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در مطالعات پیشین ،مدلسازی تجربي سکوی شناور از دو جهت دارای اهمیت بوده است -1 :صحتسنجي روشهای عددی مورد استفاده
در حل مسئله مورد نظر -2 .ساخت مدل آب های عمیق با سیستم مهاری قطع شده .در این مطالعه پس از بدست آمدن ابعاد مناسب کابل
قطع شدده از روش عددی ،به بررسي آزمایشگاهي رفتار هیدرواالستیک یک سکوی شناور تحت اثر نیروی موج پرداخته شد و در این راستا
مطالعات تجربي و عددی اخیر مورد استفاده قرار گرفت .مدل با مقادیر بهینه مربوط به ابعاد سیستم مهار ،تحت سه نوع موج سینوسي و دو
طیف نامنظم با دامنه و پریودهای مختلف در دو عمق آبخور متفاوت قرار گرفته و مجموعا  39تست تولید شد .بر اساس شرایط آزمایشگاهي
برای مدلسازی آبه ای عمیق ،مقیاس یکصدوبیستم انتخاب شد .بمنظور برونیابي صحیح نتایج مدل سیستم مهاری در حالت قطع شده به
نتایج عمق واقعي ،روش دو مرحله ای هیبریدی (آزمایش و روش عددی آفالین) اسددتفاده شددد و نتایج بدسددت آمده برای تعیین ابعاد الزم
کابل سیستم مهاری مورد استفاده در آزمایشگاه ،بکار رفت .بر اساس یافتههای قبلي ،آزمایشات دریایي در مقیاس حدود یک پنجاهم مورد
اطمینان بوده و برای مدلهای کوچکتر ،صحتسنجي نتایج الزم بنظر ميرسد .در این راستا نتایج بدست آمده با یافتههای مطالعات پیشین
صحت سنجي شد که نشان از تایید مدلسازی سکو و نحوه مهاربندی آن در آزمایشگاه است.
واژگان كلیدی :سکوی شناور ،مدل آزمایشگاهی ،نیروی موج ،پاسخ هیدرواالستیک ،سیستم مهاری.
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ميدهدد برای حدل نیروهدای مرتبده دوم ميتوان از مولفه
نیروهای سطح آزاد صر نظر کرد [ .]9گونکالوز و همکاران
( ،) 2213اثر گردابه را بصورت آزمایشگاهي بر روی حرکت
یک سکوی شناور بررسي کردند .در این بررسي ،سه حالت
اثر همزمان جریان و امواج سطحي ،میرایي و آبخور بصورت
مجزا مورد مطالعه قرار گرفت .همچنین دو نوع موج منظم
و نامنظم بررسدي شده و نتایج حاکیست که دامنه حرکتي
در مورد امواج ندامنظم کمتر و اثرات ثدانویه گردابهها قابل
اغمدا اسدددت [ .]4هوفت ( )1642به بررسدددي فرکانس
تشددددیدد و عددم انطبددا آن بر فرکدانس طبیعي حرکددت
پرداخت ،و مثالي در این مورد برای یک سکوی مست ر با
ابعاد گوناگون در هندسددده قسدددمت زیر آب ارائه کرد .این
هندسدده طوری شددکل یافته بود که تشدددیدها در فرکانس
طبیعي به حداقل برسند [ .]1آکاگي ( )1616رفتار حرکتي
یک سدددکوی شدددناور را با یک برنامه غیر خطي مرتبه دوم
بهینه کرد .در آن مطالعه ،متوسددط حرکات  heaveسددکو
مورد بررسدددي قرار گرفددت ،و بددا در نظر گرفتن قطرهددا و
فاصلههای المانهای مختلف بعنوان مت یرهای بهینهسازی،
طیف پاسخ بهینهای برای سکو بدست آمد [.]6
فایلین ( )1619به طراحي بهینه سدددیسدددتم مهاربندی،
رایزرها و سدیسدتم لنگرهای بازگردان در سددکوهای شناور
پرداخته اسددت .او با در نظر گرفتن میزان ثابتي از نسددبت
میدان ررفیت نیروی بازگرداننده سدددیسدددتم مهاربندی و
نیروهدای محیطي برای تمدام جهدتهدا ،یک روش عددی
جهت بهینهسددازی آرایش خطوط ارائه کرده اسددت [.]12
بیرک ( )2221با اسدتفاده از شیوه برنامهریزی بهینهسازی
و بدا در نظر گرفتن شدددرایط محیطي دریدا در حالت های
کوتداه مدت و بلند مدت و بکارگیری طیفهای مختلف ،به
کمینه کردن مقادیر نیروی وارده از موج به بدنه پرداخته و
حرکت سدازههای فراسداحل گوناگون مانند کشتي سانها،
بویهها ،سددکوهای پایه کشددشددي و سددکوهای شددناور نیز از
طریق طراحي بهینه شکل آنها ،کمینه شده است [.]11
فراری و همکداران ( )1666روشدددي جهدت طراحي بهینه
خطوط مهار سددکوهای شددناور ،ارائه دادند .در آن مطالعه،
زاویه قرارگیری سدددکو نسدددبت به موج برخوردی ،چیدمان
مهارها و ترکیب خطوط بصدددورت زنجیری و بافته شدددده

 -1مقدمه
در گذشددته ،مدلسددازی کامل سددیسددتمهای تحت مطالعه
شددامل بدنه ،کابل مهار و رایزرها ،مد نظر بوده اسددت اما با
توجه به اسدددتحصدددال منابع از اعما  122تا  1222متر و
محددودیدتهدای آزمایشدددگاهي ،روشهای نویني از جمله
روشهای آنالیز رفتار سدکوهای شدناور بصورت دوسویه ،به
ابزاری مهم جهت برآورد رفتار کلي این سددکوها در آبهای
عمیق و فو عمیق تبدیل شده است [ .]1چالش اصلي در
مطدالعدات مربوط بده آبهدای عمیق ،میزان عددم قطعیت
نتدایج و بده بیدان دیگر میزان قدابلیت اطمینان آنهاسدددت
بگوندهای که بتواند به عنوان معیاری مسدددتقل مورد توجه
قرار گیرد کدده در این راسدددتددا مدددلهددای فو کوچددک و
مدلهای هیبریدی مستثني نیستند [ .]2آنچه اخیرا بیشتر
مورد توجده محققین قرار گرفتده اسدددت مدل هیبریدی با
رویکردهای آفالین و آنالین در استفاده از روشهای عددی
مربوطدده بوده کدده خود نیز دچددار چددالش عدددم قطعیددت
ميباشد.
اولین نکته در جهت رفع چالش مذکور ،پاسخ به این سوال
است که چگونه مقیاس مناسب و تجهیزات مربوط به کابل
قطع شدددده را بمنظور کداهش عددم قطعیدت نتایج اختیار
کنیم .دوم اینکده چگونه بفهمیم آیا نتایج شدددبیهسدددازی
نهایي ،همخواني مناسبي با آزمایشات مدل کامل دارد [.]3
اسدتیون وینرستین ( )2221مطالعه آزمایشگاهي اثر امواج
نامنظم در شدکا هوایي 1ایجاد شده در یک سکوی شناور
با مشدخصات معلوم را انجام داد [ .]6در این راستا شان تي
بیند و همکداران ( )2211بده بررسدددي باال رفتگي موج،
اطرا سددتونهای یک سددکوی شددناور و تعیین رابطه بین
شدکا هوایي سدکو و مشدخصددات موج برخوردی بصورت
آزمدایشدددگاهي پرداختند .نتایج آنها میتواند منبع معتبری
جهت ارزیابي روشهای تحلیل شددکا هوایي باشددد [.]5
مدداتوس و همکدداران ( ،)2211یددک مطددالعدده عددددی-
آزمایشدگاهي ،بمنظور بررسي حرکات تشدید یافته ،heave
 rollو  pitchرا در یدک مطالعه موردی برای یک سدددکوی
نیمهمسدددت ر با آبخور زیاد انجام دادند .نتایج آنها نشدددان

Air Gap
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بعنوان مت یر در نظر گرفته شد و با تحلیل کل سازه شناور
در قالب یک مثال عملي ،نتایج تحقیقات ارائه گشت [.]12
در مطدالعده آزمایشدددگاهي دیگر ،جین یان لي و همکاران
( )2216بده تعیین مقددار نیروی موج چندد جهتده بر یک
اسدتوانه شناور پرداختند و در نهایت فرمولي برای محاسبه
نیروی موج وارد بر استوانه ارائه دادند بگونهای که این نیرو
وابسدددتگي زیدادی بده پدارامترهدای موج از جمله تیزی و
فرکانس آن دارد [.]13
در مطددالعددهای متفدداوت ،رودمن و همکدداران ( )2213بددا
اسدددتفداده از روش هیدددرودینددامیددک رات هموار ،1اثرات
دینامیکي موج را بر روی یک سدکوی پایه کشدشي بررسي
کرده و در نهایت نیروی کششي هر رایزر را بدست آوردند
[ .]16سدویلمز( )1665مدل آزمایشگاهي یک سکوی نیمه
شناور ،که بعلت نقص فني در دریا غر و باعث بروز حادثه
ای ناگوار شدده بود ،را سداخته و طیف پاسدخ سکو را در 9
درجدده آزادی مورد بررسدددي قرار داد .در نهددایددت نتددایج
آزمدایشدددگداهي جهدت صدددحدتسدددنجي روش عددی و
کالیبراسدیون نرم افزار تولید شده توسط آن نویسنده ،بکار
گرفته شد [.]15
کورین( )2212مدل سکوی شناور سه درجه آزادی را تحت
آزمایش قرار داد و دادههای حاصدددل را با نتایج روشهای
تحلیدل زماني(تئوری موج خطي ایری و معادالت اصدددال
شدده م وریسون) و تئوری تفر خطي مقایسه کرد .پس ار
ترسدیم نتایج  2 RAOو استحصال ضرایب اینرسي و دراگ
از آزمایشدددات ،نیروهای وارد به پروتوتی و  RAOمربوطه
بدسدددت آمد و در نهایت بین نتایج تئوری تفر و دادههای
آزمایشددگاهي تطابق خوبي مالحظه شددد [ .]19کتابداری و
همکاران( )2221با فر اسدتوانه ای بودن یک عضو سازه
شدناور(از جمله سدتون ها) ،از روش تفاضل محدود و آنالیز
تفر مرتبه اول موج ،به حل معادله پتانسیل تفر و انتشار
موج پرداخت و در نهایت نیروی وارد بر اسددتوانه شددناور را
بدست آورد.
بمنظور پیش بیني حرکت سکوی شناور ،روشهای تحلیل
خوزه فرکددانس(در مورد حرکدداتي کدده بتوان خطي در نظر
گرفت) ،تحلیل زماني(برای سازه با حرکات غیر خطي ناشي

آزمایشهای صورت گرفته در این تحقیق در فلوم موجساز
آزمایشدددگاه تولید موج مرکز علوم ،تکنولویی پیشدددرفته و
علوم محیطي کرمان انجام شددده اسددت .این فلوم موجسدداز
دارای طول  22متر ،عر  1متر و ارتفدداع  1متر اسدددت.

1
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Smoothed Particle Hydrodynamics
Response Amplitude Operators

از نیروهددای درگ ویسدددکوز و نیروی خطوط مهدداری) و
همچنین مطالعات آزمایشدددگاهي چارهسددداز اسدددت [.]14
ییلماز( )1669معادالت حرکت سکوی شناور بزرگ را با در
نظر گرفتن اثرات میرایي مهدار و وسدددکوزیتده حل نمود و
طیف پاسدددخ سدددکو را در درجات آزادی مختلف ارائه کرد.
بنابر نتایج آن مطالعه ،میرایي مهارها در شدددرایط معمولي
دریا ،تا  62درصدد پاسدخ  surgeسکو را کاهش میدهد که
در شددرایط طوفاني این عدد بسددیار کم و حدود  4درصددد
است [.]11
یکي از احتیاجات اصددلي در حوزه طراحي سددکوها و بطور
کلي سددازههای شددناور ،کمینهسددازی پاسددخ  Heaveو قرار
گرفتن مقددار آن دریدک بدازه معین حدود  32تا  35فوت
اسددت بطوریکه در برخي از انواع سددکوها ،3حرکات مذکور
خارج از این محدوده قرار ميگیرد [.]16
در کشدور ایران اکثر سیستمهای تولید موج دو بعدی بوده
و لددذا در این تحقیق سدددعي شدددد تددا بددا در نظر گرفتن
پددارامترهددای موثر بر حرکددات درجددات آزادی سدددکوی
شناور(طول موج ،ارتفاع موج و عمق آبخور) -1 ،به بررسي
تداثیر پدارامترهای مذکور بر رفتارهای حرکتي سدددکوهای
شدددنداور پرداختده شدددده -2 ،نتایج حرکات کلي با دیگر
مطالعات سه بعدی مقایسه شده و  -3با توجه به محدودیت
عمق و روش عددی مناسدب مشدخصدات کابل مهار طوری
بهیندهیدابي شدددود تدا با خطای قابل قبول نتایج نزدیک به
مقادیر واقعي بدسدت آید .در این راستا ،ابتدا نتایج مطالعه
حاضر با تحقیقات سویلمز [ ]15مقایسه و قابلیت اطمینان
آنها احراز شددد .سددرس شددرایط سددکو در آبهای عمیق بر
روی مدل صددحتسددنجي شددده ،اعمال و در نهایت نتایج
حاصل بررسي شد.
 -2مواد و روش
 -1-2مشخصات فلوم

Dry Trees Semi-Submersible
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جنس بدنه فلوم از شیشه معمولي به ضخامت  12میلیمتر
ميباشددد و در انتهای فلوم یک صددفحه مشددبک به عنوان
جا ب موج به صورت شیبدار قرار دارد .زاویه قرارگیری این
صفحه قابل تنظیم بوده و مناسب ترین مقدار برای آن 32
درجه در نظر گرفته شدد .روی این صفحه برای جذب بهتر
موج یک ساحل سن چین اجرا شد.

 -3-2موج های ساخته شده
معموال امواج بر اساس عمق نسبي  dطبقهبندی ميشوند.
L
در دسته بندی امواج برای  ، d  0.5امواج در ناحیه عمیق
L

قرار ميگیرند .به لحاظ برخي مالحظات مربوط به دسددتگاه
موجسداز ،عمق آب  42سدانتي متر انتخاب شد .با توجه به
عمق مذکور ،بازه مجاز انتخاب طول موجهای الزم بدسددت
ميآید .امواج سینوسي با طول موج های  1 ،1/2و  2/1متر
و ارتفاع امواج  6و  9سدانتي متر انتخاب شدد .با استفاده از
تئوری امواج دامنه کوتاه پریودهای متنارر بر اساس رابطه
 1به شر جدول  1ميباشد [.]22

 -2-2سنسورها
جهت کالیبراسیون دستگاه موجساز برای ساخت موج مورد
نظر ،از سدنسدورهای موجسدنج اسدتفاده شد .با استفاده از
تعداد  9عدد از این نوع سدنسدورها ،نوسدانات سطح آب در
نقاط مختلف فلوم اندازهگیری ميشددود (مطابق شکل(.))1
همچنین با اسددتفاده از دسددتگاه موج نگار و دو سددنسددور
صددوتي آن ،جابجایي سددازه مدل در نقاط مشددخص شددده
اندازه گیری ميگردد (مطابق شددکل ( .))2این سددنسددورها
ميتوانند با فرسدتادن موج صدوتي به سدطح سازه متحرک
جابجایي آن را اندازه گیری کند.
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برای سداخت انواع موج در فلوم ،مشخصات موج مربوطه به
دسدتگاه داده شدده و با اسدتفاده از سدنسورهای موجسنج،
درسدددتي آن مالحظه ميگردد .در صدددورت نیاز طي چند
مرحله اعداد درست تولید مي شود .مطابق شکل ( )3جهت
تولیددد طیفهددای موج از نمودار چگددالي موج – فرکددانس
مخصدو آن طیف استفاده شده و برنامه دستگاه تنظیم و
نمودار شکل ( )6رسم ميشود.
 -4-2مدل فیزیکی
مدلسدازی نسبتا دقیق و مشابه پروتوتی  ،شرایط مناسب
محیطي در آزمایشدگاه ،انتخاب مقیاس مناسب و شناسایي
دقیق اثرات مقیداس قادر خواهد بود نتایج کاربردی و قابل
اسدددتنادتری در خصدددو برآورد پارامترهای طراحي ارائه
دهد .برای در نظر گرفتن نیروهای غالب مشدددارکت کننده
در اینرسدي سازه ،بهترین معیار عدد فرود است که معمو اال
در مدلسدازی سازههای فرا ساحل استفاده ميشود [.]21
مدل سکوی نیمهمست ر با مقیاس یکصدوبیستم ساخته
شد.

شکل ( )1میلههای حسگر سنجه موج.

جدول ( )1مشخصات موج های سینوسی تولید شده در
آزمایشگاه بر اساس ناحیه عمیق.

شکل ( )2سنسورهای صوتی.
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فرکانس

پریود )(s

طول موج )(m

شماره

1/16

2/11

1/2

1

1/25

2/1

1

2

1/36

2/41

2/1

3
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(ب)

(الف)

شککل ( )3نمودار طیف  Jonswapسکاخته شکده در آزمایشگاه نسبب به طیف ایدهآل به روش آزمون و تکرار (الف) مرحله نهایی و (ب)
نتیجه مرحله اول.

شکل( )4موج سینوسی منظم آزمایشگاهی با ارتفاع موج  6سانتیمتر.

این مدل دارای یک عرشه به ابعاد  92و 12سانتیمتر ،چهار
سدتون به قطر  6سانتیمتر و به ارتفاع  32سانتیمتر ،و دو
پانتون به طول  1/2متر ،عر  15سدانتیمتر و ضخامت 9
سددانتیمتر اسددت .جنس عرشدده از نئوپان بوده که دارای
ضدخامت یک سدانتیمتر اسدت .سدتونها با مقطع لوله و از
جنس پي وی سددي سدداخته شددد که از باال به عرشدده و از
پایین به پانتونهای چوبي ضدددد آب متصدددل اسدددت .مدل
آزمایشگاهي ساخته شده دارای جرم کل  12کیلوگرم است
(مطابق شدکل ( .))5بوسیله چسب ضد آب مدل کامال آب
بندددی شدددده و نیز بمنظور افزایش آبخور از وزندده هددایي
چسبیده به ستون سکو استفاده شد .مهاربندی مدل توسط
 6کابل بسددته شددده به گوشددههای عرشدده انجام ميشددود.
Full Scale

مشخصات کامل مدل در جدول ( )2ارائه شده است .بر پایه
تشابه هندسي و مقیاس یکصدوبیستم انتخابي مدل ،طول
کابل بین  5تا  12متر در آزمایشدگاه باید لحاظ گردد که با
توجه به شددرایط مدل کامل 1و مشددخصددات فلوم این عمل
قابل قبول نیست .بر اساس تئوری کابلهای بریده شده که
در بخش  5-2به شددر آن پرداخته ميشددود طول و قطر
بهینه کابل انتخاب شد.
با تنظیم ارتفاع متاسدنتریک مدل ،درجه پایداری بیشتری
قابل تولید است که در این راستا با افزودن یک جرم اضافه
کده حتي المقدور کمترین اثر اندرکنشدددي را دارا باشدددد،
پارامتر مذکور قابل ت ییر خواهد شد.

1
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همچنین مدلسازی کابل قطع شده ،1باید با در نظر گرفتن
موارد زیر انجام گردد [.]22

جدول ( )2مشخصات سکوی شناور به تفکیک مدل و
پروتوتیپ.
مدل
اجرایي

مقیاسي

پروتوتی

 مدلسددازی صددحیح مشددخصددههای مربوط به نیروهای
بازگرداننده.

پارامترها

2/242

2/242

42/222

پیش کشیدگي در راستای
افق(کیلوگرم)

32

32

32

زاویه انحر در محل اتصال
به سازه(درجه)

1/5

1/5

152

قطر موثر

2/222

2/222

22/222

وزن واحد در حالت غوطهور
(کیلوگرم بر متر)

-

-

1222

طول خط مهار

-

-

122

طول زمین افتادگي (متر)

3/1

3/9

392

مدول االستیسیته ()GPa

652

652

65222

مقاومت گسیختگي

4/2

4/25

4252222

نیروی متوسط قابل اعمال
به نقطه مهار در کف فلوم

 مدلسازی صحیح ارتباط شبه استاتیکي بین پاسخهای
مدل در حالت مهار شده.
 مدلسدددازی مقدار معیني از میرایي سدددیسدددتم مهار،
رایزرها و نیروی جریان.

 مدلسازی شبه استاتیکي خط مهار در حالت کشش.
در ی ک مطالعه آزمایشگاهي با مقیاس معلوم ،شرایط تشابه
سددینماتیکي و دینامیکي عالوه بر تشددابهات هندسددي باید
وجود داشدته باشد که از این رو کابلهای مهاری باید مورد
توجه بیشدددتر قرار گیرند .عمق قابل دسدددترسدددي در فلوم
اقتضائات مدلسازی را مرتفع نکرده بنابراین الزم است تا با
ابزاری مناسدددب شدددرایط آزمایشدددات طوری مهیا گردد تا
پاسدددخهای پروتوتی با مدل نظیر آن ،تطابق قابل قبولي
داشته باشد.
در مطالعه حاضددر ،به کمک نرم افزارهای آباکوس و متلب
این هدد تدامین گردید .در این راسدددتا ،تحقیقات مولینز
[ ]23مددد نظر قرار گرفددت .در آن مطددالعدده بکمددک یددک
الگوریتم بهینهسددداز و تعریف تابع اختال ت ییر مکانهای
حداکثر بین کابل اصددلي و قطع شددده (مطابق شددکل ())9
برای هر یدک از اجزای کدابدل ،تابع مذکور کمینه شدددد و
ضرایب وزني مجهول در تابع هد تعیین گردید.
در یک رویکردی مناسددبتر ،ميتوان تابع هد را اختال
عددی بین فرمول طیف پاسدخ حرکت سدازه اصلي و مدل،
بدا در نظر گرفتن ضدددریدب مقیاس برای تمام پارامترهای
مشارکت کننده ،تعریف کرد .با انتخاب مقادیر طیف حرکت
سدددازه اصدددلي برای زمددانهددای دلخواه متنددارر بددا طیف
مدل(شدددامل حداکثر جابجایيها) ،یک دسدددتگاه با تعداد
دلخواه معادله و سه مجهول بدست ميآید .مجهوالت همان
مشخصات کابل مورد استفاده در آزمایشگاه هستند .به این
معني کده بدا رعدایدت مقادیر بدسدددت آمده برای کابل در
آزمایشدگاه ،مدل نزدیکترین رفتار را به سازه اصلي خواهد
داشت.

شکل ( )5مدل آزمایشگاهی سکوی شناور.

 -5-2مدلسازی مهاربندها
توجده بده اهمیدت تئوری کابلهای بریده به منظور توجیه
درست رفتار مدل در آزمایشگاه ،جهت استحصال موارد زیر
بسدیار مفید اسدت -1 :رفتار حرکتي کلي سکوی شناور در
مواجهدده بددا نیروهددای محیطي مختلف -2 .تعیین اثرات
میرایي و سدختي کابل در جهت تشدددید حرکات سکو-3 .
تعیین نیروهای طراحي بدنه سکو و مهاربندها.

Truncated

1
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شکل ( )6نمایش مفهوم كابل قطع شده مورد استفاده در شبیهسازی حركب مدل در مطالعه مولینز.

پاسخ مدل ،تنها یک حالت از مشخصات موج در نظر گرفته
شدددد و بر این اسددداس ،رابطده حرکت مدل بدسدددت آمد
(معادالت  2و  .)3همچنین از مقادیر ماکزیمم طیف سددازه
اصددلي نظیر(از حیث زمان) سدددازه مدل(با اعمال ضدددریب
مقیاس) ،در سمت دیگر معادالت استفاده شد.
در نهایت مقادیر بهینه مشددخصددات کابل مورد اسددتفاده در
آزمایشددگاه طبق جدول ( )3بدسددت آمد .شددماتیک تشددابه
مورد نظر در روش قطع کدابل مهار در شدددکل ( -1الف) و
مراحل مورد نیاز ایجاد این تشدابه در شکل ( -1ب) نشان
داده شده است.

با الگوریتم اجتماع رات این دستگاه حل شده و جوابهای
بهیندده شدددده بدددسدددت آمددد .طیف مدددل نیز از مقددادیر
آزمددایشدددگدداهي بددا در نظر گرفتن مقددادیر متفدداوت برای
پددارامترهددای طول و ارتفدداع موج ،آبخور و همچنین برای
مشددخصددات کابل (طول ،قطر و فاصددله محل اتصددال) قابل
دستیابي است.
در این مطالعه ،فرمول طیف سددازه اصددلي ،با اسددتفاده از
نرمافزار آبداکوس (مطدابق شدددکدل ( ))4با در نظر گرفتن
مقادیر ثابت برای مشدخصدات مهاربند و مقادیر مت یر برای
مشدخصدات موج ،تولید شدد .برای دستیابي به رابطه طیف

شکل ( )7طیف پاسخ حركب پروتوتیپ در نرمافزار آباكوس.
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)(الف

) (ب
. الف) نمایش شماتیک مفهوم كابل قطع شده و (ب) مراحل شبیهسازی و بهینه یابی پارامترهای كابل در آزمایشگاه-8( شکل
Z  H 
8.01

3.95

. d 

4.05

. L 

1.5

sin( 0.25t  0.97 )   H 

13.54

. d 

1.88

2.79

1.37

. L 

4.627

sin( 1.58t  0.6 ) 

 H  . d  . L  sin( 1.47t  1.66 )   H  . d  . L  sin( 1.51t  0.76 ) 
 H 8.80 . d 7.7 . L 1.86 sin( 1.73t  3.57 )   H 0.671 . d 2.213 . L 0.62 sin( 1.34t  1.1 ) 
 H 11.1 . d 3.97 . L 6.74 sin( 1.28t  0.11 )   H 1.62 . d 2.16 . L 0.98 sin( 1.71t  0.65 )
20.38
0.27
9.11
9.83
1.98
4.38
X  H 
. d  .  L  sin( 0.511t  1.13 )   H 
. d  .  L  sin( 1.06t  0.51) 
 H 9.3 . d 0.809 .  L 1.86 sin( 1.5t  1.08 )   H 3.35 . d 3.39 .  L 1.36 sin( 1.18t  0.28) 
 H 4.84 . d 0.16 .  L 0.44 sin( 1.24t  0.33)   H 26.64 . d 0.29 .  L 8.47 sin( 1.4t  0.026 ) 
 H 6.205 . d 4.98 .  L 0.78 sin( 0.68t  0.73)   H 4.1 . d 4.01 .  L 1.23 sin( 0.74t  1.64 )
4.02

3.27
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گرفتند .فاصدددله افقي این مهاربندها از کف فلوم تا سدددازه
برای انجام آزمایشددات 1/5متر انتخاب شددد (مطابق جدول
( .))6سازه در دو عمق آبخور  5/5و  16سانتي متر نیز قرار
گرفت 9 .نوع موج سینوسي و  3نوع طیف موج Jonswap
به این مدل اعمال شدددد .در مجموع  39تسدددت (آزمایش)
تولید شددد .برای اندازهگیری جابجایي افقي و قائم سددکو از
دو سدنسدور صدوتي بصدورت همزمان استفاده شد .این دو
سددنسددور بصددورت افقي و قائم در مرکز تقارن سددازه قرار
گرفت .از دو صددفحه ثابت نیز بعنوان سددطح بازگردان موج
صوتي جهت برداشت جابجایي مدل استفاده شد.
قبل از انجام آزمایشدات بروی مدل سدکوی شناور و بدست
آوردن داده های قابل قبول ،در ابتدا باید مشددخصددات کابل
در آزمایشددگاه به روش کابلهای بریده شددده تعیین شددود.
جهت بدسدددت آوردن نتایج قابل اطمینان ،تثبیت موقعیت
سکو 1در تمامي درجات آزادی الزم بوده و مهمترین بخش
مدلسدازی در آزمایشدگاه ميباشد .قدم اول صحت سنجي
پاسدددخ مدل فیزیکي در مقایسددده با داده های حاصدددل از
مطالعات قبلي اسدت .در مطالعه سویلیمز طیف پاسخ مدل
بدون در نظر گرفتن اثر کابل در حالت عبور حجم سددیالب
معین 2در آزمایشگاه بدست
آمده ،که با مقادیر مسددتخرج از این مطالعه (مطابق شددکل
( ))6مقایسدده شددد .نتیجه حاصددل ،حاکي از تطابق خوب
رفتار مدل حاضدر با مطالعه قبلي اسدت .الزم به کر اسددت
که پاسخهای قبل سیالب مطابقاند.

جدول ( )3مشخصات استاتیکی و دینامیکی كابل مهاری به
تفکیک مدل و پروتوتیپ.
مدل

پارامترها

پروتوتی

اجرایي

مقیاسي

32/5

32

3/222/222
2

1/2

1/2

122

طول

2/15

2/15

15

عر

2/29

2/29

9

ارتفاع

2/52

2/52

52

طولي

2/42

2/42

42

عرضي

2/26

2/26

6

قطر ستونها (متر)

1

1

122

عمق آب (متر)

 2/25و
2/16

 2/25و
2/16

 5و 16

آبخور (متر)

2/226

2/2211

2/11

Roll

2/2262

2/2239

2/39

Pitch

2/62

2/626

62/6

Roll

2/61

2/613

61/3

Pitch

2/64

2/699

69/9

Yaw

جابجایي (کیلوگرم)
ابعاد پانتون
(متر)
فاصله
ستونها (متر)

ارتفاع
متاسنتریک
(متر)
شعاع
ییراسیون
(متر)

 -6-2آزمایشات
سدکوی شناور در فاصله  1/5متری از دستگاه موجساز قرار
گرفت و توسط  6مهاربند در گوشه های عرشه خود به کف
فلوم مهار شدددد .این خطوط مهار به صدددورت خمیده قرار

(الف)

(ب)
شکل ( )9مقایسه شکل پاسخ  heaveدر دو مطالعه آزمایشگاهی (الف) مدل ییلماز و (ب) مدل مورد استفاده در مطالعه حاضر.

Dynamic Position

1

Progressive Flooding

56

2
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در نمودارهای اثرات امواج منظم (شکلهای ( )12تا (،))12
با افزایش فرکانس موج تابشي ،از نظم حرکتي مدل کاسته
شدددده و تعدداد نقداط مداکزیمم جابجایي نیز دچار کاهش
ميشود.
همچنین در فرکانس پایینتر میزان حداکثر ت ییر مکانها
افزایش یدافته که در فرکانس  1/16اکثر قلهها در موقعیت
قدائم  3سدددانتیمتری از مبددا قرار دارندد در حدالي که در
فرکانس  1/36این مقادیر به حدود  2الي  2/5سدددانتیمتر
تنزل یافته اسدددت .تعداد حضدددی ها در فرکانس پایینتر
بصدورت چشدمگیری بیشدتر شده و مقادیر عددی متنارر
نسدبت به مقادیر قلهها متقارنتر اسدت .قابل کر است که
در فرکانس باالتر تمایل سددازه شددناور به کاهش آبخور در
حین حرکت بیشددتر بوده که در اشددکال ( )12و ( )11اکثر
فواصددل طي شددده در مقادیر مثبت محور قائم قرار گرفته
است.

جدول ( )4مقادیر بهینه مهاربندها.
مقادیر اصلي ()cm

پارامتر

95

X

2/21

D

166/4

L

 -3بحث
سددکوی شددناور تحت طول موج ،عمق آبخور و ارتفاع موج
مورد آزمدایش قرار گرفت و در نهایت معادله حرکت در دو
جهت  heaveو  swayبدسددت آمد ابتدا موج سینوسي با
ارتفاع و طول ثابت تحت عمق آبخور مختلف مورد بررسددي
قرار گرفت .در شدددکل ( )12نمودار حرکت  heaveمربوط
به مرکز جرم مدل ترسددیم شددده اسددت .شددکستگي های
نزدیک به هم ميتواند تحت اثر امواج برگشدددتي از انتهای
فلوم و اثرات ثانویه مربوط به جداره باشدددد .شدددکل نمودار
شدددبه سدددینوسدددي بوده و با تقریب خوبي با یک عبارت
سینوسي چهار جمله ای بیان مي شود.

شکل ( )11نمودار جابجایی قائم مدل تحب اثر موج سینوسی با آبخور  7سانتیمتر ،فركانس  1/39ثانیه و دامنه  4سانتیمتر.
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در اشکال ( )15و ( )19که برای ارتفاع موج  5و  9سانتیمتر
ثبت شده است ،موارد باال قابل تعمیم است .مقدار ماکزیمم
در سه نمودار تفاوت چنداني نداشته بلکه مقادیر متوسط و
تناوب آنها متفاوت اسدت .در مقایسده با امواج منظم ،سازه
تحت تعداد حرکات ناگهاني(ضدربهای) بیشتری قرار گرفته
که بعنوان نمونه در شکل  16در فواصل زماني تقریبي 15
ثانیه حادث ميشددود .این بازه در اشددکال ( )15تا ( )14با
افزایش ارتفاع موج بصورت محسوسي کوچکتر ميشود .در
شددکل ( )13سددازه تحت طیف نامنظم در آبخور باالتر قرار
گرفته اسددت .مشدداهده ميگردد که در این آزمایش میزان
حداکثر ت ییر مکانها کاهش یافته و شدت ضربات(اختال
دامنه بین فاز آرام و نقطه شوک) نیز کم شده است.

پدیده رزونانس با فر اینکه جریان غیر چرخشددي اسددت،
در فرکانس های باال مشددهود بوده و باعث اثرات مرتبه دوم
مي شود .این نتایج در مطالعه ماتوس [ ]9بصورت جزئي تر
و با در نظر گرفتن اثرات میرایي و آبخور بصدددورت مجزا و
توام انجام شده است.
در اشکال ( )13الي ( ،)19اثر ارتفاع موج مشخصه در طیف
نامنظم بر حرکت  heaveو  swayمدل بررسدددي شدددده
اسدت .مقدار جابجایي متوسدط مدل در دامنه باالتر بیشتر
شدددده و نقدداط مدداکزیمم تکین در دوره کوتدداهتری اتفددا
ميافتد .بطوریکه در مورد موج با ارتفاع  5سددانتیمتر حدود
 52ثدانیده بوده کده با کاهش ارتفاع موج به  3سدددانتیمتر
(مطابق شکل ( ))16بندرت قابل مشاهده است.
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شکل ( )15نمودار حركب  heaveسکوی شناور بر حسب سانتیمتر تحب طیف موج  Jonswapبا با ارتفاع موج و آبخور  3و  7سانتیمتر.
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مقایسه رفتار مدل تحت آزمایشات متفاوت انجام شده ناشي از
ت ییر پارامترهای موثر ،در شدکلهای ( )11تا ( )22نشان داده
شددده اسددت .در این شددکلها هد مقایسدده لحظه به لحظه
جابجایيها نیست بلکه مشخصات کلي حرکت در هر حالت مد
نظر قرار گرفته اسدت .در شکل ( )11حرکات سازه در آّبخور 5
سدددانتیمتر ندامنظمتر و دارای حداکثر جابجایيهای بزرگتری
است .مهمتر اینکه دامنههای حداکثر ،با ضربه همراه
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d=19cm

بوده بقسددمي که باعث جدا شدددن کابل از محل اتصددال آن در
کف فلوم گردید .در اشددکال ( )16و ( ،)22جابجایي مدل تحت
امواج با طول موجهای  1و  1/2متر در جهت  heaveو sway
بررسي شد .حرکات راستای قائم در طول موج بلندتر بزرگتر و
دارای نظم بیشددتری اسددت .در شددکل ( )22این تفاوتها کمتر
شده و ميتوان گفت افزایش طول موج بر شکل حرکت sway
اثر محسوسي نداشته است.

شکل ( )18نمودار حركب  heaveموج سینوسی با ارتفاع  6سانتیمتر ،طول موج  1متر و با آبخور  7و  19سانتیمتر.
L=1.2m
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شکل ( )19نمودار حركب  heaveموج سینوسی با ارتفاع  4سانتیمتر ،آبخور  7سانتیمتر و با طول موج  1و  1/2متر در جهب قائم.
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-10

زمان بر حسب ثانیه

شکل ( )21نمودار حركب  swayسینوسی با ارتفاع  6سانتیمتر ،آبخور  7سانتیمتر و با طول موج  1و  1/2متر.

حدداکثر ت ییر مکدانهدا افزایش یافته اسدددت .از طرفي در
فرکانس باالتر تمایل سددازه شددناور به کاهش آبخور در حین
حرکت بیشتر بوده بقسمي که معموال اکثر فواصل طي شده
در مقدادیر مثبدت محور قائم قرار ميگیرد(مطابق اشدددکال
( )12و (.))11
 -6افزایش ارتفاع مشخصه موج در طیف نامنظم در حرکت
 heaveو  swayباعث افزایش جابجایي متوسط مدل شده
و نقداط مداکزیمم تکین در دوره کوتداهتری اتفدا ميافتددد.
بنابراین اثر مخرب افزایش دامنه امواج برخوردی ،بصدددورت
نقاط شوک در نمودار حرکت بوده که با کاهش مقادیر دامنه
نیز از بین ميرود.

 -4نتیجهگیری
در این مطدالعده ،مددل سدددکوی نیمهمسدددت ر با مقیاس
یکصددوبیستم ساخته شد .برای انجام آزمایشات ميبایست
ابتدا ضددعف مدلسددازی طول کابل در آزمایشددگاه برطر
مي شد .در این راستا ،با فرمولبندی ریاضي دو طیف حرکت
مددل و پروتوتید (نظیر به نظیر) و کمینهسدددازی اختال
طیفهددای مددذکور پددارامترهددای بهینددهای برای کددابددل در
آزمایشدددگاه بدسدددت آمد(جدول  .)5این مقادیر ضدددعف در
مدلسدازی مشدخصدات کابل را مرتفع ساخت .پس از اتمام
مدلسددازی مدل در آزمایشددگاه امواج سددینوسددي با طول
موجهای 1 ،1/2و  2/1متر و ارتفاع  6و  9سانتیمتر ،ساخته
شدد .سرس اثرات این امواج ،بر حرکت مدل در دو آبخور 5
و  16سددانتیمتر مورد بررسددي قرار گرفت .نتایج حاصددله را
ميتوان بصورت زیر بیان کرد:
 -1بدا افزایش عمق آبخور مقددار جابجایي سدددازه کمتر و
حرکات سازه منظمتر ميشود.
 -2با افزایش طول موج برخوردی ،جابجایي  heaveسددازه
بیشددتر ميشددود .پاسددخ سددازه در طول موج بزرگتر مقداری
منظمتر از طول موج کوتداهتر اسدددت .این موارد با توجه به
نمودار رفتار هیدرودینامیکي مدل در شکل ( ،)11قابل فهم
است .در درجه آزادی  swayپاسخ سکو بصورت متقارن تر
از  heaveبوده و تقریبا به صددورت مسدداوی در دو سددمت
محور افق توزیع شده است .افزایش طول موج باعث افزایش
دامنده حرکتي در این درجه آزادی نیز ميشدددود همچنین
افزایش طول موج بر شددکل حرکت  swayاثر محسددوسددي
نداشته است.
 -3با افزایش فرکانس موج تابشدددي ،از نظم حرکت heave
مدل کاسدته شده و تعداد نقاط ماکزیمم جابجایي نیز دچار
کدداهش ميشدددود .همچنین در فرکددانس پددایینتر میزان
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