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-1دانشجوی دکتری مهندسي سواحل ،بنادر و سازههای دريايي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات
 -2استاديار دانشکده علوم و فنون دريايي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات
 -3استاد دانشکده مهندسي دريا ،دانشگاه صنعتي امیر کبیر
چکیده
سککوها ی نیمه شکناور با توهه به ماهی شناور بودن در معر بارهای محییي ناشي از هريان ،باد و موج ميباشند؛ عمده ترين نیروهای
وارد بر سککازه سکککو و بالتبع آن تنشهای وارده بر مهاربندها ناشککي از امواج و برآيند آنها در راسککتاهای م تل اسک  .از همین رو طراحي
سکیسکتم مهاربندی مناسک و الگوی چیدمان مناس برای آن از مهمترين قسم های طراحي يک سکوی نیمه شناور اس  .سیستمهای
مهاری سککوی نیمه شکناور سکب ايجاد نیروهای بازارداننده در ص حه افقي ميشوند و لذا حرکات در درهههای آزادی  Yawو  Swayو
Surgeرا کنترل ميکنند .در پژوهش حاضر به هه برآورد نیروهای کششي وارد بر خیوط سیستم مهاربندی ،سکو تح  3راستای موج
برخوردی  54 ، 8و  78درهه با شکراي محییي دريای خزر و با اعمال اثر موج در نرمافزار  Flow-3dشبیه سازی شده اس  .هم چنین از
ه نوع آرايش سککیسککتم مهاربندی متقارن در قال مهاربندهای  5و  0تايي برای بررسککي و ارزيابي بهترين حاالت مهاربندی اسککت اده
ارديده اسک  .با توهه به نتايج تحقیق ،سکیسکتم مهاربندی با  5خ مهاری توصکیه نمي اردد و در سیستم با  0خ مهاری نیز آرايش با
زاوايای  38و  54درهه بین خیوط مهاری مجاور در برابر امواج برخوردی با زوايای م تل پاسک های بهتری ميدهد .همچنین با بررسککي
نیروهای محییي وارد بر سکازه سککو مشکاهده مي شود که مقدار نیروهای وارد بر سازه در حالتي که سکوی نیمه شناور در راستای برآيند
نیروهای محییي قرار ارفته و مهار اردد ،کمینه ميشکود .بیور کلي است اده از  0خ مهاری باعث کاهش چشمگیر مقدار نیروی کششي
وارده بر خیوط (بین  24تا  08درصد) مهاری و حرکات هانبي سکو ميشود.
واژگان کلیدی  :سکوی نیمه شناور ،امیرکبیر ،مهاربندی  ،نیروهای محیطی ،نیروی کششی .Flow-3d ،
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 – 1مقدمه

مافرا و همکاران در سال  2883بهینه سازی مهاربندی يک
سکوی کشتيسان با است اده از الگوريتم وراثتي را
امکانسنجي و در نهاي اين امر را ممکن و بسیار سودمند
معرفي کردهاند ] .[4مظاهری و مصباحي در سال  2883با
طراحي يک مدل شبکه هوش مصنوعي حداکثر هابجايي
سازه را که برای طراحي مهاربندها بسیار ضروری اس  ،برای
يک دوره  Nساله به دس آوردند .مقايسه نتايج شبکه هوش
مصنوعي نشان مي دهد که از اين شبکه به خوبي مي توان
برای پیش بیني پاس سازه در اثر بارهای دل واه است اده
کرد ] .[0مظاهری و اينچچیک در سال  2885از روش پاس
محور برای پیش بیني نیروی مهاربند است اده کردند ].[9
هوردان و برتالن آاوئدو در سال  2885با ارائه يک الگوريتم
انیباقي حساس به عمق ،ت مین آنالين ضراي فیزيکي يک
کابل را در محی لزج میسر ساخته که ورودیهای اين
الگوريتم نیروها و موقعی هائي اس که توس تجهیزاتي
روی خود شناور اندازهایری شدهاند ] .[0رضواني در سال
 2884با هدف کاهش پاس های افقي سکو ،بهینهسازی
سیستم مهاربندی يک سکوی شناور را با است اده از نرمافزار
 Mimosaاز بسته نرمافزاری  SESAMمدنظر قرار داده
اس ] .[7ارت در سال  2884با میالعه يک سکوی نیمه
شناور در خلیج مکزيک مهار شده در عمق  1088متری
تحلیل دينامیکي همزمان را به دو روش دامنه فرکانسي و
دامنه زماني انجام داد ] .[18پیتر ديويس و همکاران در سال
 2880تاثیر س تي الیاف در تعیین پاس های خیوط مهاربند
در آبهای عمیق را مورد بررسي قرار دادند ].[11
استانسبرگ در سال  2880تاثیر هريان به تنهائي و تاثیر
هريان توام با امواج را بر يک سازه شناور مهار شده در شراي
م تل دريا بررسي نمود ] .[12هیوالنگ و همکاران در سال
 2887تاثیر س تي غیر خیي مهاربند در پاس
هیدرودينامیک سازه شناور را مورد میالعه قرار داده و فرمول
هديدی را برای ماتريس س تي غیرخیي برای مهاربند
زنجیروار ارائه دادند ] .[13اوالف والسدر سال  2887تاثیر
هه امواج بر حرک های با فرکانس پائین سازه شناور و
همچنین نیروهای مهاربندها مورد بررسي قرار داد ].[15
انگ ما و همکاران در سال  2887سیستم مهاربندی يک
کشتي ح اری را که برای هنوب دريای چین و عمق 1488
متری طراحي شده بود ،تحلیل کردند ] .[14تام السن و

از آنجا که هستجوی منابع ن و ااز به سوی آبهای عمیق
(بیش از  088متر) پیشرفته اس  ،لذا عمالً امکان است اده از
سکوهای ثاب در اين اعماق وهود ندارد ،معموالً است اده از
سکوهای ثاب به دلیل تحمیل هزينههای سنگین ساخ و
نص  ،حداکثر به اعماق حدود  308متر تا  548متر محدود
ميشود؛ از اين رو ايده است اده از سکوهای شناوری که
قابلی بکار ایری در آبها ی عمیق را دارند بیش از پیش
مورد توهه قرار ارفته اس ؛ يک ازينه هدی برای اکتشاف
و بهره برداری از منابع ن تي دريايي ،سکوهای نیمه شناور1
ميباشند.
در آبها ی عمیق سکوهای نیمه شناور با توهه به ماهی
شناور بودن ،در معر بارهای دينامیکي خارهي ناشي از
هريان و باد و خصوصاً امواج ميباشند؛ از اين رو بررسي
برآيند نیروها و بدس آوردن تنشهای وارده به مهاربندهای
سکوی نیمه شناور و طراحي يک سیستم مهار بندی مناس
بر مبنای آن همواره مورد بحث و بررسي بوده اس .
سیستم مهاربندی تنها قادر به کنترل و کاهش پاس های
افقي يک سکوی شناور ميباشد و تاثیر عمده ای در
پاس های عمودی آن ندارد .در حقیق هه کنترل
پاس های عمودی شناور ،عامل تعیین کننده ابعاد و شکل
سکوی شناور بوده و به منظور کاهش اين پاس ها بايد به
بهینه سازی سکو پرداخ ؛ از همین رو و با توهه به هدف
اين تحقیق ،پاس ها ی افقي يک سکوی شناور مورد بحث و
تحلیل قرار ارفته اس ].[1
در اذشته تحقیقات زيادی بر روی مهاربندها انجام شده که
از آن همله ميتوان به تحقیقات زير اشاره نمود .فايلینگ و
لي در سال  1700به طراحي بهینه سیستمهای مهاربندی،
رايزرها و سیستمهای لنگرها در سکوهای شناور به دو صورت
هدااانه و در کنار هم پرداخته و يک روش محاسبه برای
بهینهيابي آرايش لنگرها ارائه کردهاند] .[2فراری و موروکا در
سال  1775به يک روش طراحي بهینه مهاربندی سکوهای
نیمهشناور دس يافتند] .[3دقیق و همکاران در سال 2882
اقدام به معرفي طرح بهینه مهاربندی و اندازههای پل شناور
درياچه ارومیه با است اده از المانهای من صل در حل
پارامتريک نموده و در بحث مهاربندی به موضوع بهینهسازی
وزن لنگر پرداخته شده اس ].[5
1
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همکاران در سال  2887رفتار اهزای يک زنجیر مهاربند را
هم در آزمايشگاه و هم با مدل عددی تح تاثیر پیش
تنیداي و دوران خارج از ص حه مورد بررسي قرار دادند ].[10
ژانگ سو و همکاران نیز در سال  2887مشکالت ناشي از
شل شدن خیوط مهاربندی به دلیل کاهش کشش را مورد
بررسي قرار دادند ] [19و در آخر هانگ ژو و هیپینگ او رفتار
هیدرودينامیکي يک سکوی نیمه شناور را درمواهه با امواج
دريا و باد مورد بررسي قرار دادند ].[10
 -2سکوی نیمه شناور
پیش از اين ح اری درآبهای تا عمق  10متر از روی
شناورهای متشکل از يک يا چند پانتون (حجمهای مکعبي
شکل بزرگ) که عرشه را با ستونهايي نگه ميداشتند انجام
ميارف  .چنین سکوهايي تا منیقه عملیاتي به صورت
شناور انتقال يافته و سپس با وارد کردن آب به داخل پانتون
سکو بر ک دريا قرار ميارف و ح اری آغاز ميشد .درطول
زمان شناوری چنین سکوهايي مشاهده ميشد که اين نوع
سازهها درپاس به تحريک امواج دريا حرک کمي را به
نمايش مياذارند .بعدها،اين خصوصی در طراحي سکوهای
نیمه شناور به کار ارفته شد .البته امروزه نیز در اين نوع از
سکوها درهنگام ح اری در آبهای عمیق بازهم سکو به
صورت شناور باقي ميماند و تنها از مهارهايي هه نگه
داشتن سکو در موقعی مورد نظر است اده ميشود.
شکل ( )1يک سکوی نیمه شناور امروزی اس که دارای دو
پانتون تأمین کنندهی شناوری سکو اس و چهار ستون
عمودی ،پانتونها را به عرشه متصل مينمايد .سکوی فوق را
ميتوان بوسیله مهارهای کابلي يا زنجیری در موقعی مورد
نظر مهار نمود.
حرک عمودی کم ولي مهم سکو که ناشي از امواج دريا
ميباشد بوسیله يک اتصال لغزشي نص شده در انتهای برج
ح اری دفع ميشود .يک عامل کششي هم نیروی رو به باالی
الزم به روی رايزر را ايجاد ميکند تا اين سازه بلند همیشه
در کشش باقي بماند و از کمانش آن هلوایری اردد .حداکثر
عمق آب و شراي آب وهوايي که ح اری بوسیله سکوهای
نیمه مغروق امکان پذير اس  ،تابعي ازسیستم مهاربندی و
مقدار لوله ح اری و رايزر قابل حمل بوسیله سکو و قابلی
تحمل حرک عمودی بوسیله تجهیزات ح اری اس .
Dynamic Positioning

شکل ( )1یک سکوی نیمه مغروق.

برای عمقهای بیشتر از  594متر ،موقعی سکو به صورت
دينامیکي تثبی و کنترل ميشود .سیستم تثبی دينامیکي
موقعی  )DPS( 1دارای پیشرانههای کوچک 2متعددی اس
که به سرع تغییر هه داده و يا روشن وخاموش ميشوند.
برايند هه نیروی ايجاد شده دراين تراسترها به اونهای
اس که خالف هه نیروی امواج و نیروهای خارهي باشد
و سکو را درموقعی اولیه ح ظ نمايد.
تثبی موقعی دينامیکي در بسیاری از کشتيهای ح اری
نیز بکارارفته شده اس  .اين سیستمها دارای تجهیزاتي
هه مش ص نمودن موقعی لحظهای شناور هستند که
فاصله افقي نسب به دهانه چاه را به عنوان سیگنال خیا
تعیین مينمايد و اين سیگنال خیا وارد يک مدار کنترل
ميشود و نهايتاً رانش دهندهها پاس مناس را برای کاهش
سیگنال خیا انجام ميدهند .اين روند در تمام مدت ح اری
ادامه مييابد تا شناور تا حد ممکن در باالی محور قائم
اذرنده ازدهانه چاه قرار ایرد.
 -1-2خصوصیات سکوی نیمه شناور
از خصوصیات سکوهای نیمه شناور ميتوان به موارد زير
اشاره نمود:
ال ) به دلیل سیح آب ور کم نسب به هابجايي سکو،
کمترين پاس دينامیکي به تحريکات امواج دريا را دارند و
فرکانس طبیعي آنها برای حرکات Heave ،Pitch ،Roll
بزرگ و برای حرکات Yaw ،Sway ،Surgeکوچک بوده و در
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سازههای باالی  18888تن را هابجا نمايند .مشکالتي نیز تا
کنون برای اين نوع سکوها بوهود آمده که منجر به واژاون
و يا غرق شدن آنها اشته اس  .به همین دلیل مقررات
ساخ اينگونه سکوها تغییر و ضراي ايمني باالتر و تمهیدات
بیشتری از همله افزايش تعداد ستونها ،برهستگيهای روی
اتصاالت بین ستون و پانتونها ،افزايش در حجم هابجايي
پانتونها و تقسیم بندی عرشه به ب شهای ن وذ ناپذير آب،
وضع ارديده اس  .همچنین المانهای عرضي از قبیل
بادبندهای افقي ،بدنهها را به يکديگر ارتباط ميدهند؛ در
صورت عدم وهود آنها نیروهای زيادی در محل اتصال بین
ستونها و عرشه ايجاد خواهد شد و باعث تنشهای سازه ای
بزرگ و صدمات ناشي از خستگي ميشود.

تقابل با امواج  188ساله با پريود  15-19ثانیه دچار تشديد
ميشوند.
ب) قابلی هابجايي با سرع  0-18m/sرا دارند.
ج) اين سکوها دارای سیح دک وسیع به منظور انجام
عملیات ح اری ميباشند.
د) سیستم مهاربندی بايد هه ارضاء شراي مناس
عملیات ح اری دق الزم هه نگهداری سکو در موقعیتي
با خیای حداکثر  %1عمق آب نسب به موقعی تعیین شده
را دارا باشد.
ه) برای عمقهای بیش از  594متر است اده از مهارهای
کاتنری غیرعملي بوده و در اين موارد از شناورهايي که
موقعی آنها به صورت دينامیکي تثبی و کنترل ميشوند،
است اده مياردد.
و) در سکوهای نیمه شناور مجهز به سیستم تثبی موقعی
دينامیکي ،اتصال رايزر به سکو در شراي بد دريايي قیع
ميشود و بعد از آرام شدن دريا برقرار مياردد.
ز) حداکثر عمق آب و شراي آب و هوايي که در آن ح اری
به وسیله اين سکوها امکان پذير باشد تابعي از سیستم
مهاربندی ،طول لوله ح اری و رايزر قابل حمل به وسیله سکو
و قابلی حرک عمودی تجهیزات ح اری ميباشند.

 -3-2مهاربندی سکوی نیمه شناور
يک سازه شناور در طول عمر خود هم بارهای پايدار و هم
بارهای ناپايداری را تجربه ميکند که سب بروز تغییر
مکانهای بزرگ نسب به موقعی اصلي سکو مياردند.
سازه شناور معموال با است اده از مهاربندی ،1تاندونهای
کشیده عمودی ،2تثبی موقعی دينامیکي 3و يا ترکیبي از
اينها در موقعی مناس نگاه داشته ميشود.
ح ظ يکپارچگي سیستمهايي مانند رايزرها و پلها بستگي
به قابلی های سیستم تثبی موقعی داشته و محدودي
است اده از سکوهای شناور نیز به وسیله محدودي های ح ظ
موقعی تعیین مياردد .از اين رو يکپارچگي سیستم ح ظ
موقعی  ،عامل اساسي در طراحي موفق سازههای نیمه شناور
به حساب ميآيد.
سیستم ح ظ موقعی يک سازه شناور ميتواند مهاربندی
تک نقیهای (SPM) 5استرده 4باشد .مهاربندی تک نقیهای
بیشتر در سازههای کشتيسان و مهاربندی استرده بیشتر
در نیمهشناورها مورد است اده قرار ميایرند .نوع سوم
سیستمهای ح ظ موقعی  ،تثبی موقعی دينامیکي اس .
در سیستم الگوی مهاربندی متقارن  ،کلیه خیوط از نظر
مش صات و ترکی بندی مصالح (زنجیر/کابل) يکسان
هستند .اصوال الگوهای مهاربندی متقارن در مورد شناورهائي
که قرار اس برای مدت طوالني در يک محل به عملیات
بپردازند مورد است اده قرار ميایرد .از خصوصیات مهم اين

 -2-2معایب سکوی نیمه شناور
اين سکوها دارای معايبي نیز هستند که بیور کلي ميتوان
به موارد اصلي ذيل اشاره نمود :
ال ) هزينه باالی ساخ اولیه و هزينههای عملیاتي روزانه
ب) محدودي دک به منظور ذخیره سازی (ن يا ااز)
بدلیل تعادل استاتیکي و ذخیره بويانسي کم
ج) محدودي های سازه به عل ارايش به سوی خستگي
سازه
د) محدودي ها و هزينه زياد عبور از کانال سوئز و پاناما
ه) محدودي های داکهای خشک برای تعمییرات و سرويس
آن
ی) س تي سیستم مهاربندی در دريای نا آرام
الزم به ذکر اس که بارهای متغیر عرشه در  28سال اخیر
سه برابر افزايش يافته اند ،به ويژه در مورد سکوهای نیمه
شناور هرثقیل دار با هابجايي  148888تن که ميتوانند
1

)Single Point Mooring (SPM
Spread Mooring

Mooring
Tendons
3
Dynamic Positioning
2
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به طول موج اس  .در اين حال ميتوان از تاثیر قیر سازه
بر میدان هابجايي صرف نظر نمود  .در غیر اين صورت بايد
تغییر شکل موج منظور شود  .وقتي که قیر پايه به طول موج
وارده قابل مقايسه باشد  ،بايد تاثیر پايه بر میدان هابجايي
سیال را در نظر ارف  .در اين حال نیروی درگ از نیروی
اينرسي بسیار کمتر بوده و حتي قابل صرف نظر کردن اس .
مک کمي  ،1فوکس  ،2مواريچ 3و هیمسون 5با فر تئوری
موج دامنه کوتاه و المان صل اين مسئله را بررسي نموده
اند .اين تئوری به نام تئوری انکسار 4نامیده ميشود .نتايج
نشان مي دهد که وهود المان قیور باعث تغییر ضري
اينرسي در معادله موريسون و ايجاد زاويه عق افتاداي
ميشود .نیروی وارد بر واحد طول پايه در مرکز المان برابر
اس با [:]17

الگوی مهاربندی اين اس که تغییر هه نیروهای محییي،
امواج ،هريان و باد ،بر کارکرد آن تأثیر چنداني ندارد .به
عبارت ديگر ،سیستمهای متقارن با بهرهایری از تقارن و
پ ش همگن خیوط در ههات م تل  ،ميتوانند موقعی
سکو را در برابر نیروهای محییي که از ههات م تل وارد
ميشوند ح ظ نمايند.
 -3نیروی امواج
امواج دريايي که دارای ماهیتي ات اقي بوده و به صورت
تناوبي و تکرار پذير هستند ،باعث ايجاد نیروهای بزراي بر
سازههای دريايي مي شوند .ات اقي بودن و هه های م تل
و انرژیهای مت اوت امواج همگي سب مي شود تا برای
پیش بیني اثرات آن بر روی سازه پیچیدايهای زيادی
وهود داشته باشد  .همین امر و نیز تنوع ابعاد سازههای
دريايي سب شده اس تا تئوریهای م تل ي برای محاسبه
نیروهای حاصل از امواج ارائه شود.
محاسبه نیروی ناشي از امواج بر روی سکوهای دريايي يکي
از اقدامات اولیه برای طراحي سازه بوده و در عین حال يکي
از مشکلترين مراحل فرايند طراحي اس  .عل اصلي اين
پیچیداي اندرکنش موج و سازه ميباشد .بعالوه ماهی
تصادفي امواج اقیانوسها باعث شده اس که حتي برخي از
تئوریهای غیر خیي مرات باالتر امواج منظم نیز برای
توصی کامل امواج کافي نباشد.
با اين وهود امروزه تئوریهايي در دسترس هستند که با
است اده از آنها در کنار نرمافزارهای موهود ميتوان باراذاری
امواج روی سازههای دريايي م تل را با دق قابل قبولي
تعیین نمود .

()2

 -4تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور
از آنجا که در آبهای عمیق ،از سازههای شناور بزرگ و با
حجم هابجايي زياد است اده مي شود ،تئوری ت رق -انتشار
برای محاسبه اين نیروها بکار مي رود ،البته با توهه به اينکه
سازهها دارای اعضای الغر نیز هستند ،معادله موريسون نیز
در تحلیل هیدرودينامیکي اين عضوهای سکوهای نیمه
شناور مورد است اده قرار مي ایرد.
تحلیل پاس سکوی شناور شامل حل معادله دي رانسیل
حرک در  0درهه آزادی با در نظر ارفتن نیروهای محییي
اس  .درهات آزادی شامل سه درهه انتقالي Heaveو Sway
و  Surgeو سه درهه دوراني  Yawو  Pitchو  Rollميباشند.
میزان حرکات سازه در اين درهات آزادی به عوامل م تل ي
از همله س تي مهارها ،بارهای محییي ،هندسه سازه ،میزان
میرائي و ...بستگي دارد.
لکن سیستمهای مهاری سکوی نیمه شناور سب ايجاد
نیروهای بازارداننده در ص حه افقي ميشوند و لذا حرکات
در درهههای آزادی  Yawو  Swayو  Surgeرا کنترل
ميکنند.

هه بیان نیروی افقي وارد بر طول پايه قائم استوانه ای
ناشي از امواج معمولي موريسون در سال  1748میالدی
رابیه زير را پیشنهاد نمود [:]17
()1

1
2

4

)2 Cos(kh

4

که در اين رابیه  εزاويه عق افتاداي بوده و  yاز ک دريا
اندازه ایری ميشود .

الف) معادله موریسون

𝜋

)sin(ωt − ε

)H Cos h (ky

π

F = − ρ CI D2 ω2 +

|𝑢|𝑢𝐷𝜌 𝑑𝐶 F = 𝐶𝑚 ρ 𝐷2 𝑢̇ +

ب) تئوری انکسار
يکي از موارد محدودي در رابیه موريسون  ،نسب قیر پايه
1

Jamieson
Diffraction

Mac Camy
Fuchs
3
Mogridge
2
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جدول ( )1مشخصات کلی سکوی نیمه شناور امیرکبیر.
طول کلي
عر

قیرستونها

90،0

فاصله بین ستونها در راستای طولي

 45،9متر

فاصله بیرون به بیرون پانتونها

 93،5متر

فاصله بین ستونها در راستای عرضي

45،9

طول پانتونها

 08،4متر

تناژ هابجا شده در آب ور حمل و نقل (9،2متر)

 28004تن

پانتونها

 10،4متر

تناژ هابجا شده در آب ور بقا (10،2متر)

 20424تن

ارتن اع پانتونها

 9،4متر

تناژ آب هابجاب شده در آب ور عملیاتي (17،4متر)

 20021تن

عر

کلي

 70،0متر

12،7متر

يک سازه نیمه شناور مهار شده در برابر  2نوع از نیروهای
رانشي هیدرودينامیکي امواج قرار ميایرد ،يک نیروی رانشي
میانگین موج که هابجاييهای يکنواخ سازه را باعث
ميشود و ديگری نیروی رانشي هیدرودينامیکي فرکانس
پايین که حرکات نوساني Yawو  Swayو Surgeرا در حدود
هابجاييهای يکنواخ سازه وهود ميآورد [.]28

جدول ( )2اطالعات مربوط به وزن  ،مرکز ثقل و مرکز شناوری.

جدول ( )3اطالعات محیطی دریای خزر در منطقه اجرا سکوی
امیرکبیر (میدان سردار جنگل).

 -5مدلسازی سکوی نیمه شناور
در (هدول ( ))1اطالعات سازه ای و اطالعات مربوط به آب ور
سکوی نیمه شناور ايران البرز تشريح شده اس  .از طرفي
هه مدلسازی سازه و بدس آوردن پاس های آن الزم اس
تا وزنها و محل قرارایری آنها ،مرکز ثقل سکو و مرکز اثر
نیروی شناوری (بويانسي) به دس آيد که در (هدول ())2
اطالعات مربوط به وزنها ،مرکز ثقل و مرکز شناوری سکوی
نیمه شناور ايران البرز داده شده اس .
همچنین هه اعمال شراي حدی محییي دريای خزر بر
سازه الزم اس تا ارت اع موج شاخص و همچنین پريود موج
چکادی 1بر حس موج  188ساله بدس آيد که (هدول())3
اين اطالعات محییي مربوط به دريای خزر را ارائه ميدهد.
هه عملکرد مناس سکو و هلوایری از صدمه به سیستم
مهاربندی و ادوات ح اری الزم اس تا میزان حرکات افقي
سازه محدود به میزان کمتر از  1درصد عمق آب محدود شود
تا از ضربه به سیستم رايزر و اختالل در عملکرد مناس آن
هلوایری اردد ،هدول 5حدود مجاز حرکات سکوی نیمه
مغروق رواب تجربي بدس آمده را بیان ميدارد [.]21
هه شبیهسازی سازه ابتدا بايد مدل هندسي آن با ابزارهای
تولید فرمهای هندسي نرمافزارهايي همچون Autocadو يا
 Solid Workمدل شده و بصورت فايل  *.stlذخیره شده و
در هنگام تعري شراي هندسي مدل فراخواني شود .نمونه
سازه مدل شده در نرمافزار در شکل ( )2مش ص شده اس .
Peak Period

جدول ( )4اطالعات محیطی حدی مربوط به دریای خزر.

همچنین هه تعیین مشککک صکککات خیوط مهاربندی در
نرمافزار الزم اسکککک تککا از زير منوی Spring and Rope
مشک صکات اين خیوط و آرايش هندسي آنها تعري اردد.
اين خیوط از نوع کششي  -فشاری تعري شده ،که آرايش
آنها متقارن و بصورت  5خ مهاری در سه الگو مت اوت که
به ترتی عمود بر طولي سازه  ،موازی محور طولي سازه و با

1
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زاويه  134درهه با سکازه (شکل ( ))3و نیز آرايش با  0خ
مهکاری در چهکار الگو مت کاوت با زوايای  08 ،54 ،38و 78
بین دو خ مهاری مجاور (شکککل ( ))5در نظر ارفته شککده
اند.
 -6شرایط مرزی
در نرمافزار  FLOW-3Dهم برای م تصکککات دکارتي و هم
م تصات استوانه ای هه تعري شراي مرزی شش سیح
مشککک ص وهود دارد ککه بکا توهه به هه مثب محورها
شکککامل  X-right ،Y-front ،Y-back ،Z-down ،Z-upو X-
 leftميشکود .اين شکراي مرزی برای هر سکلول محاسباتي
تعري ميشکود .شکککل ( )4سکیوح مشک ص شککده بر روی
بلوک شش وههي در دستگاه دکارتي را نشان ميدهد.

شکل( )4چهار الگو برای سیستم مهاربندی با  8خط مهاری.

شرط مرزی با توهه به هه انت اب موج برای مرزهای  Xو
 Yتغییر ميکند .اما در سمتي که شرط مرزی  Waveتعري
ميشود ،در سم مقابل آن هه خروهي شرط مرزی
 Outflowانت اب ميشود که اهازه خروج سیال از قلمرو را
بتوان فراهم نمود .در ديگر سم هانبي شرط مرزی به
صورت  Symmetryدر نظر ارفته ميشود چرا که فر
ميشود هريان در اين دو سم تا بي نهاي ادامه دارد .اما
شرط مرزی در هه  Wall ،Z-downاس چون هرياني در
اين مرز وهود ندارد .از آنجا که هريان تح فشار نیس و
در تماس مستقیم با هوا اس شرط مرزی  Z-upبه صورت
 Symmetryاس  .ذکر اين نکته نیز حايز اهمی اس که
نرمافزار حاضر يک نرمافزار دينامیک محاسبات سیاالتي و
تحلیلهای آن نیز در حوزه زمان 1اس .

شکل ( )2مدلسازی سازه و خطوط مهاری در نرمافزار .Flow 3D

شکل ( )5سطوح یک بلوک شش وجهی در دستگاه دکارتی.

شکل( )3سه الگو برای سیستم مهاربندی با  4خط مهاری.
Time Domian

1
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در واقع اار کل سیستم متشکل از شناور و خیوط مهاربندی
را بصورت يک سیستم ساده شده هرم-فنر تصور کنیم،
چیدمان فنر ها و س تي آنها در کنار زاويه اعمال نیروهای
خارهي و مقدار آن ،پارامترهايي هستند که بیور مستقیم در
حل معادالت دينامیکي وارد ميشوند .در شکلهای ( )0و ()9
میزان هابجايي سکوی نیمه شناور برای  9نوع چیدمان
خیوط مهاربندی و در سه راستای موج برخوردی  54 ،38و
 78درهه به ترتی برای حرکات  Surgeو  Swayنمايش
داده شده اس  .همچنین در شکل ( )0نیز میزان بیشنه نیرو
کششي برای خیوط مهاری برای  9نوع چیدمان خیوط
مهاربندی و در سه راستای موج برخوردی  54 ،38و 78
درهه نمايش داده شده اس .

 -7تحلیل و بررسی
عمدهترين تاثیر امواج بر يک شناور مهاربندی شده را ميتوان
در دو پديده مشاهده نمود .يکي نیروهای میانگیني که باعث
انتقال شناور به يک موقعی میانگین ميشود و ديگری آثاری
که باعث نوعي حرک کمفرکانس حول موقعی میانگین
ميشوند .اين دو عامل هر دو معلول اندرکنش مابین امواج و
سیستم مهاربندی هستند .بیوريکه هم الگوی مهاربندی و
نحوه چیدمان خیوط ،و هم زاويه تابش امواج در تعیین
موقعی میانگین بیور مستقیم نقش دارند چرا که موقعی
میانگین از يک تحلیل استاتیکي ساده منتج ميشود .از طرف
ديگر ،دامنه حرکات کم فرکانس شناور حول نقیه میانگین
نیز که از تحلیل دينامیکي کل سیستم حاصل ميشود بیور
کامل وابسته به چیدمان خیوط مهاربندی اس .

شکل ( )6بیشینه نیروهای وارد بر خطوط مهاری.

شکل ( )7میزان نیروی( فشاری – برشی) وارده از طرف سیال بر سکوی نیمه شناور در راستای محور  xسازه.
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سال پنجم – بهار 79

فصلنامه علمي  -پژوهشي دريا فنون

شکل ( )8میزان نیروی( فشاری – برشی) وارده از طرف سیال بر سکوی نیمه شناور در راستای محور  xسازه.

اس و لذا است اده از سیستم  5مهاربند برای اين سازه شناور
مناس نیس  ،اما در سیستم مهاربندی با  0خ مهاری 3
شیوه مهاربندی با زوايای  54 ،38و  08درهه بین دو خ
مهاری مجاور پاس های مناسبتری را نسب به زاويه 78
درهه بین خیوط مهاری مجاور به دس ميدهند .ذکر اين
نکته نیز ضروری اي که است اده از  0مهاربند به طور کلي
باعث کاهش چشمگیر مقدار نیروی کششي وارده بر
مهاربندها ميشود چنانچه ميتوان کاهشي بین  24تا 08
درصد را در نیروی کششي اين مهاربندها مشاهده نمود.

 -8نتیجه گیری
با توهه به تحلیل نتايج بدس آمده و هابجاييهای نسبتاً
زياد سازه در الگوی مهاربندی با  5خ مهاری و از سويي
ديگر توهه به توزيع نیروهای هیدرو دينامیکي در تعداد
کمتری از خیوط مهاری نسب به آرايش  0خ مهاری
مشاهده ميشود که بیور کلي نیروی کششي در خیوط
مهاری در اين سیستم بیشتر اس  ،لذا است اده از اين نوع
سیستم مهاری توصیه نمي شود.
در سیستم مهاربندی  0تايي ،به وضوح از تحلیل حرکات
 Surgeو  Swayسازه مشاهده مياردد که هابجاييهای
سازه بیور چشمگیری کاهش مييابد لذا با توهه به نتايج
تحلیلها ،بهترين الگوی مهاربندی هه کاهش حرکات
افقي سازه ،الگوی نوع ششم (زاويه  08درهه بین دو خ
مهاری مجاور) که کمترين بازه تغییرات هابجاييهای افقي
سازه را موه مياردد مناس ترين انت اب ميباشد.
همچنین با بررسي نیروهای کششي وارد بر خیوط مهاری
در سیستم مهاربندی با  0خ مهاری مشاهده ميشود که
حال کمینه در آرايش بندی نوع  5يعني خیوط مهاربندی
با زاويه  38درهه بین خیوط مهاری بدس ميآيد.
اارچه الگوهای مهاربندی نوع  4و  0نیز با توهه به تعادل
نیروهای وارده به خیوط مهاری در زوايای م تل اعمال
نیروهای هیدرودينامیکي و کم بودن نیروهای کششي در
خیوط مهاری میلوب ميباشند.
بیور کلي با بررسي نتايج و با توهه به محدوده حرکات هانبي
سازه شناور در سیستم مهاربندی با  5خ مهاری مشاهده
ميشود که میزان مقادير حرکات افقي سکو در از مقدار مجاز
آيین نامه که معادل  1درصد عمق آب برای هلوایری از
ضربه به سیستم رايزر و عملکرد مناس آن ميباشد ،بیشتر
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