیشترو

.نشدمنزدیکسودر
کردید؟آغاززمانیچهازراکنکوربرایمطالعه-5
.ساعت۶روزیمیانگینبابهمن۱5از
کردیدآغازراکنکوربرایجدیمطالعهکهزمانی-6

؟کنیدکسبایرتبهچنینکردید،میفکر
.شاید

کردید؟استفادهمطالعهبرایمنابعیچهاز-7
هاستفادشریفمدرسانکتابازسیاالتبرای

درسیبرامثبتنکتهبود،کاملیکتابکهکردم
شپییکقبلناتابستزاهکبوداینسیاالت

.مدآکمکمبهواقعاموضوعاین.کردمپیدازمینه
یزنوزراعتگردکترجزوهازهیدرواستاتیکبرای

.مونسانمهندسکتاب
تردکجزوهرویتمرکزماکثریتدینامیکهیدرو

نایکناردرراهاپروانهقسمتفقطبودقاسمی
اامکردماستفادهمونسانمهندسکتابازجزوه
قاسمیدکترجزوهانهمهامقاومتمتسقبرای

.دمیکنکفایتنظرمهب
کتاببار۷بهنزدیکهمساختماندرسبرای
کالسجزواتهمراهبه،ندماخواررهبردکتر

.خدمتیدکترجزوهنیزوناایش
فراریاربسدرسیساختماناینکهمهمبسیارنکته
ارشماوجههیچبهخواندندوباریکیباواست

صورتبهبایدودهدنمیقرارخوبیسطحدر
.شودخواندهتدریجی

ار5۰۴کتابکهکنممیتوصیههمزبانبرای
زبانعوصدرولیدشوارعمومیزبان.نیدابخو

.استترسادهتخصصی
هیدرواستاتیکوساختماندررادرصدهاباالترین-8

؟ودبچهدروسدراینموفقیتتاندلیل.کردیدکسب
سواالتمرورنیزوشدهگفتهمنابعمطالعهبا

را۹۶تا۸۱سالازمن.گذشتهسالیانکنکور
صدمدربودنباالدرمهمیتاثیرکهنمودمبررسی

.داشتدروسایندر
بهدانشگاهکداموگرایشکدامدرارشدمقطعبرای-9

پردازید؟میتحصیل
زماندرخبکههممکان.هیدروگرایشاحتماال

(خندهبا).شدخواهدمشخصنتایجاعالم

هآیندسالپانزدهچیست؟آیندهبرایتانبرنامه-10
؟بینیدمیکجادرراخودتان

ندارماکادمیکمحیطبهزیادیعالقهکهانجااز
وکنماکتفاارشدکارشناسیمدرکبهاحتماال
.کنمفعالیتبهشروعطراحیدفاتردرسپس

وبودیدفعالیشخصدانشجوییدورانطولدرشما-11
تا.پرداختیدمیهمجانبیهایفعالیتبهدرسبرعالوه
دانشجوییهایتشکلیهمهدردارماطالعمنکهآنجا

هبایتوصیهچه.ایدداشتهفعالیتوعضویتسابقه
ارید؟ددانشگاهدرغیردرسیفعالیتهایدربارهدانشجویان

،نداشتمفعالیتتشکلیدرکهسهترمتامن
ترمازامانداشتمزمانرویبرصحیحیمدیریت

بهشروعصنفیشورایدبیرعنوانبهکهسه
ناسبمبندیزمانباتوانستمکمکمکردمفعالیت

درسیکارهایهمچنینوبرنامهفوقکارهایبه
چندافزایشباباکارشروعهماندرکهبپردازم

.کردمآغازرارشدیبهروروندمعدلدراینمره
کلتشدرمیکنمتوصیهعزیزخوانندگانبهحتما
.باشندداشتهفعالیتدانشجوییهای
مینپذیرفتهکنکوردراگرسوالآخرینعنوانبه-12

کردید؟میچهشدید،
داقلحشویدموفقنتوانیداماکنیدتالششمااگر
تایشسقابلاینوهستیدسربلندخودتانبرابردر

سالیکباکهمیرسیدنتیجهاینبهحداقلواست
لذا.نشودبهترشرایطاستممکنخواندنبیشتر

پیشهراتنهانمیکردمکسبمطلوبینتیجهمناگر
.بودسربازیرویم
داریدماخوانندگانباصحبتیوحرفهرپایاندر-13

.بفرمایید
اواقعوشودآمادهکنکوربرایدهمیخواکسیراگ

مهمیمتصماینبایدباشهداشتهتحصیلادامهقصد
اینرویارشتمرکزتمامکهدبگیرخودشباار

.باشدقدمثابتراهایندرودهدقرارهدف
مستقیمارشددانشجویانباصحبتیپایاندر

بهکمیدارمتقاضاآنهاازبرادرانهکهدارمدانشکده
بزرگدخووبدبینییکسریدلیلبه.کنندفکرآن

باکررمصورتبهگذشتهسالیاندربعضاکهپنداری
تاکارمواقعبعضیدرحتیوایمشدهمواجهآن

ازایهالهدردانشجوآیندهکهرفتهپیشحدی
ماحتکهدارمتقاضاشماازاستگرفتهقرارابهام
زینهگرشتهانتخابزماندرتابخوانیدکنکوربرای
درگیراینصورتدر.باشیدداشتهمتعددیهای

.شد نخواهیدهاحاشیه



ا اشتغالزایی ی؛ دریاییدانشجویان 
انتظار برای شغل دولتی؟ 

سخنی با دانشجویان
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شتهداکشوردریاییصنعتباآشناییاندکاگرحتی
.استخوردهگوشتانبهمونساندکترنامحتماباشید
یمهندسزمینهدربسیاریمقاالتوکتابهاکهفردی

.تاسساختهمنتشرکشورماندریاییصنایعودریا
زدهسری»خونهمکتب«آموزشیسایتبهاگر

ایهپدروسباارتباطدرایشانهایفیلمحتماباشید،
ازایشان.ایددیدهراسازیکشتیمهندسیرشته

تیصنعدانشگاهدریامهندسیدانشکدهدانشجویان
ناکنوواندبودهدورچنداننهسالیاندرکبیرامیر

شترامالکصنعتیدانشگاهعلمیهیئتعضوواستاد
انایشتحلیلخوانیدمیادامهدرکهآنچه.باشندمی

صنایعدراخصبطوروکشوردرکاربازاروضعیتاز
آقایکهوقتیازویژهتشکرضمن.استدریایی

توجهکردند،صرفمقالهایننگارشجهتمونسان
:نمایممیجلبتحلیلییمقالهاینبهراشما

-کشتیاصطالحایا)دریاییمعماریمهندسیرشته
استدنیادرپرطرفدارمهندسیهایرشتهاز(سازی
بجنودرهواییوآبخاصشرایطبدلیلایراندرولی

ترغبافرادساحلی،مناطقاکثربودنمحروموکشور
وقتیهرچند.ندارندرشتهایندرحضوربهچندانی
پس،(عالقهبییاباعالقه)شوندمیرشتهاینواردافراد
ومتنوعومتعددکاریهایحوزهبهکوتاهیمدتاز

هوایوحالازوشدهمندعالقهرشتهاینجذاب
.شوندمیخارجرشتهتغییر

اماالیقدیمازامیرکبیردانشگاهدریاییدانشکدهدر
محلکهشدمیانجاممتعددیدانشجوییتحرکات
یچگاههکهکنندمنتقلتهرانبهبندرعباسازراتحصیل
ثراتامنشاءبندرعباس،درتحصیلالبتهونشداجرایی
.یمکرددرکراآنبیشتربعدهاکهشدهمبسیاریخیر

تسمبهکشورجمعیتانتقالضرورتطوالنی،سالهای
ها،دانشگاهاساتیدطرفازجنوبساحلیمناطق

دشمیمطرحاستانیمدیرانبرخیومجلسنمایندگان
وبودنبدهکارکشورسیاسیمسئولینگوشهرگزولی
جانماییسواحلازدورمناطقدربزرگصنایعاغلب
دشمیتصورآنچهاززودترخیلیآبیبیبحران.شدند
خبرهاییکهنیستماهیهیچاکنونودادنشانراخود
ورکشروستاهایوشهرهادرآبیمنابعسربردرگیرهااز

بهاالجباربسیاسیمسئولیننگاهاکنونلذا.نشودمنتشر
مکرانبکرسواحلبخصوصوجنوبیمناطقسمت

ردگذاریسرمایهبرایخاصیتسهیالتواستچرخیده
اتپایینسودباوامهایاز:دهندمیپیشنهادمناطقاین

تفرصبهتریناین.خاصمجوزهایومالیاتیمعافیتهای
ازفراربجایکهاستدریاییرشتهدانشجویانبرای

درگذاریسرمایهبرایراخودپایجایبندرعباس،
کهدباشاینسوالاولینشاید.کنندمحکمکشورجنوب
لیوشودواردگذاریسرمایهکاردرکهنداردپولیدانشجو

باهاشتکامالدیدگاهاینمعتقدندموفقکارافرینانهمه

دکتر محمد مونسان
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بکسیکدرشروعاصلیمشکلمالی،مشکلواست
.نیستوکار

کهتاینسایرانیالتحصیالنفارغودانشجویانمشکل
گیرراگومیگردنددولتیشغلدنبالبهاولاولویتدر

کاروکسبایجاددنبالباالجبارسپسنیاوردند،
چشم.استاشتباهکامالتفکراینکهروندمیخصوصی

بهاشتغالزاییوپیشرفتبرایکشوریهرامید
مهندسیدانشجویان.استشدهدوختهآنمهندسان

ومستقلکاروکسبایجادفکردراولروزازباید
افرادوگذاریسرمایهمناسبفرصتهایشناسایی
اولروزازانسانذهنوقتی.باشندشراکتبرایمناسب
سادهاخباراز)هرچیزیازباشد،موضوعیکدرگیر
افتنیدنبالبه(بازدیدهاوسمینارهاتاگرفتههاروزنامه

کاروکسبایجادمسئله.استخودمسئلهحلراه
دانشجویانذهنیدغدغهاولاولویتبهبایدمستقل

.درسیمسائلازمهمترحتیشودتبدیلمهندسی
ههمیشارقامواعدادوکتابهاوفرمولهااین-اوالچراکه
وادیدرکهذهنیولیاستکردنرجوعقابلوهست

قراریوادایندرشبهیکشودنمیرانبودهاشتغالزایی
کاروکسبایجادانگیزهوتفکرهمین-ثانیا.داد

درسبرایمضاعفیانگیزهدانشجویانبهخصوصی
.دهدمیعلمیمطالبفهمیدنوخواندن

کردایجادتوانمیکهکاریوکسبنوعموضوعدر
وزهحدربنیاندانششرکتیکایجاداول،اولویتشاید

بیبخوآنمقدماتامروزهخوشبختانهکهباشددریایی
ازکشورسطحدرنظیریکمحمایتهایوشدهفراهم
کهموضوعیکردنپیداهرچند.شودمیانجامآنها

کشورنیازهموباشدبنیاندانشحوزهدرهمهمزمان
وباالدقتمستلزمباشد،داشتهخوبیکاربازاروباشد

دریاییحوزهدرالبته.باشدایگستردهجستجوی
بسیارینخوردهدستوبکرهایزمینهخوشبختانه

شدانشرکتهایقالبدربراحتیمیتوانکهداردوجود
یواقعنیازهایشناسایی.کردفعالیتآنهادربنیان
تیدولهایسازمانباتجربهوارشدمدیرانزبانازکشور

ینبهترازیکیکنفرانسهاوهامصاحبهدرخصوصیو
متذکرخواهممیکهدیگریمهمموضوع.راهکارهاست

شرکتبخواهندهمهکهنداردلزومیکهاینستشوم

بسیارهایزمینهامروزه.کننداندازیراهبنیاندانش
شدتبهکهداردوجودجنوبساحلیمناطقدرفراوانی

فارغیک.شودمیاستقبالآنهادرگذاریسرمایهاز
-ینهزماینازهریکدرتواندمیمهندسیرشتهالتحصیل

هایزمینهبهکافیدرآمدکسبازپسوشدهواردها
هانذهنبایدفقطیعنی.کندرجوعخودعالقهمورددیگر

یعلمصرفاحتییاسازیکشتیهایزمینهبهمحدودرا
لمثهاییزمینهازمکرانسواحلدراالنمثالبطور.نمود

دریایی،گردشگریهایپروژهقفس،درماهیپرورش
اییدریبرقتولیددیگرروشهایوخورشیدیهاینیروگاه

وحملتوسعهکن،شیرینآبکارخانجاتغیردریایی،و
زمراکتاهتلواقامتیامکاناتتاسیسدریایی،نقل

یگردهایزمینهبسیاریوشناورساختوتعمیرصنعتی
دهشگرفتهنظردرنظیریکمهایمشوقوتسهیالتکه

-رمایهسفرصتهایایناینترنتیسایتهایبرخیدر)است
سواحلتوسعهدبیرخانهماننداندشدهمعرفیگذاری
کردندرکبرای.(mokrandevelopment.ir-مکران
دراالنهککنیدتصورکافیستفقطوسیع،کاربازاراین

وتبرهبیابانیکباشمامکران،سواحلازایعمدهبخش
رقراواستامکاناتیهیچبدونفعالکههستیدمواجه
جایخوددررانفرمیلیون8-5نزدیکآیندهدراست
یکهببیابانیککردنتبدیلبرایشمانظربه...!!دهد
بهپس!؟هستنیازهاییپروژهوامکاناتچهبهشهر

نمیدانمکهگفتنبایدوهستکارجایاندازههمین
.کنمشروعکجاازوکنمچکار
تامینکهاینستهستذهندرمعموالکهمشکلیاما

طتوسکههاییپروژهازبسیاریشود؟انجامچگونهمالی
یارزیابمناسبسوددهیدارایبانکهامالیکارشناسان

اغلبدریعنی.شودمیدادهوام80به20نسبتبهشوند
دادهوامدرصد80پروژه،یکهزینهدرصد100ازبانکها
-میگذارسرمایهاولیهآوردهبهنیازدرصد20وشودمی
بهنیازمعموالهمدرصد80آنبرایاینکهضمن.باشد
بانکرهندرپروژهموضوعهمانونیستملکیوثیقه
ورندندااطالعیمسئلهاینازافرادازخیلی.گیردمیقرار
خشبلزومابایدگذاریسرمایهانجامبرایمیکنندتصور
اینطورکهباشندداشتهخودشاننقداراسرمایهعمده
یحیتفرشناوریکبخواهیدشمااگرمثالبطور.نیست

دکتر محمد مونسان



سخنی با دانشجویان

1397خرداد -سوم شامره -موج نو12

ههزینوکنیدبرداریبهرهمکرانسواحلدرراکوچک
اینازباشد،تومانمیلیون500شناورهزینهوکنید
بانکطرفازمیلیون400مبلغتومان،میلیون500
میلیون100بایدشماآوردهسرمایهوشودمیدادهوام

شریکباهمدوستانازنفر5شمااگرحال.باشدتومان
تامینتومانمیلیون20نفریکهکافیستفقطباشید،
استارترامیلیونی500پروژهیکبتوانیدتاکنید
کتیمشاروجمعیکارفرهنگاگرکهبینیدمی.!کنید
مهراپذیریریسکوالزمجراتودلوباشیمداشته
وانمیتمتوسطوکوچکهایسرمایهباباشیم،داشته
وکوچکهایسرمایهودادانجامبزرگیکارهای
وارزبازاردرناسالمهایسودجوییبجایرامتوسط
وسالماقتصادیکارهایواردغیره،ومسکنوسکه

هکاینستکارهایرکنمهمترینازیکی.نمودسودآور
ازد؛کنیپیدامشارکتبرایرامطمئنیافرادبتوانید
.تانیدبیرسودانشگاهیدوستانیااقوامیاخانوادهبین
درصداقتوهمکاریوتحملروحیهکهاینستمهم
هبنیازمرحلهاینازبعد.باشدداشتهوجودآنهاوشما
-میانجامماه2ظرفبراحتیکهباشدمیشرکتثبت
.شود
ازبسیاریمحرومیتعلتمیکردمفکرزمانیمن

ورکشدرکافیمالیمنابعکهاینستکشورمناطق
هباقتصادیفعالیتدوانجامازبعدولینداردوجود

وفورحدبهپولماکشوردرکهشدممتوجهوضوح
افرادینبودن»ماکشوردراصلیمشکلولیهست
کرتفخالفبر.باشند«جسوروپذیرریسککهاست
اگر.نیستهمخاصمعرفیاپارتیبهنیازیعموم،
.میدهندخوبیهایوامباشدسودآورومنطقیطرح،
اشتهانبسرمایهتومانمیلیاردهزارانکشوربانکهایدر

-طرحکههستندکسانیمنتظرهمگیکهداردوجود
تپرداختواناییکهکنندارائهمطمئناقتصادیهای

.باشندداشتهرابانکیاقساط
راتومانیمیلیون20وامیکدرخواستاالنشمااگر

دشایایدوستانهچندانبرخوردبانکباشیدداشته
میلیونی500وامیهدرخواستاگرولیباشد،نداشته
شماازوبردهبانکرئیسنزدبهراشمامستقیمابدهید
مندعالقههمبانکهاچونچرا؟!میشودهمپذیرایی

میلیون20هریکنفر،25بهاینکهبجایمثالهستند
هسادمسئله.بدهندواممیلیون500نفریکبهبدهندوام

افراد.شودمیتامینبینایندرطرفدوهرنفع.هست
-سرمایهبرایکالنوامهایخواهانکههستندمعدودی
آنهمخواهندمیاندکهایواممردماغلب.باشندگذاری
کال!!سایدسایدباییخچالوتلوزیونوپرایدخریدبرای

سقفونداریم«آفرینثروت»تفکراتایرانیهاما
«طلبانههجا»نیستیمبلدواستکوتاهبسیارتفکراتمان

وفتجدنبالبیشترزندگیابتدایهماندر.کنیمفکر
رآختاوهستیمزندگیغیرضروریتجمالتکردنجور
.هستیماینهاقرضبارزیرهمعمر

یکاندازیراهدرمیشودگفتهکهاستهمینبخاطر
اگر.نیستاصلیمشکلمالی،تامینموفق،وکارکسب
همیخالدستبامیتوانباشد،داشتهوجودکافیانگیزه

افرادجزءهمشماامیدوارم.دادانجامبزرگیکارهای
ودباشیداشتهراکردنریسکجراتکهباشیدمعدودی
غلشایجادمنشاءخودتاندولتی،شغلبرایانتظاربجای
تگییافتوسعهمشکلکهنکنیمفراموشهرگز.باشید

،است«ترساندلهایوکوچکفکرهای»ایران،نامناسب
یفکرها»دارایشمااهللانشاء.سرمایهوپولنبودننه

درهاطرحترینطلبانهجاهدارایوپرجراتدلهایبزرگ،
وبندرعباسازبودنفراریبجایوباشید«خودذهن

یدباشسودآوریهایطرحشناساییبدنبالمکرانسواحل
.استانجامقابلمتوسطوکوچکهایسرمایهباکه

دکتر محمد مونسان
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سنیندورانترینطالییازشایددانشجویی،دوران
وسربازیخدمتدورانازاگرالبته.باشدجوانی
نای.بگیریمفاکتورسنینایندر...وعقدونامزدی
اگر.استهمراههاییلبخندوهااشکباطالییدوران
ایهشببهمربوطهایشاشکبگویم،خودمانیبخواهم
.ستامحترماساتیدتوسطنمرهثبتهایشبوامتحان

کههاییصحنهاستبودههمهاشبهمینمیاندراما
.استشدهلبانمانبرلبخندبروزمایه
دور،نفریششیاپنججمعیککهراشبیدارمیادبه
درسفرداریاضیامتحانبرایتاشدیمجمعهم

معنایبهوخواندیمدرسصبحتاشبآن.بخوانیم
روزهمانفردایکهچراخواندیم،ریاضیکلمهواقعی
ذشتهگشبهایآموختهازتوانستیمکهایاستفادهتنها

درهکبودهاییمرغتخمتعدادیمحاسبهباشیمداشته
دهپیچیهایفرمولباوقتی.بودیمخوردهشبآنطول

متوجهدادیمانجامرانظرموردمحاسباتریاضیاتی
خوردهمرغتخمعددچهلصبح،تاشبآنکهشدیم
سپریخودمانخارشبهراامتحانزمانکلوبودیم
.بودکردهمانگرمیبدجوری.کردیم

جایهمهدرخواندیمشبآندرکهریاضیاتی
نایاستعلمیسودمندچهوآمدکارمانبهزندگیمان
نیاددردرساینکهگفتمیهمیشهاستادمان.ریاضی

آخر.شدنمیباورمانماوخوردمیدردمانبهعقبیو
ادهاستفریاضیاتازخواستمکهباریکآیدمییادم
افتادهرادرسی10زیراینمرهباکهبودوقتیکنم
وانمبتتابودمشدهاستادایمیلدامانبهدستوبودم
آندرمننمرهکهدارمیادبه.بگیرماستادازاینمره

اداستبهایمیلیکهبودآنجا.بودشده9/17درسیواحد
مکردعرضاستادخدمتایمیلآندروفرستادممربوطه

دکنیاضافهبندهبهنمره0/23اندازهبهداردامکاناگرکه
.ذرانمبگناپلئونینمرهبارادرساینحقیربندهاینتا

بارادروسشهمناپلئونخودکهبوداینجامشکلتنها
اینکهخالصه.9/40نمرهبانهکردمیپاس10نمره
نتچونکهفرمودندبندهبهایمیلیطیمحترماستاد

وکنممیکمهمرا0/17آنای،لرزاندهگوردرراناپلئون
.شد9درسآندرمننمرهصورتاینبه
از.کردمسپریرادانشجوییدورانصورتهمینبه

یراناتاریخازهمدانشگاهبهورودازقبلحتیکهآنجایی
بهزنیدانشگاهدربردم،میلذتبیشترمشروطهدوراندر

همشروطاینهزینهتنها.پیوستمخواهانمشروطهجرگه
امخانهدرببهدانشگاهطرفازکهبودهایینامهخواهی
مشروطههایهزینهبود؛دورانیعجیب.شدمیفرستاده
.بودشدهزیادخواهی

وحسابازالبتهکه)دادیمکههاییهزینههمهبا
انمیبهکتابوحسابپایتاکهچراعاجزم،کتابشان

-ندلبخوهااشکتمامباو(افتدمیخارشبهبدنمآیدمی
.یدرسپایانبههممادانشجوییدورانداشتیم،کههایی
پیشزندگیسختهایدوراهیدانشگاه،ازبعداماحال

راهاآنازیکیداردنیازکههاییدوراهی.استرویمان
پیشسعادتسمتبهانتخابمانبهبستهوکنیمانتخاب
انتخابدانشگاه،ازبعدمن،امروزدوراهی.رفتخواهیم

کهاستفروشیفالفلوفروشیآبمیوهمغازهبین
!بکشاندسعادتسمتبهمراتواندمیکدامیک

جواد شریفی
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MAXSURFماژولدوقبلیشمارهدر Fitting
MAXSURFو Modelerقسمتایندر.شدمعرفی
MAXSURFماژولهایبررسیبه Stability،

MAXSURF ResistanceوMAXSURF Motion
یبررسبهحیاتشرطبهبعدقسمتدرومیپردازیم
.میپردازیمافزارنرماینازباقیماندهماژولهای

MAXSURF Stability
Maxsurf Stabilityهیدرواستاتیکی،برنامهیک

مخصوصکهاستشناورهاطولیاستحکاموپایداری
ازاطالعاتی.استشدهطراحیمدلرماژولباکار

دعبارتنمیشوداضافهآنبهماژولایندرکهشناورها
وحداقلنقاطمانندکلیدینقاطوهامحفظه:از

اورشنطراحیازبعد.کشتیوریغوطهارتفاعحداکثر
Maxsurfدرآنالیزابزارهایمدلر،مکسرفدر

Stabilityایهمولفهازوسیعیطیفبررسیتوانایی
تعدادیهمچنین.داردراپایداریوهیدرواستاتیکی

هاندهکناصالحوزیستیمحیطهایمولفهبرایگزینه
Maxsurf.میکندارائهبیشترتحلیلهایو Stability
میشودباعثکهشدهطراحیمنطقیشیوهایبه

Maxsurf.باشدآسانآنازاستفاده Stabilityدر
:ندمیکدنبالراذیلمراحلتحلیلوتجزیهیکانجام
ل،تحلینوعانتخاب،شناورشدهطراحیمدلکردنوارد

یطمحهایگزینهتنظیمنظر،موردتحلیلتنظیمات
،رنظموردتحلیلمعیارانتخابومشخصاتزیستی،
Maxsurfتحلیلخروجینهایتدروتحلیلاجرای

Stabilityمکسرفهمانندگرافیکیمحیطیکدر
خطوطازاستفادهبامیتواندمدل.میکندعملمدلر
دهشرندرمدلمیتواندهمچنین.شوددادهنمایشبدنه
ریبصبررسیبهکهشوددادهنمایششفافرندریا

لتحلیوتجزیهطولدرشناورگیریجهتوهامحفظه
.میکندکمک
.استمشخصتصویردرماژولاینازنمایی

MAXSURF Stabilityتصویری از محیط 

MAXSURF Resistance

MAXSURF Resistance  پیش بینی را برای ابزاری
های طرح. مقاومت بدنه کشتی در اختیار کاربر قرار میدهد

ه خوانده میشود و تنظیم شده تا باین ماژول مکسرف در 
ا صورت خودکار پارامترهای مورد نیاز را بدست بیاورد، ی

ت مکسرف به صورفایل طراحی پارامترها بدون نیاز به 
اگر راندمان کلی سیستم رانش. دستی تنظیم گردد

قدرت موردباشد، مشخص باشد یا تخمین زده شده 
.میکندطرح را پیش بینی نیاز 

این ماژول با دریافت اطالعات مورد نیاز در مورد نحوه 
قاومتممقاومت، محاسبات مربوط به پیش بینی الگوریتم 

سید ابوالفضل علوی

Maxsurfبا نرم افزار تخصصی قسمت دوم آشنایی 
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انجامراشدهدادهسرعتمحدودهدرکشتیبدنه
این.میدهدنشانگرافوجدولبارانتایجومیدهد
گستردهصفحههایبرنامهبهانتقالقابلنتایج
قالبرتغیییابیشتروتحلیلتجزیهبرایWordمانند
وسیعیطیفمقاومتمحاسبهماژولاین.استبندی
.میدهدپوششراهاچندبدنهوهابدنهازتک
لفیمخترویکردهایکشتی،مقاومتبینیپیشبرای
برایرامختلفیالگوریتمهایماژولاین.داردوجود
ثالمطوربه.میکندسازیپیادهمقاومتبینیپیش
شناورهایمقاومتمحاسبهبرایالگوریتمهاازبعضی
انیبادبهایکشتیبرایدیگربعضیواستپروازی
.است
الگوهایمحاسبهمقاومت،محاسبهبرعالوهماژولاین
ازدهشتعیینسرعتدرکشتیتوسطشدهتولیدموج
-پیشکهنمودتوجهباید.میدهدانجامراکاربرطرف
اجراایالگوریتمهونیستدقیقعلمیکمقاومتبینی
برایمفیدیمحاسباتاینکهبابرنامهایندرشده

یدقیقنتایجاستممکناماهستند،مقاومتمحاسبه
.ندهدارائه

MAXSURF Motions

MAXSURF Motionsتحلیلوتجزیهبرنامه
افزارنرممجموعهدر(seakeeping)دریامانی

MAXSURFبرایمکسرفازهندسهفایلاین.است
کاربرطتوسشدهتعریفشرایطبهکشتیپاسخمحاسبه
روشدوشناورپاسخمحاسبهبرای.میکنداستفاده
:داردوجود

خطینوارتئوریروش.1
پانلروش.2

MAXSURFروشدرفقطپنلروشهایگزینه
Motions Advancedاستدسترسدر.

Salvesenکاربراساسخطینوارتئوریروش et al
باهمراهheaveحرکتواکنشمحاسبهبرایاست،
.گیردمیقراراستفادهموردکشتیpitchحرکت

که در شماره MAXSURF Modelerنمایی از محیط
قبلی معرفی شد

رولخطیمیراشوندهتئوریازاستفادهباrollواکنش
(linear roll damping theory)شودمیمحاسبه.

نتایجهایدادهجدولیوگرافیکیخروجیبرعالوه
نشواکازانیمیشنیکارائهبهقادرنیزماژولاینعددی،
.استدریاییخاصشرایطبهکشتی
پرتوشپراهیدرودینامیکیتحلیلوتجزیهیکپانلروش

مرزیالمانروشیکآندرکهاستاولدرجهتابش/
(BEM: boundary element method)پایهبر

وهتجزیعناصرپانلروش.شودمیاستفادهثابتپانل
درNURBSسطوحازهندسهاساسبرراخودتحلیل
پانلروش.میکندتولیدMAXSURFطراحیفایل

RAOs:Responseپاسخدامنهاپراتورهای
Amplitude Operatorsدرجهششهربرایرا

,surge:کندمیتولیدآزادی sway, heave, roll
pitch،yaw.ازوسیعیبسیارمحدودهبرایپانلروش
.استصفرسرعتبهمحدودامااست،معتبرهاهندسه
همچنینپانلروشخروجی،RAOsخروجیبرعالوه
درجهموجهیدرودینامیکی،میراییوافزودهجرمشامل
ورانشنیروییعنی،لحظاتونیروکنندهایجادیک

.استکشتیخیسسطحرویبرفشارولحظات
راکشتیآزادیدرجهششازنماییبعدیصفحهدر

.کنیدمیمشاهده

Maxsurfبا نرم افزار تخصصی قسمت دوم آشنایی 



نرم افزار
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رواینازوپانلروشهمراهبهنوارتئوری
MAXSURF Motions،هایبینیپیشارائهبهقادر

انواعازایگستردهطیفبرایدریامانیقبولقابل
قیهبباآنادغاموتحلیلوتجزیهسرعت.استکشتی

ماژولتاشودمیباعثMAXSURFمجموعه

MAXSURF Motionsمفیداولیهطراحیمرحلهدر
MAXSURFتوسطتوانمیکهبهتردقتبرای.باشد

Motionsآورددستبه.
MAXSURFمحیطازنماییزیردر Motionsدادهنشان

.استشده

سید ابوالفضل علوی



اختصایص
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اری،نگروزنامهبهآشناعباس،کهبندردرچهوتهراندرچهکارشناسی،مقطعدانشجویانتمامیازوسیلهبدین
جهتند،هستدیزایناینافزارنرموفتوشاپباکارطراحی،وآراییصفحهتایپ،مصاحبه،یتهیهنویسی،مقاله

.آیدمیبعملدعوتنوموجینشریهدرهمکاری
.نماییدارسالMarine_Eng1@تلگرامآیدیبهآنشرایطوهمکاریینحوهچگونگیزمینهدرراخودسواالت
سالارمذکورتلگرامآیدیبهنشریهدرچاپجهتراخودآموزشیوصنفیمشکالتوانتقاداتتوانیدمیضمنا

.رسیدخواهدچاپبهمجلهدرشمانامابمطالباینباشیدداشتهتمایلچنانچهنمایید،

نوموجیتحریریههیئت

دعوت به همکاری




