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چکیده
در چند دهه گذشته بشر با افزايش تقاضای سوختهای هیدرو کربني مانند نفت و گاز جهت کشف و استخراج منابع دور از ساحل به سمت
آبهای عمیق گرايش پیدا کرد .اين حرکت منجر به استتتتفاده از ستتتکوهای شتتتناور و تکنویو یهای جديد آب عمیق شتتتد .يکي از اين
تکنویو ها ،ستکوی استرار استت .استرار يو ستکوی شناور است که در آبهای عمیق و فوق عمیق بکار گرفته مي شود .در اين مقایه ،آثار
چیدمان خطوط مهار بر روی پاست دينامیکي سکوی اسرار خرپايي در مقیا واقعي در موج منمم و نامنمم به صورت عددی و در حوزه
زمان با استتفاده از تووری تفرق مورد بررسي قرار گرفت .برای اين منمور از يو سکوی اسرار خرپايي که اخیرا در ساحل مایزی در میدان
نفتي  Kikehدر نزديکي  Sabaنصت شده است استفاده شد . .در ابتدا ،کد  Aqwaبکارگرفته شده در اين مطایعه برای حرکات سه درجه
آزادی ستتکو ،با نتايآ آزمايشتتگاهي موجود همین ستتکو معتبر گرديد .ستترب نتايآ با کد  DATsparکه بر استتا تووری موريستتون کار
ميکند مقايستته شتتد .نتايآ نشتتان داد که برای اپراتور دامنه پاستت حرکات ،کد آکوا با در نمر گرفتن تفرق تطابق بهتری نستتبت به کد
 DATsparن ستبت به آزمايشگاهي دارد .مفهو اين تطابق بهتر اينست که حذ تقرق در مدیسازی اين سکوها باع جوابهای ییر واقعي
مي گردد و مدیستازی انجا شتده در اين تحقیق دقیقتر از کارهای قبلي است .پب از ایمینان از صحت و دقت نتايآ ،حرکات سکو در سه
درجه آزادی سرج ،هیو و پیچ در س ه چیدمان مختلف از يو مهار چهارتايي شامل زوايای خطوط مهار  2223 ،0و  53درجه نسبت به موج
بررستي شد .نتايآ نشان داد که آثار چیدمانها ی مختلف مهار بر روی دامنه حرکات سکو در موج منمم ،در پريودهای کوچو ناچیز و در
پريودهای بزرگتر قابل مالحمه استت .بطور کلي ،دامنه حرکات با افزايش زاويه مهار نسبت به موج منمم افزايش مييابد .مطایعه حرکات
سکو در موج نامنمم نشان داد که با افزايش زاويه مهار از  0تا  2223درجه و سرب از  2223تا  53درجه ،ابتدا دامنه متوسط حرکات کاهش
و سرب افزايش مييابد و کمترين دامنه متوسط حرکات در زاويه  2223درجه رخ ميدهد.
واژگان كلیدی :سکوی اسپار خرپایی ،چیدمان خطوط مهار ،پاسخ دینامیکی ،تحلیل در حوزه زمان ،تئوی تفرق ،روش عددی.
تاري دريافت مقایه :
تاري پذيرش مقایه :

70/00/10
79/01/27
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آیاز کشف منابع نفتي و گازی در آبهای عمیق باع شد
سکوهای مختلفي متناس با اين آبها ابداع شوند .يکي از
انواع پر کاربرد اين سکوهای آب عمیق سکوی اسرار است.
در میان انواع گوناگوني از سکوهای فراساحلي که در یول
چند دهه گذشته برای بهره برداری از میادين فراساحلي
یراحي و ساخته شده اند ،به جرأت ميتوان سکوی اسرار را
بزرگترين شاهکار مهندسي ،در صنعت فراساحل توصیف
نمود .اين سکوها در حال حاضر نقش مهمي در توسعه
میادين آبهای عمیق خلیآ مکزيو دارند .عالوه بر اينکه
رکورددار فعاییت در عمیقترين عمق آبي هستند که تاکنون
شرکتهای نفتي بدان دست يافتهاند و سهم قابل توجهي از
پیشرفتهای اين صنعت در آينده را نیز به خود اختصاص
خواهند داد .در واقع با تکمیل و توسعه تکنویو یهای به کار
رفته در اين سکوها ،آنها از هم اکنون به کلید بهرهبرداری
از میادين واقع شده در آبهای فوق عمیقي تبديل شدهاند.
منایقي که هر سایه شاهد بزرگترين یوفانها و بدترين
شرايط آب و هوايي کره زمین هستند .ویي علي ریم فعاییت
در چنین منایقي ،آنها بدون هیچ مشکلي قادر به تداو
فعاییتهای برنامهريزی شده هستند.
سکوهای اسرار هر چند امروزه به نامي آشنا برای شرکتهای
فعال در آبهای عمیق تبديل شدهاند ویي تمامي سکوهای
ساخته شده از نوع اسرار ،در خلیآ مکزيو مشغول به فعاییت
هستند .تنها يو مدل از اين سکو در بیرون از خلیآ مکزيو
در کشور مایزی مشغول به فعاییت است .اسرار يو سکوی
شناور استوانه ای است که به منمور انجا عملیات حفاری،
تویید و ذخیره نفت یراحي شده است .تا به امروز سه نوع
مختلف از سکوهای اسرار ساخته شده است :اسرار کالسیو،1
اسرار خرپايي 2واسرار سلویي)5شکل (.))1
در اين میان ،سکوی اسرار خرپايي و سرب سکوی اسرار
کالسیو بیشترين کاربرد را داشته اند .سکوی اسرار خرپايي
دارای يو مخزن سخت 5استوانه ای در قسمت بااليي و يو
مخزن نر  3در قسمت کیل 0است که توسط يو بخش میاني
خرپايي از هم جدا شده اند .مطایعات نشان ميدهند که

سکوی اسرار خرپايي عملکرد بهتری از سکوی اسرار
کالسیو دارد ،چرا که دارای وزن کمتر ،هزينه ساخت کمتر،
زمان ساخت کمتر ،حرکات هیو میرا شده ،نیروی پسای کمتر
ناشي از بخش خرپايي و بارهای مهار کوچو تر در
محیطهای دارای جريانهای دريايي شديد است ].[3-1
سکوهای اسرار توسط خطوط مهار گسترده در محل خود در
محیط اقیانوسي مهار ميشوند .هزينه سیستم مهار حدود
 20تا  50درصد از کل هزينه پرو ه را شامل ميشود .بنابراين
پیدا کردن بهترين چیدمان ممکن برای خطوط سیستم مهار
به گونه ای که بتواند حرکات سکو را تا حد قابل توجهي
کاهش دهد ،ضروری است .روشهای تحلیلي و عددی
مختلفي را ميتوان برای محاسبه پاس دينامیکي سکوی
اسرار در موج بکار گرفت.
مستقیمترين روش ،تحلیل در حوزه زمان است که در آن
سری زماني تغییرات سطح آب به عنوان ورودی استفاده شده
و پاس سازه بصورت عددی در زمان محاسبه ميشود .در اين
روش ميتوان خطوط مهار و رايزرها را به عنوان فنر در نمر
گرفت و سختي آنها را بطورجداگانه به سختي هیدرو
استاتیکي سیستم اضافه نمود .روش ديگر تحلیل در حوزه
فرکانب است .اين روش در مقايسه با تحلیل در حوزه زمان
ساده تر بوده و زمان کمتری مي برد ،چرا که در اين روش
ميتوان پاس سکو را با استفاده از روش ییف موج تخمین
زد .تاکنون مطایعات محدودی بر روی پاس سکوی اسرار
دارای سیستم مهار در موج صورت گرفته است .میخا 9و
همکاران ،در سال  ،1773رفتار يو اسرار در آب عمیق را در
سه درجه آزادی در حوزه زمان مورد تحلیل قرار دادند و نتايآ
خود را با نتايآ آزمايشگاهي مقايسه کردند ] .[0آنها
همچنین در سال  1770آثار نیروهای تفرق مرتبه دو بر
روی پاس اسرار را بررسي کردند ] .[9در سال ،2005
آگاروال و جین 8پاس دينامیکي يو سکوی اسرار در موج را
همراه با سیستم مهاربا استفاده از تووری موريسون در شش
درجه آزادی در حوزه زمان مدل سازی کردند ] .[8آنا  7و
همکاران در همین سال ،دو روش تحلیل در حوزه زمان و
فرکانب را به کمو تووری موريسون به سکوی اسرار مهار
شده اعمال کردند.
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 -1مقدمه

Keel
Mekha
8
Agarwal and Jain
9
Anam

Classic Spar
Truss Spar
3
Cell Spar
4
Hard Tank
5
Soft Tank

35

سال پنجم – تابستان 79

فصلنامه علمي  -پژوهشي دريا فنون

شکل ( )1انواع مختلف سکوی اسپار ].[1

آنها اين دو روش را با هم مقايسه و محدوديتهای روش
تحلیل در حوزه فرکانب را در محاسبه نیروهای ییر خطي
نشان دادند ] .[7در سال  ،2003اسرانو  1و همکاران پاس
يو سکوی اسرار مهار شده را در حوزه زمان به روش عددی
مورد تحلیل قرار دادند ] .[10کتابداری و میرزايي صفت در
سال  ،2011يو روش عددی تفاضل محدود را برای پیش
بیني حرکات سکوی اسرار در موج با استفاده از تووری تفرق
توسعه دادند ].[11
با وجود مطایعات محدود انجا شده بر روی پاس سکوی
اسرار مهار شده در موج ،آثار چیدمان خطوط مهار بر روی
حرکات سکوی اسرار بسیار به ندرت مورد بررسي قرار گرفته
است .برای مثال ميتوان به تحلیل عددی انجا شده توسط
مونتاسی ر 2و همکاران اشاره کرد .آنها آثار چیدمانهای
مختلف سیستم مهار گسترده را بر روی پاس دينامیکي يو
سکوی اسرار خرپايي با فرضیات ساده کننده و صرفنمر از
تفرق با استفاده از تووری موريسون به روش عددی در حوزه
زمان مورد مطایعه قرار دادند .مطایعه به کمو يو کد عددی
توسعه يافته انجا شد و نتايآ اين کد را با نتايآ تست مدل
مقايسه گرديد ].[12

در اين قسمت معادالت مربوط به برآورد نیروی موج روی
سکو و نیروی حاصل درمهار آمده است.

1

2

Spanos

در مطایعه حاضر ،آثار چیدمان خطوط مهار بر روی پاس
هیدرودينامیکي يو سکوی اسرار خرپايي در ابعاد واقعي
بصورت عددی به کمو تووری تفرق در حوزه زمان مورد
بررسي قرار گرفته است .برای اين منمور از يو سکوی اسرار
خرپايي که اخیرا در ساحل مایزی نص شده است استفاده
گرديد .حرکات اين اسرار بصورت يو جسم صل در سه
درجه آزادی ( سرج ،هیو و پیچ) به کمو کد تجاری Aqwa
شبیه سازی گرديد.
یذا در اين مقایه ابتدا ،معادالت حاکم بر مسوله بیان شده
سرب ،مدل هندسي و شبکه محاسباتي (پنل) تویید شده
توضیح داده شده اند .درادامه ،قبل از بکارگیری روش عددی
حاضر برای تحلیل پاس سکو تحت چیدمانهای مختلف
مهار ،نتايآ اين روش با نتايآ آزمايشگاهي و عددی موجود
(] )[12مقايسه و اعتبارسنجي گرديده اند .در پايان ،نتايآ
حاصل از تحلیل سکو در حوزه زمان در موج منمم و نامنمم
ارائه شده اند.
 -2معادالت حاكم

Montasir
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()0

 -1-2نیروی موج
در اين مطایعه ،از تووری تفرق بر پايه پتانسیل مرتبه اول
برای محاسبه نیروهای هیدرودينامیکي وارده از موج به سکو
استفاده شده است .بر اسا اين تووری نیروی موج شامل
نیروی موج برخوردی (نیروی فرود کريلو ) ،نیروی تفرق ایقا
شده از موج ایتشاشي ناشي از حضور سکو و نیروی موج
تشعشعي ناشي از حرکات سکو است.
در امواج دامنه کوتاه ميتوان از تووری پتانسیل موج مرتبه
اول برای محاسبه نیروهای هیدرودينامیکي موج استفاده
کرد .بنابراين ميتوان روش جمع آثار خطي را برای
فرمولبندی پتانسیل سرعت در داخل دامنه حل بکار گرفت.
میدان جريان سیال ناشي از موج منمم در ایرا سکوی
شناور با يو پتانسیل سرعت مختلط بصورت زير تعريف
ميشود:

برای پتانسیل تفرقي

𝑍𝜕

معادالت اضتتافه شتتود بطوريکه وقتي ∞ → ) ،√(𝑋 2 + 𝑌2
ایتشتتتاش ايجاد شتتتده در موج از بین ميرود .در نر افزار
 Aqwaاز روش انتگرال مرزی در حل معادالت باال استتتفاده
ميشتود .در اين روش از يو تابع گرين که از شرايط مرزی
خطي سطح آزاد ،بستر دريا و شرط میدان دور دست تبعیت
ميکند استتفاده شتده است .در نهايت ،با اعمال تابع گرين،
 ،Gجواب پتانسیل سرعت برای امواج تفرقي و تشعشعي در
هر نقطه در داخل دامنه سیال يا روی سطح جسم از انتگرال
مرزی زير روی سطح جسم بدست ميآيد:
1
()8
𝑋(𝐺)𝜉(𝜎 ∫ = ) ⃑
𝑠𝑑)⃑ , 𝜉, ω
𝑋(φ
𝑆0

که در آن φ𝐼 ،پتانسیل موج برخوردی φ𝑑 ،پتانسیل موج

= 𝑡∅𝐼 (𝑋, 𝑡) = φ𝐼 (𝑋)𝑒 −𝑖ω
−

𝑡𝜕

سترب ،با انتگرال گیری از توزيع فشار بر روی سطح خیب
ستتکو ،نیروهای موج محاستتبه ميشتتود .برای بیان فر کلي
نیروها و ممانهای وارد شتتده بر ستتکو ،بردار واحد عمود بر
ستطح بدنه ستکو بصورت  0مویفه متناظر با  0درجه آزادی
سکو در نمر گرفته ميشود:
⃑𝑛 = ) (𝑛1 , 𝑛2 , 𝑛3
()10

از
که در
تووری هیدرودينامیو خطي برای امواج تفرقي و تشعشعي،
تداخل سازه-موج را ميتوان توسط معادالت و شرايط مرزی
مربویه توصیف کرد .معادیه الپال :
2
2
𝜑𝜕 𝜑 𝜕 𝜑 𝜕2
()5
= 𝜑 ∇2
+
+
=0
𝑍𝜕2

𝑌𝜕2

𝜋4

برای حتل معتادیته انتگرایي بتاال در نر افزار Aqwaاز روش
پنل استفاده ميشود که در آن سطح خیب جسم شناور به
پنلهای مثلثي يا مستتطیلي تقسیمبندی ميشود و حاصل
انتگرال باال بصورت عددی محاسبه ميگردد .پب از محاسبه
پتانستتیل ستترعت مختلط کل ،توزيع فشتتار هیدرودينامیو
خطي را ميتوان با استتتتفاده از معادیه خطي شتتتده برنویي
بدست آورد:
()7
)𝑡 𝜕∅(𝑋,
𝜌𝑝 = −
𝑡𝜔𝑖= 𝑖𝜔𝜌𝜑(𝑋 )𝑒 −

تفرقي متناظر و 𝑗𝑟 φپتانسیل موج تشعشعي ناشي از حرکت
درجه آزادی  jا در دامنه واحد است .پتانسیل سرعت
مختلط برای موج برخوردی مرتبه اول در موقعیت = ⃑X
) (X, Y, Zدر دستگاه مختصات ثابت از رابطه زير بدست
ميآيد:
()5

𝑛𝜕

{

يو شتترط مرزی شتتعاعي میدان دور دستتت نیز بايد به اين

𝑡(𝑋)𝑒 −𝑖ω𝑡 = [(φ𝐼 + φ𝑑 ) + ∑6𝑗=1 φ𝑟𝑗 𝑥𝑗 ] 𝑒 −𝑖ω

]𝛼𝑖𝑔𝑎𝑤 cosh[𝑍 + 𝑑] 𝑖[−ω𝑡+𝑘(𝑋𝑐𝑜𝑠𝜇+𝑌𝑠𝑖𝑛𝜇)+
𝑒
)𝑑𝑘(ω cosh
آن d ،عمق آب و  gشتاب گرانش است .با استفاده

𝐼𝜕 φ

که در آن 𝑛𝑗 ،مویفه بردار واحد عمود بر ستتتطح جستتتم در
راستتای حرکت  jاستت .شرط مرزی در عمق  dبرای بستر
نفوذ ناپذير:
𝜑𝜕
()9
=0
𝑑𝑜𝑛 𝑍 = −

𝑋(⃑ , 𝑡) = 𝑎𝑤 φ
𝑡⃑ )𝑒−𝑖ω
𝑋(∅
() 1
که در آن ،پتانسیل سرعت را ميتوان بصورت حاصل جمع
سه تر ِ موج تشعشعي ( ناشي از  0درجه آزادی سکو) ،موج
برخوردی و موج تفرقي نوشت:
()2

برای پتانسیل تشعشعي 𝑗𝑛−𝑖ω

𝜑𝜕
=
𝑛𝜕

𝑋𝜕2

⃑𝑛 × 𝑟 = ) (𝑛4 , 𝑛5 , 𝑛6

شرط مرزی سطح آزاد:
𝜑𝜕
()3
𝑔 −ω2 𝜑 +
= 0 𝑜𝑛 𝑍 = 0

کته در آن 𝑟 = 𝑋 − 𝑋𝑔 ،بردار مکان هر نقطه روی ستتتطح
بدنه نستبت به مرکز ثقل در دستتگاه مختصتات ثابت است.
بنتابراين ،مویفههای نیرو و ممان هیدرودينامیکي مرتبه اول
را ميتوان به فر کلي زير نوشت:

𝑍𝜕

شرايط مرزی سطح جسم:
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()11

()19

𝑠𝑑 𝑗𝑛 𝑝 ∫ 𝐹𝑗 𝑒 −𝑖ω𝑡 = −
𝑆0

که در آن 𝐹(𝑡) ،نیروهای خارجي وارد بر سکو در هر یحمه
از زمان است .اين نیرو شامل نیروی موج 𝑤𝐹 و نیروی مهار
𝑚𝐹 است ،که روابط آن در بخشهای قبلي ارائه شدM .
ماتريب جر سکو است 𝑀𝑎 = [𝐴𝑗𝑘 ] .و ] 𝑘𝑗𝐵[ = 𝐶 به
ترتی ماتريبهای جر اضافه و میرايي هیدرودينامیکي و
 Kماتريب سختي هیدرواستاتیکي است 𝑋̇(𝑡) ، 𝑋(𝑡) .و
)𝑡(̈𝑋 به ترتی بردارهای جابجايي ،سرعت و شتاب مرکز
ثقل سکو در شش درجه آزادی هستند.

𝑡𝜔𝑖= [−𝑖𝜔𝜌 ∫ 𝜑 (𝑋)𝑛𝑗 𝑑𝑆]𝑒 −
𝑆0

که در آن 𝑆0 ،سطح خیب بدنه است .با توجه به معادیه (،)2
نیروی هیدرودينامیکي کل را ميتوان بصورت زير نوشت:
6
()12
𝑗

] 𝑘𝑥 𝑘𝑗𝑟𝐹𝑗 = [(𝐹𝐼𝑗 + F𝑑𝑗 ) + ∑ F
𝑗=1

= 1, . . , 6

در معادیه باال ،نیروی موج برخوردی ،موج تفرق و موج
تشعشعي از انتگرالهای زير بدست ميآيند:
𝑆𝑑 𝑗𝑛)𝑋( 𝐼𝜑 ∫ 𝜌𝜔𝑖𝐹𝐼𝑗 = −

 -3مدل هندسی سکو و شبکه محاسباتی تولید شده

𝑆0

()15

در اين مطایعه محاسبات عددی بر روی يو سکوی اسرار
خرپايي واقعي که اخیرا در ساحل مایزی در میدان نفتي
 Kikehدر نزديکي  Sabaنص شده است انجا گرديد .ابتدا
هندسه اين سکو در ابعاد واقعي مدل سازی شد .سرب ،کل
سطح بدنه سکوی اسرار توسط ایمانهای ترکیبي مثلثي و
مستطیلي گسسته سازی گرديد.
حساسیت حل به تعداد ایمانهای محاسباتي با شبکههای
 7000و  11000سلول محاسباتي بررسي شد و با ريزترين
کردن شبکه تا جايي که جوابها تغییر چنداني نکند ادامه
يافت .نهايتا شبکه محاسباتي تویید شده شامل حدود
 15000ایمان تفرق برای محاسبه نیروی موج وارد شده به
سطح خیب سکو با استفاده از تووری تفرق انتخاب گرديد.
مشخصات سکوی مورد مطایعه در جدول ( )1ارائه شده است.
همچنین نمايي از سکوی واقعي و مدل هندسي تویید شده
آن همراه با شبکه محاسباتي در شکل ( )2نشان داده شده
است.

𝑆𝑑 𝑗𝑛)𝑋( 𝑑𝜑 ∫ 𝜌𝜔𝑖𝐹𝑑𝑗 = −
𝑆0

𝑆𝑑 𝑗𝑛)𝑋( 𝑘𝑟𝜑 ∫ 𝜌𝜔𝑖𝐹𝑟𝑗𝑘 = −
𝑆0

پتانسیل موج تشعشعي را ميتوان به دو قسمت حقیقي و
موهومي تقسیم کرد .در نهايت ضراي میرايي ( ،)Aو جر
اضافه ( ،)Bرا ميتوان از قسمتهای حقیقي و موهومي
پتانسیل مختلط موج تشعشعي بدست آورد:
()15

𝜌
𝑆𝑑 𝑗𝑛])𝑋( 𝑘𝑟𝜑[𝑚𝐼 ∫
𝜔 𝑆0

= 𝑘𝑗𝐴

𝑆𝑑 𝑗𝑛])𝑋( 𝑘𝑟𝜑[𝑒𝑅 ∫ 𝜌𝐵𝑗𝑘 = −
𝑆0

 -2-2نیروی سیستم مهار
برای بررسي آثار مهار در تحلیل در حوزه زمان ،از سیستم
مهار گسترده شامل خطوط کابل االستیو خطي استفاده
شده است .از جر کابل نیز صر نمر ميشود .اگر  Kسختي
خطي کابل و  𝐿0یول کشیده نشده اوییه و )𝑡(  𝑋1و )𝑡( 𝑋2
نقاط اتصال ابتدايي و انتهايي کابل در هر یحمه از زمان
باشند ،نیروی کشش خط مهار از رابطه زير بدست ميآيد:
) 𝐾( 𝐿 − 𝐿0
𝑖𝑓 𝐿 > 𝐿0
()13
{=𝑇
𝑖𝑓 𝐿 ≤ 𝐿0

)𝑡(𝐹 = )𝑡(𝑋𝐾 (𝑀 + 𝑀𝑎 )𝑋̈(𝑡) + 𝐶𝑋̇(𝑡) +
𝑚𝐹 = 𝐹𝑤 +

 -4اعتبارسنجی مدل عددی
قبتل از استتتتفتاده از کد تجاری  Aqwaبرای بررستتتي آثار
چیدمان خطوط مهار بر روی ستکوی اسرار خرپايي ،Kikeh
ابتتدا نتتايآ اين کتد با نتايآ آزمايشتتتگاهي موجود و نتايآ
عددی يو کد معتبر به نا  DATsparمقايسته شتده است.
همانطور که در مقدمه ذکر شتتتد مونتاستتتیر و همکاران کد
 DATsparرا بر پايه حل تووری موريستتتون در متل برای
محاسبه پاس دينامیکي سکوی اسرار خرپايي توسعه دادند.

0

که در آن  Lیول کابل در هر یحمه از زمان بوده و از رابطه
( )10بدست ميآيد:
| )𝑡( 𝐿 = |𝑋1 (𝑡) − 𝑋2
()10
 -3-2معادالت حركت سکو
معادالت حرکت سکو ،بصورت زير است:
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استتفاده شده است که هر فنر نماينده يکي از اين گروههای
مهار با ستختي معادل استت .بنابراين ،در اينجا مدل سکوی
واقعي با اضتتافه کردن ستتختي ستتیستتتم مهار به ماتريب
ستختي هیدرواستاتیکي در نر افزار  Aqwaدر امواج منمم
با پريودهای مختلف شتبیه ستازی شتده است .سرب نتايآ
بدستت آمده برای مدل ،به سکوی واقعي تعمیم داده شده و
با نتايآ آزمايشتتگاهي و نتايآ عددی کد  DATsparمقايستته
شتتده استتت .اين مقايستتهها در شتتکلهای ( )5تا ( ،)3برای
اپراتور دامنه پاس  1سکو نشان داده شده است .ميتوان ديد
که انطباق خوبي بین نتايآ کد  Aqwaو نتايآ آزمايشتتگاهي
وجود دارد.

جدول ( )1مشخصات سکو.
پارامتر

مقدار

عمق آب ()m

1550

آبخور کل ()m

151213

قطر مخزن سخت ()m

52255

ارتفاع مخزن سخت ()m

09

آبخور مخزن سخت ()m

30252

ارتفاع مخزن نر ()m

10209

تعداد ورقهای هیو

2

اندازه ورقهای هیو ()m

52255

ارتفاع کل بخش خرپايي ()m

95208

فاصله نقاط اتصال مهار به بدنه از کف مخزن سخت

3257

جر سکو ()kg

59e5

فاصله مرکز ثقل از سطح متوسط آب ()m

502127

ممان اينرسي جرمي حرکت پیچ ()kgm2

12103e11

 -5نتایج و بحث
به منمور بررسي آثار چیدمان مهار بر حرکات سرج ،هیو و
پیچ سکو ،سه چیدمان مختلف از يو سیستم مهار چهارتايي
متقارن شامل چهار کابل خطي االستیو در نمر گرفته شد
و حرکات سکو در امواج منمم و نامنمم در اين چیدمانها
در حوزه زمان تحلیل و مورد بررسي قرار گرفت.
1

0/6
0/4
0/2

)Surge RAO (m/m

)Num (AQWA code
)Num (DATspar matlab code
Exp

0/8

0
18

13

3

8

)Wave period (s

شکل ( )3مقایسه نتایج كد  Aqwaبا نتایج آزمایشگاهی ونتایج
كد  DATsparبرای اپراتور دامنه پاسخ حركت سرج.
4

شکل ( )2نمایی از  )aاسپار  )b ، kikehمدل هندسی تولید شده
همراه با شبکه محاسباتی (پنل).

2
1

آنها نتايآ کد خود را ،برای ستتکوی استترار ارائه شتتده در
جدول ( )1و شتتکل ( ،)2با نتايآ تستتت مدل اعتبارستتنجي
کردند ] .[12ستکوی اسرار واقعي دارای  10خط مهار است
که در چهار گروه مختلف حول ستتتکو گستتتترش يافته اند.
برای مدل سازی اين سیستم مهار در آزمايشگاه از چهار فنر
Rosponse Amplitude Operator

)Heave RAO (m/m

)Num (AQWA code
)Num (DATspar matlab code
Exp

3

0
18

13

8

3

)Wave period (s

شکل ( )4مقایسه نتایج كد  Aqwaبا نتایج آزمایشگاهی ونتایج
كد  DATsparبرای اپراتور دامنه پاسخ حركت هیو.

1
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0/35
0/25
0/2
0/15
0/1
0/05

)pitch RAO (deg/m

)Num (AQWA code
)Num (DATspar matlab code
Exp

0/3

جدول ( )3مشخصات امواج منظم برخوردی.

0
18

13

3

8

پریود ()s

دامنه ()m

موج

9

0

1

10

0

2

15

0

5

10

0

5

17

0

3

)Wave period (s

شکل ( )5مقایسه نتایج كد  Aqwaبا نتایج آزمایشگاهی ونتایج

حرکات سرج ،هیو و پیچ سکو در هر يو از امواج منمم در
حوزه زمان محاسبه شده است .محاسبات در مدت زمان
 5000ثانیه و گا زماني  0201ثانیه انجا شده است.
نمودارهای  RAOبرای چیدمانهای مختلف مهار در
شکلهای ( )0تا ( )8نشان داده شده است .ميتوان ديد که
تغییر زاويه مهار در پريودهای کوچو موج (در اينجا حدوداً
تا  15ثانیه) تاثیر ناچیزی بر روی دامنه حرکات دارد .اما در
پريودهای بزرگتر اين اثر قابل مالحمه است .بطورکلي با
افزايش زاويه مهار از  0تا  53درجه دامنه حرکات افزايش
مييابد .در شکل ( ،)7تغییرات موقعیت متوسط عمودی مرکز
ثقل سکو در پريودهای مختلف نشان داده شده است.
مشخص است که با افزايش پريود موج ،فاصله موقعیت
متوسط سکو از سطح آزاد افزايش مييابد.

كد  DATsparبرای اپراتور دامنه پاسخ حركت پیچ.

زوايای خطوط مهار نسبت به جهت موج در اين سه چیدمان،
در جدول ( )2ارائه شده است .همچنین نمايي از چیدمانهای
مهار مورد مطایعه در شکل ( )3نشان داده شده است.
 -1-5تحلیل در امواج منظم
برای محاسبه دامنه پاس حرکات سرج ،هیو و پیچ ،از امواج
منمم با پريودهايي معادل با شرايط عملیاتي سکو در دريا
استفاده گرديد .مشخصات امواج منمم در جدول ( )5آورده
شده است.
جدول ( )2زوایای خطوط مهار در چیدمانهای مختلف
زوایای خطوط مهار ()deg

چیدمانها

2223, 11223, 20223, 27223

چیدمان

B

53, 153, 223, 513

چیدمان

C

0 deg RAO
22.5 deg RAO
45 deg RAO

4
3
2
1

)Surge RAO (m/m

0, 70, 180, 500

چیدمان

A

5

0
20

10

15

5

)Wave period (s

شکل ( )6دامنه پاسخ حركت سرج درچیدمانهای مختلف مهار.

0 deg RAO
22.5 deg RAO
45 deg RAO

20

15

10

)Heave RAO (m/m

16
14
12
10
8
6
4
2
0
5

)Wave period (s

شکل ( )7دامنه پاسخ حركت هیو در چیدمانهای مختلف مهار.

شکل ( )5چیدمانهای مورد مطالعه سیستم مهار
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0/6
0/4
0/3
0/2
0/1

)Pitch RAO (deg/m

0 deg RAO
22.5 deg RAO
45 deg RAO

0/5

0

20

15

10

5

)Wave period (s

شکل ( )8دامنه پاسخ حركت پیچ در چیدمانهای مختلف مهار.
30
25
20
15
10

5
20

10
15
)Wave period (s

)Mean position of heave (m

0 degree
22.5 degree
45 degree

5

شکل ( )9فاصله موقعیت متوسط عمودی سکو از سطح آب در

شکل ( )10پاسخ زمانی حركت سرج در موج نامنظم برای

چیدمانهای مختلف مهار.

چیدمانهای مختلف مهار.

همچنین ،در پريودها ی کوچو ،تاثیر زاويه مهار بر روی
موقعیت متوسط سکو ناچیز است .اين اثر در پريودهای بزرگ
قابل توجه است و تغییرات آن بستگي به پريود موج دارد.
 -2-5تحلیل در موج نامنظم
پاس دينامیکي سکو در يو موج نامنمم ،برای چیدمانهای
مهار ارائه شده در جدول ( )2مورد تحلیل قرار گرفت .موج
نامنمم انتخاب شده ،يو موج با ییف جانسواپ 1با ارتفاع
مشخصه  0متر و پريود پیو  15ثانیه (منطبق بر موج
یراحي سکوی مورد نمر در ساحل مایزی) است .تحلیل در
حوزه زمان با گا زماني  0201ثانیه و مدت زمان 10000
ثانیه انجا شد ،بطوريکه سری زماني موج نامنمم تویید شده،
حداقل شامل  100مویفه موج منمم باشد .پاس زماني
حرکات سرج ،هیو و پیچ برای چیدمانهای مختلف ( B ،Aو
 )Cبه ترتی در شکلهای ( )10تا ( )12برای  5000ثانیه
اول نشان داده شده است .مقادير متوسط دامنه حرکات نیز
در جدول ( )5ارائه شده است.

شکل ( )11پاسخ زمانی حركت هیو در موج نامنظم برای
چیدمانهای مختلف مهار.

JONSWAP

1
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گرفت .مدیسازی به کمو کد تووری تفرق  Aqwaانجا شد.
ابتدا کد تجاری  Aqwaبا نتايآ آزمايشگاهي موجود و نتايآ
يو کد عددی معتبر مقايسه و اعتبار سنجي شد .سرب
حرکات سکو در سه درجه آزادی سرج ،هیو و پیچ در سه
چیدمان مختلف از يو مهار چهارتايي (شامل زوايای خطوط
مهار  2223 ،0و  53درجه نسبت به موج ) بررسي شد .بطور
کلي نتايآ زير را ميتوان از اين تحقیق بدست آورد:
ستازگاری خوب بین نتايآ عددی بدست آمده از کد تجاری
 Aqwaو نتايآ آزمايشتتگاهي نشتتان داد که کد تفرق Aqwa
را ميتوان با دقت خوبي برای محاسبه حرکات سکوی اسرار
خرپايي در موج بکارگرفت.
کد آکوا که با بکارگیری تووری تفرق اين پديده را در نمر
ميگیرد تطابق بهتری نسبت به کد  DATsparبرای اپراتور
دامنه پاس حرکات نسبت به آزمايشگاهي دارد .مفهو اين
تطابق بهتر اينست که حذ تقرق در اين سکوها باع ايجاد
خطا ميگردد .و مدیسازی انجا شده در اين تحقیق دقیقتر
از کارهای قبلي است.
 بررسي حرکات سکو در موج در چیدمانهای مختلف مهارنشان داد که اثر تغییر زاويه مهار نسبت به موج در پريودهای
کوچو موج بسیار ناچیز است ،ویي در پريودهای بزرگ قابل
مالحمه است .بطور کلي ،دامنه حرکات با افزايش زاويه مهار
نسبت به موج افزايش مييابد.
 مطایعه حرکات سکو در موج نامنمم نشان داد که با افزايشزاويه مهار از  0به  2223درجه و سرب از  2223به  53درجه،
ابتدا دامنه متوسط حرکات کاهش و سرب افزايش مييابد و
کمترين دامنه متوسط حرکات در زاويه  2223درجه رخ
ميدهد.

شکل ( )12پاسخ زمانی حركت پیچ در موج نامنظم برای
چیدمانهای مختلف مهار.
جدول ( )4مقادیر متوسط دامنه حركات در موج نامنظم برای
چیدمانهای مختلف.
مقدار متوسط دامنه سرج
C
4.19

B
3.22

A
4.26

مقدار متوسط دامنه هیو
C
10.51

C
4.95

مقدار متوسط دامنه پیچ
C
0.21

C
0.19

)(m

)(m
C
6.04

)(deg
C
0.23
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ميتوان ديد که دامنه متوسط حرکات با تغییر زاويه چیدمان
از  0درجه به  2223درجه ،کاهش و از  2223درجه به 53
درجه ،افزايش مييابد .بنابراين کمترين دامنه حرکات در
چیدمان ( Bزاويه  )2223رخ ميدهد.
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