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  شود؟چگونه در تحلیل لحاظ می توسط گروت legو  pile برقرای اتصال بین  SAP2000در برنامه  .1

توسط گروت، با در نظر گرفتن مقطع  legو  pile در صورت برقرای اتصال بین  SAP2000در برنامه  -

 پذیرد.ها انجام میمعادل تحلیل

 انواع مهم بارگذاری روی سازه فراساحلی را نام ببرید. .2

. بارگذاری موج 2. بارگذاری باد در قسمت خارج از آب سازه 1سه بخش مهم بارگذاری وجود دارد:  -

 . بارگذاری جریان در قسمت داخل آب سازه3در ناحیه نزدیک سطح آب 
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 مربوط به چه مبحثی است؟ APIنامه آیین 13چارت صفحه  .3

 هم بارگذاری وجود دارد.یک چارت مهم در خصوص پارامترهای م APIنامه آیین 13در صفحه  -

 شود؟برای سادگی در محاسبات، چه فرضیاتی در مورد موج انجام می .4

ط شود که در واقعیت فقدر تئوری برای سادگی در تحلیل، موج به صورت بلند قله در نظر گرفته می -

 اند.در ناحیه دور از طوفان، امواج مرده به این صورت

 و ضریب اینرسی چه مقادیری دارند؟ضریب درگ   above high tide در تراز .5

پیشنهاد  APIتوسط  5/1و ضریب اینرسی برابر  55/0ضریب درگ برابر   above high tide در تراز -

 شده است.

 چه مقادیری برای ضریب درگ و ضریب اینرسی پیشنهاد شده است؟  below high tide در تراز .5

پیشنهاد  APIتوسط  2/1و ضریب اینرسی برابر  05/1ضریب درگ برابر   below high tide در تراز -

 شده است.

 گیرد؟علت اختالف در پاسخ دو پرسش باال از کجا نشات می .7

 های دریایی در زیر سطح آب است.به دلیل روییدنی 5و  5اختالف در ضرایب نکات  -

 ای است؟پریود و دامنه جزر و مد از لحاظ مقداری در چه محدوده .8

 ساعت بوده و دامنه این پدیده از مرتبه چند متر است. 5پریود پدیده جزر و مد  -

9. High tide from dutem .را تعریف کنید 

- High tide from dutem حداکثر ناشی از طوفان( با سطح  (فاصله باالترین سطحhigh tide .است 

10. Storm water depth .را تعریف نمایید 

- Storm water depth  کف دریا تا سطح آب در حالت طوفانی) حداکثر سطح ممکنه( اطالق به فاصله

 گردد.می

 توان استفاده نمود؟ های میبرای نحوه تحلیل از چه تئوری SAP2000در برنامه  .11

امکان انتخاب تئوری خطی آیری، استوکس و نویدال) با امکان تعیین مرتبه(  SAP2000در برنامه  -

 برای نحوه تحلیل وجود دارد.

 جریان در بارگذاری سازه به چه صورت است؟ نقش .12

 ای بر نتیجه تحلیل دارد) با قرار گرفتن در کنار موج(بینجریان نقش بسیار مهم و غیر قابل پیش -

 دهند؟های دریایی به چه دلیلی روی میجریان .13

 آید.بادهای سطح آب به وجود می چنینجریان به دلیل جزر و مد و هم -

14. current blockage factor  چیست؟ 

 currentقرار گرفتن یک جسم در مسیر جریان موجب تغییر در پروفیل جریان شده که در بخش 

blockage factor گردد.افزار وارد میدر نرم 

 چه مقداری پیشنهاد شده است؟ current blockage factorبرای API در  .15
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در نظر گرفته شده است که بهتر است عدد  1تا  7/0ضریب  current blockage factorبرای API در  -

 افزار وارد گردد.) جواب دست باال خواهد بود.(در نرم 1

 چه روشی متداول است؟ sterechedبرای در نظر گرفتن   .15

آمده  15در صفحه  USFOSرا که در کتابچه  wheelerشنهادی توان اصالح پیمی sterechedبرای  -

 است، لحاظ کرد.

 پرداخته شده است؟ sterechedبه مبحث  DNVنامه در چه بخشی از آیین .17

 (RP-C104هم مورد بررسی قرار گرفته است.)  DNVدر  sterechedمبحث  -

 برای جریان چه سهمی به دلیل باد و چه سهمی به دلیل جزر و مد در نظر گرفته شده است؟ DNVدر .18

 𝑉𝑤جریان ناشی از باد:          𝑉𝑡:  جریان ناشی از جزر و مد:DNVدر -

                  
 ای وجود دارد؟برای سهم سرعت ناشی از باد چه رابطه DNVدر  .19

 برای سهم سرعت ناشی از باد، رابطه زیر آمده است: DNVدر  -

𝑉𝑤 = 0/017𝑉𝑅10 

 گردد؟های دریایی به چه صورتی لحاظ میروییدنی SAP2000در  .20

 به صورت ضخامت و تعداد ترازها لحاظ شده است. های دریایی، روییدنیSAP2000در  -

 کنند؟ای رشد میهای دریایی در چه ناحیهروییدنی .21

 آید.رسد، به وجود میها میهای دریایی در نقاطی که نور به آنروییدنی -

 چه تاثیری روی نیروی درگ دارن؟چرا؟های دریایی روییدنی .22

افزایش درگ  زیاد باعث . تخلخل1گردند. می های دریایی از دو جهت باعث افزایش درگروییدنی -

 طر. افزایش ق2گردد. می

 های دریایی چه تاثیری بر جرم و نیرو دارند؟روییدنی .23

 گردد.های دریایی نیز موجب افزایش نیرو میافزایش جرم بر اساس روییدنی -

 های دریایی روی نیرو چه مقدار است؟میزان تاثیر روییدنی .24

 درصد نیروی وارده به سازه) المان( را افزایش دهد. 300الی  200توانند تا یهای دریایی مروییدنی -

 های دریایی را در محاسبات وارد کرد؟توان روییدنینامه چگونه میمطابق آیین .25

 توان به صورت قطر معادل در نظر گرفت.های دریایی را مینامه، روییدنیمطابق آیین -
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25. Splash zone دهد؟ای رخ میدر چه ناحیه 

- Splash zone  دهد.متر زیر سطح آب رخ می 3متر باالی سطح آب تا  5در 

 نماید؟های دریایی چگونه تغییر میضخامت روییدنی .27

ترین بیش Splash zoneهای دریایی با افزایش عمق کاهش پیدا کرده و در ناحیه یدنیضخامت روی -

 مقدار را دارد.

 از نظر نیرویی چگونه است؟ Splash zoneاهمیت  .28

 نماید.از لحاظ ایجاد ضربه نیز حائز اهمیت بوده و یک ضریب ضربه را ایجاد می Splash zoneناحیه  -

 های دریایی در نواحی مختلف چه مقدار است؟ضخامت روییدنی .29

 5متر نیز رسیده و با افزایش عمق به سانتی 20های دریایی در ناحیه پاشش تا ضخامت روییدنی -

 رسد.متر میسانتی

 کند؟ضریب درگ چند درصد تغییر می   below high tideدر ناحیه  .30

 05/1به 55/0ضریب درگ افزایش پیدا کرده و از   below high tideهمانطورکه گفته شد در ناحیه  -

 درصد افزایش( 50رسد.) حدود می

 گردد؟ای محاسبه مینیرو بر اساس چه رابطه SAP2000در  .31

 گردد.، نیرو با استفاده از رابطه موریسون محاسبه میAPIطبق پیشنهاد SAP2000در  -

 چگونه قابل محاسبه است؟ SAPاثر نیروهای بویانسی نیز در محاسبات  .32

 ) ویدیو(امکان محاسبه دارند. SAPاثر نیروهای بویانسی نیز در محاسبات  -

 شود؟ار برده میهای به کافزار چه روشبرای در نظر گرفتن بویانسی در نرم .33

 Rational method. روش 2. کاهش وزن 1دو روش برای در نظر گرفتن بویانسی وجود دارد:  -

34.  mud elevation چه تاثیر نیرویی دارد؟ 

 اعث ایجاد بارهای جانبی گردد. تواند بهای بستر دریا، میلغزش لجن mud elevationدر  -

 اثر دوپلر چه تاثیری روی فرکانس موج دارند؟ .35

در اثر دوپلر اگر منبع به سمت شنونده حرکت کند فرکانس موج افزایش و اگر منبع از شنونده دور  -

 یابد.شود، فرکانس کاهش می

 گردد؟ای لحاظ میاثر دوپلر در موج با چه رابطه .35

Ὠگردد.در موج اثر دوپلر با رابطه روبرو لحاظ می -
2

= (𝜔 − 𝐾. 𝑉)2  

 دوپلر باید لحاظ گردد؟ای در چه مواردی اثر در مباحث لرزه .37

ی زلزله گسل نزدیک، به علت انتقال جبهه شکست در امتداد یا خالف جهت ای، پدیدهدر مباحث لرزه -

 انتشار امواج، اثر دوپلر حائز اهمیت است.

 گردد؟ای معین میاثر دوپلر بر پریود موج با چه رابطه .38

𝑇𝑎𝑝𝑝گردد:اثر دوپلر موجب تغییر پریود امواج می -

𝑇
= 1 + 𝑉 𝐼√𝑔𝑑 
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 تاثیر حاالت مخلف جهت حرکت و جهت انتشار بر پریود چیست؟ .39

اگر جهت حرکت با جهت انتشار امواج یکی باشد، پریود افزایش و اگر در خالف جهت باشد، پریود  -

 یابد.کاهش می

 شود؟برای تعیین نقطه شروع موج چگونه عمل می SAP2000در  .40

 ) ویدیو(امکان تعیین نقطه شروع موج وجود دارد. SAP2000در  -

 شود؟برای تعیین تعداد نقاط ورود امواج از نقطه صفر به سازه چگونه عمل می SAP2000در  .41

 ) ویدیو(تعداد نقاط ورود امواج از نقطه صفر به سازه نیز قابل تعیین است. -

 گیرند؟در چه فواصلی قرار مینقاط شروع موج برای بدست آوردن حداکثر نیروی وارد به سازه،  .42

برای بدست آوردن حداکثر نیروی وارد به سازه، منطقی است که در فواصل یک چهارم طول موج،  -

 نقاط شروع امواج را تغییر داده و مقدار نیرو را محاسبه کنیم.

 شوند؟افزار چگونه وارد مینقاط شروع در نرم .43

ها از ، طول موج به این عدد تقسیم شده و موجnumber of wave crest positionبا تعیین کردن  -

 ) ویدیو(شوند.این نقاط شروع می

44. Mud line from dutem ای است و اهمیت آن از نظر نیرویی چیست؟چه ناحیه 

- Mud line from dutem فاصله بستر تا سطح آب است که در زیر این سطح دیگر نیروهای موج و ،

 شود.جریان به سازه وارد نمی

 شود؟افزار وارد میر عددی ضریب حفاظ در چه حدودی است و چگونه در نرممقدا .45

 گردد.وارد می conductor shielding factorاست که در بخش  1ضریب حفاظ یک عدد کوچکتر از  -

 گردد؟ضریب حفاظ چگونه تعیین می .45

 )آید.بدست می، با توجه به فاصله بین رایزها) به نسبت قطر(، ضریب حفاظ APIنامه مطابق آیین -

 ویدیو و پی دی اف(

 برای بدست آوردن نیروی حداکثری، جهت برخورد امواج چگونه باید تغییر کند؟ .47

ه بدرجه محاس 15های ها باید جهت برخورد موج را با استپنابرای بدست آوردن نیروی بحرانی الم -

 کرد.

 گردد؟وارد می SAP2000بارگذاری باد در چه بخشی از  .48

 ) ویدیو(وجود دارد. SAP2000امکان تعریف بارگذاری باد نیز در  -

 تیزی موج را تعریف کنید؟ .49

 گردد.تیزی موج به صورت نسبت ارتفاع موج به طول موج تعریف می -

 مسیر حرکت ذرات در موج چگونه است؟ .50

 است.گردد که مسیر حرکت ذرات به صورت دایره در تئوری امواج اثبات می -

 در قله موج نسبت به جهت سرعت گروهی چگونه است؟ جهت سرعت ذرات .51
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اگر سرعت گروهی موج به سمت راست باشد در نقاط قله سرعت به صورت نمایی کم شونده در عمق  -

 به سمت راست خواهد بود.

 موج نسبت به جهت سرعت گروهی چگونه است؟ قعرجهت سرعت ذرات در  .52

 مخالف حرکت موج است.، در نقاط قعر، سرعت در جهت 51در نکته  -

 مولفه قائم سرعت در نقاط قله و قعر موج چه مقدار است؟. 53

 در قعر و قله فقط مؤلفه افقی سرعت وجود دارد. -

 مولفه افقی سرعت در محل تالقی موج با خط سطح آب چه مقدار است؟ .54

 در محل تالقی موج با خط سطح آب دریا فقط مؤلفه قائم سرعت وجود دارد. -

 اختالف فاز سرعت در راستای افقی با موج چقدر است؟ .55

 سرعت در راستای افق با موج هم فاز است. -

 اختالف فاز سرعت در راستای قائم با موج چقدر است؟ .55

πسرعت در راستای قائم با موج اختالف فاز   -
 دارد. ⁄2

 اختالف فاز شتاب در راستای افق با موج چقدر است؟. 57

πدر راستای افق با موج اختالف فاز  شتاب -
 دارد. ⁄2

 با موج چقدر است؟ قائماختالف فاز شتاب در راستای . 58

 دارد. π با موج اختالف فاز قائم شتاب در راستای  -

 برای تعیین نیرو در سازه باید از چه محاسبات استفاده کنیم؟  .59

Hی محاسبات استفاده کنیم )برای تعیین نیرو در سازه باید از تراز قعر موج برا  -
از سطح باالتر برویم  ⁄2

Zو سرعت و شتاب را محاسبه کرده و در نقطه قعر در  = − H
 محاسبات را انجام دهیم(. ⁄2

 گردد؟هایی از موج تمام مشخصات آن مشخص میبا داشتن چه ویژگی .50

 آید.و سایر مشخصات موج به دست می λبرای پراکنش  Hو  Tبا تعیین   -

 توان موج را مشاهده نمود؟افزار چگونه میدر نرم. 51

 ) ویدیو(ها( وجود دارد.)پس از وارد کردن ورودی SAPامکان نمایش موج در نرم افزار  -

 توان سرعت و شتاب موج در نقاط مختلف را مشاهده نمود؟افزار چگونه میدر نرم .52

ها در نقاط مختلف موج ها و شتابتوانیم سرعتمی SAPهمچنین با تعیین انواع مختلف نمایش در   -

 )ویدیو(را مشاهده کنیم.

 در مورد مقدار حداقل و حداکثر سرعت افقی بحث کنید. .53

 سرعت افقی در موج با یکدیگر تفاوت دارد.) به دلیل اختالف ارتفاع(. Minو  Maxمقدار  -

 افزار و محاسبات دستی را با یکدیگر مقایسه کنید.نتایج بدست آمده از نرم .54

توسط تئوری آیری به صورت دستی نیز قابل محاسبه است و انطباق  SAPروابط و اعداد بدست آمده در  -

 خوبی با هم دارند.



 

7 

 

 تفاده است؟بعدی به عنوان معیار قابل استفاده اسبرای استفاده از تئوری آیری چه عدد بی .55

 تیزی موج معیاری برای استفاده از تئوری آیری است.   -

 رابطه پراکنش در آب عمیق به چه صورت است؟ .55

 رابطه پراکنش در آب عمیق:  -

ω2 = gk ⇒ (
2π

T
)2 = g +

2π

λ
⇒ T = √

2π

g
λ 

 شود؟های سازه برش پایه به صفر نزدیک میدر چه حالت قرارگیری موج و ستون .57

ها یکدیگر را خنثی اگر دهانه بین دو ستون به اندازه نصف طول موج باشد، نیروهای وارده به ستون  -

 .(cancelationکنند و برش پایه تقریباً صفر است)می

 توان بررسی کرد؟افزار را چگونه میدر نرم cancelationپدیده  .58

 کنیم.بر دهانه و دو برابر دهانه به سازه وارد میهای برادو موج با طول cancelationبرای بررسی پدیده   -

 تر بررسی کنید.مقدار برش پایه را دقیق cancelationدر پدیده  .59

برش پایه دقیقاً صفر نیست، چرا که نیروهای وارده به دو ستون  cancelationباید دقت داشت که در  -

 به دلیل اختالف ارتفاع سطح آب و تفاوت مقدار سرعت، دقیقاً برابر نیستند.

 شود؟به چه صورتی ظاهر می RAO ،cancelationدر نمودار  .70

 گردد.ظاهر می Minبه صورت یک  RAO ،cancelationدر نمودار  -

 اگر موجی که طول آن دو برابر دهانه سازه است به سازه برخورد کند مقدار برش پایه چقدر خواهد بود؟ .71

 با جلو رفتن موجی که طول آن دو برابر دهانه است، نیرو برش باز هم خیلی کم و نزدیک به صفر است.  -

 چگونه قابل مشاهده است؟ SAPهای مختلف سازه در نرم افزار  jointجایی جابه .72

 ) ویدیو(وجود دارد. SAPهای مختلف سازه در نرم افزار  jointجایی امکان مشاهده جابه  -

 ها( چه مقدار خواهد بود؟در برخورد موج با طول دو برابر دهانه سازه، مقدار جابجایی نقاط) گره. 73

 بسیار ناچیز است.جایی نقاط بهدر برخورد موج با طول دو برابر دهانه، جا -

 شود؟چگونه دیده می cancelationجایی نرمال شده به ارتفاع موج بر حسب پریود پدیده نمودار جابهدر .74

کردیم، جایی نرمال شده به ارتفاع موج را بر حسب پریود رسم مینمودار جابه RAOاگر به جای     -

 وجود دارد. Minشد که در پریود موج با طول دو برابر دهانه مشاهده می

 در برخورد موج با طول برابر دهانه سازه، نیروهای وارد شده به اعضا چگونه خواهد بود؟ . 75

موج با طول برابر دهانه، نیروهای وارد شده به اعضا در یک راستا بوده که موجب بیشینه شدن اثر موج  -

 شود.می

 چگونه خواهد بود؟ RAOدر برخورد موج با طول برابر دهانه سازه نمودار . 77

 دهد.دست میرا به RAO ،Maxموج با طول برابر دهانه، در نمودار  -

78. SAP2000 کند؟از چه استانداردی در محاسبات پیروی می 
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-  SAP2000  از استانداردAPI  نماید.استفاده می 2000سال 

 گردد؟مدلسازی شمع و خاک به چه روشی انجام می .79

 ) جزوه درس فراساحل(یکی از نکات مهم، مدلسازی شمع و خاک و اندرکنش آن با سازه است.  -

 تا چه محدوده ارتفاعی بار باد مهم بوده و باید مورد محاسبه قرار گیرد؟ .80

ارتفاع  mروی ساز20گردد که حدود بار باد برای یک سازه، برای قسمت خارج از آب آن محاسبه می  -

 دارد.

 چه عمقی از سازه بار جریان موثر است؟تا . 81

 گذارد و باید محاسبه شود.بار جریان از کف دریا تا سطح آب روی سازه تأثیر می -

 تا چه عمقی از سازه بار موج موثر است؟. 82

 متر زیر سطح روی سازه مؤثر است و باید محاسبه شود. 20بار موج از سطح آب تا حدود  -

 ضروری است؟ high Tideتعریف  SAPچرا در  .83

را به عنوان  high Tideبرای در نظر گرفتن برای در نظر گرفتن ضرایب درگ و اینرسی باید  SAPدر   -

 ورودی تعریف کنیم.

 علت وقوع پدیده جزر و مد چیست؟. 84

 گردد(.دهد)قسمت نزدیک به ماه مد ایجاد میجزر و مد به دلیل جاذبه ماه رخ می -

 جزر و مد چقدر است؟ پریود پدیده. 85

 شود.بار در شبانه روز تکرار می 4پدیده جزر و مد  -

85.  mean sea level.را تعریف نمایید 

-  mean sea level.تراز میانگین بین جزر و مد است ، 

 کند و چرا؟سطح آب در هنگام طوفان چه تغییری می .87

 آید.در هنگام طوفان به دلیل کاهش فشار، سطح آب باال می -

 اثر قرارگیری جسم در مسیر جریان چیست؟ .88

 .( blockage factorگردد)قرار گرفتن یک جسم در مسیر یک جریان موجب تقلیل اثر جریان می -

 نماید؟موج چه تغییری در فشار ایجاد می .89

زمان با موج شده و محل اثر این دو فشار هم دینامیکموج باعث تغییر در فشار هیدرواستاتیک وهیدر -

 کند.تغییر می

 ضریب ضربه در ناحیه پاشش چقدر است؟ .90

- splash zone  میگردد. 2باعث ایجاد ضریب ضربه به اندازه 

 گردد؟ای استفاده میاز چه رابطه SAPبرای محاسبه نیرو در  .91

 گردد:نیرو بر اثر رابطه موریسون محاسبه می  -
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fT =
1

2
CDρwDV|V| + CM

πD2

4
ρwa 

 ای فعال گردد؟افزار باید چه گزینهدر نرم Rational Methodبرای استفاده از روش . 92

نیروهای اعضای بویانت کافی است در برای در نظر گرفتن  Rational Methodبرای استفاده از روش  -

 را فعال نماییم. self-weightبرنامه 

 رابطه سرعت افقی در آب عمیق به چه شکل است؟. 93

 آید:دست میعمیق سرعت افقی توسط رابطه زیر بهدر آب  -

uy = ω
H

2
ekz sin θ 

 رابطه سرعت قائم در آب عمیق به چه شکل است؟. 94

 آید:دست میدر آب عمیق سرعت قائم توسط رابطه زیر به -

uz = ω
H

2
ekz cos θ 

 رابطه شتاب افقی در آب عمیق به چه شکل است؟. 95

 آید:دست میبهدر آب عمیق شتاب افقی توسط رابطه زیر  -

ay = ω2
H

2
ekz cos θ 

 رابطه شتاب قائم در آب عمیق به چه شکل است؟ .95

 آید:دست میدر آب عمیق شتاب قائم توسط رابطه زیر به  -

az = −ω2
H

2
ekz sin θ 

 رابطه بین طول موج و عمق آب برای فرض عمیق بودن آب چیست؟ .97

 آب عمیق:  -
h

λ
≥

1

2
≤طول موج      →     

1

2
 عمق آب 

 در آب عمیق چیست؟ ی طول موجرابطه .98

 دست آوردن طول موج :در آب عمیق برای به -

ω2 = kg ⇒ (
2π

T
)2 =

2π

λ
g ⇒ λ =

gT2

2π
 

 شوند؟گذاری میبه چه نحوی نام SAPها در گره. 99

 شوند.در ترازهای مختلف به صورت شماره گره مشخص می jointنقاط  SAPدر  -

 

 توان نیروی وارده بر هر عضو را مشاهده نمود؟می SAPدر  .100

امکان مشاهده نیروی وارده بر هر عضو در موقعیت های مختلف قرارگیری اعضا نسبت به موج  SAPدر  -

 وجود دارد.
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های فراساحلی در های اول و دوم بنده در خصوص سازهبر اساس ویدئوآقای پرهام نوروزی  اسواالت راین 

SAP اند.تدوین کرده 

 

 و تطبیق دهید.توانید با ویدئاطمینان از صحت نوشتار میبرای صورت نیاز، در 

 

 پورتابش

 


