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  چکیده

هاي دریایی در برابر بارگذاري امواج حدي دریا معرفی شـده اسـت.    در این مقاله روش زمان دوام موج، به عنوان روشی کاربردي جهت ارزیابی سازه

مصنوعی رکوردجاي خود را به  هاي مختلف هستند هایی با شدت امواج دریا که نشان دهنده طوفانمختلف  رکوردهاي شرایط حدي  ،در این روش

تواند جایگزین تعداد زیادي رکورد امواج دریـا   یابد. بر این مبنا یک رکورد تابع موج می که شدت آن با گذشت زمان افزایش می دهند می)تابع موج(

هـا   یابد. همچنین در این روش قابلیت اعتمادپـذیري سـازه   ي مختلف شود و بدین صورت هزینه محاسباتی به میزان قابل توجهی کاهش ها با شدت

شود. در این مطالعه روش تولید ایـن   دهند، سنجیده  ها در برابر بارگذاري تابع موج پاسخ قابل قبولی نشان می تواند بر اساس مدت زمانی که آن می

اي مصنوعی تشریح شده و کاربرد آن بر روي یک سکوي پایه ثابت تحت امواج حدي منطقه خلیج فارس بررسی شده است. جهـت ارزیـابی   رکورده

هـاي حاصـل از    هاي بیشینه جابجایی عرشـه و بـرش پایـه حاصـل از روش زمـان دوام مـوج بـا پاسـخ         دقت این روش در تخمین پاسخ سازه، پاسخ

دهد که زمان دوام موج روشی ساده است که با هزینه محاسباتی پـایین   اند. نتایج این بررسی نشان می دیگر مقایسه شدههاي سه ساعته با یک تحلیل

  دهد. تخمین قابل قبولی از پاسخ سازه ارائه می

  

  زمان دوام موج، تابع موج، سکوي پایه ثابت، ارزیابی: کلمات کلیدي

  

  مقدمه

باشد. در این میان بار امواج، نقش مهمی  هاي فراساحلی، نیازمند تخمین قابل اطمینان از پاسخ سازه تحت بارهاي محیطی می طراحی موفق از سازه

مطالعات هاي فراساحلی، موجب گردیده است تا  ماهیت غیرخطی و پیچیده نیروي امواج وارد بر سازهنمایند.  ها ایفا می روند طراحی این سازهرا در 

هاي حدي سازه در  هاي دقیق تخمین پاسخ ]. عمده روش4-1صورت گرفته، در راستاي ارائه مدلی ساده و قابل اطمینان از سطح دریا سوق یابد [

حال  گردد.باشند که موجب زمانبر شدن فرآیند تحلیل می اند که البته نیازمند رکوردهاي طوالنی طوفان به عنوان ورودي می حوزه زمان بنیان شده

هاي تاریخچه زمانی به یک مشکل براي مهندسین  در صورتی که پاسخ سازه در سطوح تحریک مختلف مورد نیاز باشد، مسئله زمانبر بودن تحلیل

  گردد. تبدیل می

هاي  در مطالعات اخیر، روش. باشد دستیابی به طراحی و بهسازي موفق بسیار سودمند میتعیین پاسخ سازه در سطوح مختلف تحریک براي 

هاي تحلیل ارائه  روش. در ]8-5[هاي فراساحلی تحت سطوح تحریک مختلف امواج ارائه شده است  سازهمختلفی براي کاهش مدت زمان تحلیل 

شوند و رکورد واحدي  هاي دریایی مورد نظر تولید شده و بصورت قطار امواج در کنار یکدیگر قرار داده می شده، رکوردهاي مختلف امواج در حالت

کنند. در هر یک از این ساختارها، انتخاب سطوح تحریک بیشتر به طول رکورد بزرگتر  براي ارزیابی سازه در سطوح تحریک انتخاب شده، عرضه می

سطوح انرژي مختلف  ها، تحمیل گردند. البته نکته قابل توجه در این روش تحلیل میمورد نظر  سازه تحت چند شرایط دریاییو  گردند منجر می

  باشد. یکی پس از دیگري به سازه در طول فرآیند تحلیل می

هاي فراساحلی تحت شرایط امواج حدي مختلف با انجام تنها یک تحلیل  براي ارزیابی سازه 1معرفی روش جدید زمان دوام موجهدف از این مطالعه، 

هاي قبل، افزایش تعداد سطوح تحریک تاثیري بر طول رکورد نداشته باشد و  روش گردد تا بر خالف باشد. در این روش سعی می تاریخچه زمانی می

با عرضه رکوردي مصنوعی از پدیده پیچیده موج، تخمینی قابل قبول از پاسخ سازه به شرایط طوفانی مختلف در مدت زمان تحلیل کوتاه ارائه 

طح انرژي اعمال شده به سازه در طول زمان تحلیل اشاره نمود. این بدان معنا توان به تغییر س هاي پیشین، می ها با روش از دیگر تفاوت .گردد

نماید و از ابتدا تا هر زمان دلخواه از تحلیل، تنها انرژي سطح مورد نظر  باشد که سطح انرژي موج در طول فرایند تحلیل بصورت پیوسته رشد می می

  گردد. به سازه اعمال می

                                                
1 Wave Endurance Time (WET)
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سکوي پایه ثابت مدلسازي شده در نهایت با بررسی موردي یک طراحی روش زمان دوام موج شرح داده خواهد شد و  در این مقاله، تعریف و فرآیند

، اعتبار روش زمان دوام ها نامه هاي تاریخچه زمانی سه ساعته توصیه شده در آیین با نتایج حاصل از تحلیل جو مقایسه نتایبه روش المان محدودي، 

  گردد. موج ارزیابی می

  

  مفهوم روش زمان دوام موج

هاي فراساحلی تحت بارگـذاري   باشد که سعی بر کاهش حجم و زمان تحلیل سازه مفهوم جدیدي از تحلیل در حوزه زمان می روش زمان دوام موج

هـا اسـتفاده    انسـان عروقی بدن  -مفهوم این روش از تست ورزشی استاندارد که به منظور ارزیابی سطح سالمت سیستم قلبی ].9[امواج حدي دارد 

روي بـر روي نـوارگردانی کـه سـرعت و شـیب متغییـر دارد        ر این تست، عملکرد سیستم قلبی عروقی با پیـاده ]. د11-10[گیرد  گردد، الهام می می

یب در این تست گیرد. افزایش سرعت و ش هاي بدن انسان بصورت پیوسته تحت نظارت قرار می گردد. در طول آزمایش، عملکرد و فعالیت ارزیابی می

عروقـی بـدن در طـول     -هـاي قلبـی   یابد. مطالعه در خصوص عالیـم سیسـتم   تا زمانی که معیارهاي بیولوژیکی غیر طبیعی مشاهده گردد، ادامه می

از ایـن   زنی روش زمان دوام موج دهد. آزمایش و همچنین زمان توقف تست، اطالعات مفیدي از عملکرد بدن بیمار را در اختیار متخصصین قرار می

براي این منظور از رکوردهاي مصنوعی امواج با عنوان تابع موج که روندي افزایشی با زمـان   نماید. هاي دریایی استفاده می مفهوم براي ارزیابی سازه

  گردد. دارند استفاده می

هـاي   ورودي، روش زمان دوام مـوج را از روش  پذیرند و تنها رکورد هاي زمان دوام موج و تاریخچه زمانی متداول به صورت مشابه صورت می تحلیل

هاي مختلـف دریـایی را بـا یـک تحلیـل       ، حالت2سازد. در این روش، سازه تحت تحریک رکوردي مصنوعی افزایشی با نام تابع موج دیگر متمایز می

داشته باشد. عملکرد این روش کـه بـر مفهـوم     رود پاسخ سازه در تحلیل به روش زمان دوام موج روندي افزایشی کند. بنابراین، انتظار می تجربه می

اي مجهـول، بیـان    توان با استفاده از مثالی فرضی از سه سازه فراساحلی با مشخصات سـازه  استقامت سازه تا زمان فروریزش بنیان شده است را می

گردد. در این تحلیل کـه   پاسخ هر سه ثبت می ،بصورت پیوستهگیرند و  ریک تابع موج قرار مینمود. در این مثال، سه سازه بطور هم زمان تحت تح

مشـاهده   1گردد. بنابراین، همانطور که در شـکل   اي برخوردار می باشد، لحظه مشاهده خرابی در سازه از اهمیت ویژه زمان بیانگر سطح تحریک می

کند و تحلیل تا زمان خرابـی هـر سـه سـازه      ی عبور می) از حد خرابCشود تا زمانی که اولین سازه ( ها بطور پیوسته دنبال می گردد، رفتار سازه می

اي در برابر بارگذاري امواج منطقه وابسته به زمان تحمـل   دهد، استحکام سازه یابد. بنابراین، با توجه به مفهومی که زمان دوام موج ارائه می ادامه می

  گردد. باشد و پاسخ در هر سطح تحریک با توجه به زمان تحلیل استخراج می سازه می

  
  . الف) پاسخ سازه ب) رکورد زمان دوام موجآزمایش فرضی سکوهاي دریایی به روش زمان دوام موج: 1شکل 

                                                
2 Wave Function (WF)
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  تولید توابع موج

کنند. بنابراین، تولید رکوردهاي  هاي فراساحلی در شرایط دریایی تعیین شده ایفا می در روش پیشنهادي، توابع موج نقش کلیدي را در ارزیابی سازه

مصنوعی موج باید به نحوي صورت پذیرد که عالوه بر افزایش سطوح تحریک در گذر زمان، با ماهیت بارگذاري امواج نیـز سـازگاري کامـل داشـته     

 ابع مـوج در نظـر گرفتـه   وباشند. از میان حاالت ممکن براي اعمال روند افزایشی در پروفیل امواج، در این مطالعه روند افزایشی خطی براي تولید ت

  گردد: شود. بنابراین، تغییرات سطح تحریک با زمان بصورت رابطه زیر بیان می می
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رکـورد اولـین    طول زمـانی و مشخصه ارتفاع موج initialtو s-initialHو نماینده سطح تحریک موج بوده و 3مشخصه ارتفاع موجsHدر رابطه فوق، 

روند افزایشی ارتفاع موج مشخصه در پروفیل توابع موج، داراي دو فاز گردد،  مشاهده می 1همانطور که در رابطه  باشند. سطح تحریک مورد نظر می

 توان طیف انرژي را براي رکورد موج تعیـین نمـود   که میباشد. طول فاز ثابت تابع موج، برابر است با حداقل زمان قابل اطمینان  ثابت و افزایشی می

initial500که در این مطالعه برابر با  pT در فاز افزایش تابع موج، سطح تحریک (ارتفاع موج مشخصه) بـا زمـان    .]13-12[در نظر گرفته شده است

  یابد. بصورت خطی افزایش می

گردند. در نتیجه، سیگنالی که داراي طیف انرژیی برابر با طیف انرژي موج مورد نظـر   طیف انرژي بیان میماهیت و محتواي فرکانسی امواج بوسیله 

ها استفاده گردد. بنابراین، در صورتی که سیگنالی قادر باشد بـا افـزایش    تواند بعنوان نماینده تغییرات سطح دریا در تحلیل ) باشد، می4(طیف هدف

). در این راسـتا، بـا توجـه بـه توزیـع      2گردد (شکل  سطوح تحریک افزایشی را ارائه دهد، تابع موج دلخواه تولید میزمان، در هر لحظه طیف انرژي 

tarواج، از ارتفاع موج ماکزمم هدف (رایلی براي ارتفاع ام
maxHگردد. بنابراین، تولید  ) بعنوان کنترل کننده میزان افزایش انرژي در هر گام استفاده می

  بصورت زیر بیان گردد: سازي کمینهتواند به صورت مسئله  توابع موج می

)2(   max max WF tar 2 WF tar 2
WF J max max0 0

Wave Function

Min ( ) {[ ( , ) ( , )] [ ( ) ( )]
t

F S t S t H t H t d dt


          

WFوWFSکه در رابطه فوق،
maxHباشد و  بترتیب طیف انرژي و ارتفاع ماکزیمم تابع موج میباشد که در مطالعه حاضر  فاکتور وزنی بهینه سازي می

  در نظر گرفته شده است. 1برابر با 

  
  سازي و تولید رکورد تابع موج بهینه: 2شکل 

  

رود که پاسخ سازه نیـز داراي رونـدي افزایشـی باشـد.      با توجه به تقاضاي افزایشی بار امواج در تحلیل به روش دینامیکی زمان دوام موج، انتظار می

گذشته سازه باشد. در نمودار سري زمانی پاسخ زمان دوام موج، با دید به  براي مطالعه رفتاري سازه، استخراج بیشینه پاسخ سازه بسیار ارزشمند می

شـود کـه    گردد. این رویکرد با این مفهوم بنیـان مـی   در تحلیل، پاسخ بیشینه با توجه به بزرگترین مقدار از ابتداي تحلیل تا زمان دلخواه تعیین می

                                                
3 Significant wave height
4 Target spectrum ( tarS )
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و تنها در زمان پایـانی   شده گردد یا به بیان دیگر، تمامی حاالت دریایی از زمان صفر آغاز طیف هر حالت دریایی از ابتدا تا زمان مورد نظر کامل می

  با یکدیگر اختالف دارند.

تواند برمبناي پاسخ حدي سازه تعریف گردد. براي این منظور، مقدار قدرمطلق بیشینه پارامتر دلخواه  براي سهولت، پاسخ تحلیل زمان دوام موج می

سازي نشده، پاسخ حدي سازه  اي پاسخ و تخمین آن در نقاط بهینه گیرد. براي اصالح فرم پله مورد مطالعه قرار می ثبت شده از سازه در طول تحلیل

 اسـتخراج  سـري زمـانی پاسـخ   رفتار سـازه از   هبراي مطالع 6گردد و منحنی زمان دوام موج ها تصحیح می داده 5با استفاده از فرایند حرکت میانگین

  دهد. ایش میاي از پاسخ زمان دوام موج و نیز منحنی پاسخ را نم ، نمونه3شکل  گردد. می

  
  و منحنی پاسخ معادل )EDP( پارامتر دلخواهبراي پاسخ  سري زمانییک : 3شکل 

  

  سکو مدلسازي

براي این منظـور، سـازه سـکوي     باشد. هاي عددي براي حل معادالت دیفرانسیلی پیچیده می مدلسازي کامل هندسه سازه، نیازمند بکارگیري روش

در ایـن مدلسـازي، هندسـه از    . )4(شکل  بصورت المان محدودي مدلسازي گردیده است 7سیس توانمند اُپن افزار در نرمبصورت دو بعدي مورد نظر 

گردد. در هر المان، پنج نقطـه انتگرالـی بـراي تعیـین توزیـع       بندي در مقطع تشکیل می تقسیم 20اي شکل با  لوله 8ستون غیرخطی -المان تیر 53

رود که در صورت بـروز کمـانش، ایـن پدیـده در مهاربنـدها       ها، انتظار می پالستیسیتی در طول المان تعریف گردیده است. با توجه به مقاطع المان

ها در میانه بادبندها  طول بادبند) المان 1000L )Lر، مدلسازي غیرخطی هندسی سکو با اعمال خروج از محوریت مشاهده گردد. براي این منظو

  گردد. ممکن می

بـه پیچیـدگی مدلسـازي کامـل ایـن       باشد. در این مطالعه، با توجـه  ها بسیار با ارزش می مدلسازي اندرکنش شمع و خاك در مطالعه رفتاري سازه

شوند، و براي بیان فنریت  ها بصورت گیردار مدل می گردد. براي این منظور، شمع رو، این موضوع بصورت ساده شده بیان می اندرکنش و اهداف پیش

اده سازي شمع، تخمین قابل قبولی از . این س]14[گردد  برابر قطر پایه) استفاده می 10هاي سازه از طول پایه معادل ( معادل خاك و حفظ فرکانس

گـردد و خـاك    دهد، زیرا که برخالف زلزله، بارگذاري از سوي بستر به سازه اعمال نمـی  پاسخ سازه دریایی پایه ثابت تحت بار گذاري امواج ارائه می

  باشد. ثانیه می 56/0و دوم  67/1اراي پریود اول افزار د گذارد. از اینرو، سازه مدلسازي شده در نرم بستر تاثیري بر بارهاي اعمالی به سازه نمی

  
  مدل دو بعدي المان محدودي سازه سکوي پایه ثابت: 4شکل 

                                                
5 Moving average procedure
6 WET Curve
7 OpenSees
8 nonlinearBeamColumn
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گردد. در این راستا، نیروي  ها اعمال می افزار متلب محاسبه و بصورت تاریخچه نیرو بر روي سازه در گره هاي سازه، در نرم نیروي امواج وارد بر المان

گـردد و سـپس بـا     تعیین مـی بر روي هر المان ، در چهار نقطه محاسباتی نیز زاویه برخورد موجوارد بر هر المان با توجه به ابعاد و شکل هندسی و 

گردد. در ادامه، نیروهاي معادل گرهی در دستگاه مختصات کلی محاسبه و با  ارائه می ها آنفرض توزیع یکنواخت بار موج، تخمینی از نیروي وارد بر 

دینامیکی سازه بـا اسـتفاد از   گردد. در این مطالعه، تحلیل  سیس تهیه می  افزار اُپن جمع جبري آنها، سري زمانی بارگذاري امواج جهت اعمال در نرم

0.5انتگرال عددي گام به گام معادالت حرکت به روش نیومارك با پارامترهاي    0.25و  .(روش شتاب متوسط)، صورت پذیرفته است  

در این مدلسازي نیروي کـل ناشـی از بارگـذاري مـوج در     است. صورت پذیرفته  5اعتبارسنجی نیروي امواج وارد بر سازه با مدلسازي سکوي شکل 

1گردد. براي این منظور، ارتفاع موج در محاسبات  هاي مختلف تعیین می فرکانس شود. نیروي کـل ناشـی از امـواج در دو     طول موج فرض می 20

گردد. در این مدلسازي، ضرایب درگ و اینرسی به ترتیب  استخراج می 5شکل  نمودارها بصورت  حالت یک و چهار نقطه محاسباتی بار موج در المان

. براي اعتبار سنجی محاسبات، نتایج حاصل با استفاده از نتایج آزمایشـگاهی سـکو در حوضـچه تحـت     ]15[در نظر گرفته شده است  2و  1برابر با 

گیري شده را مشاهده نمود. همچنین با توجـه بـه    توان انطباق نتایج مدلسازي و اندازه می ،نموداراین . با توجه به ]16[شود  موج منظم، مقایسه می

  رسد. هاي رسم شده، انتخاب چهار نقطه محاسباتی در هر المان براي تخمین نیروي امواج مناسب به نظر می منحنی

  
  یگیري شده بر روي سکوي دریای مقایسه نیروي کل حاصل از مدلسازي و اندازه: 5شکل 

  

  بحث در نتایج

هاي سازه مورد مطالعـه قـرار    در مدلسازي صورت گرفته، پارامترهاي جابجایی عرشه، برش پایه، نیروي محوري المان بادبندي و نیروي محوري پایه

دهد. در این مطالعـه، سـازه تحـت     هاي زمان دوام موج نمایش می نتایج حاصل از این تحلیل در طول مدت زمان تحلیل، 6شکل گرفته شده است. 

ها در طول مدت تحلیل ثبت گردیده است.  باشد و داده متر با شرایط دریاي خلیج فارس می 5/6متر تا  5/2تحریک هفت تابع موج براي ارتفاع موج 

تاریخچه زمانی سه ساعته امـواج تصـادفی در چنـد     100هاي سازه تحت  شده، نتایج حاصل از زمان دوام موج با پاسخ سنجی روش ارائه براي ارزش

گردد که نتایج زمان دوام موج به خوبی روند افزایشـی   مشاهده می، 6شکل گیرد. با توجه به نمودار ارائه شده در  حالت دریایی مورد مقایسه قرار می

، با توجه به تاثیرپذیري گردد مشاهده میهاي سه ساعته قرار دارد. همانطور که  کند و همواره پاسخ آن در محدوده تحلیل میسطح تحریک را دنبال 

  گیرد. هاي سه ساعته قرار می رفتار سازه از حالت حدي مرحله پیشین خود، نتایج بیشینه بطور عمده باالتر از مقدار میانگین تحلیل

گـردد، بطـور عمـده بیشـینه دامنـه       هاي دریایی مختلف ارائه شده است. همانطور کـه مشـاهده مـی    ی طبقات در حالت، بیشینه جابجای7شکل در 

هاي سه ساعته قرار گرفته است و نیز با توجه به تاثیرپذیري رفتار سـازه بـه پاسـخ حـدي      جابجایی در طبقات در محدوده یک انحراف معیار تحلیل

  هاي سه ساعته واقع شده است. ن دوام موج در سمت راست تحلیلزمان قبل، همواره نمودارهاي زما
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  هاي سه ساعت و زمان دوام موج مقایسه نتایج تحلیل: 6شکل 

  

  
  هاي دریایی مختلف بیشینه جابجایی طبقات در حالت: 7شکل 

  

گـردد، میـانگین    دهد. همانطور کـه مشـاهده مـی    هاي سه ساعته را نمایش می هاي زمان دوام موج با تحلیل یزان همبستگی پاسخم 8شکل نمودار 

دهـد. ایـن میـزان     هاي سه ساعته، پاسخ بیشینه جابجایی عرشه را ارائه می درصد نسبت به میانگین تحلیل 19هاي زمان دوام موج با خطاي  تحلیل

 توجـه باشد. قابل  درصد می 1و  9، 14ها به ترتیب برابر با  هاي دو روش تحلیل براي برش پایه، نیروي محوري بادبندي و پایه ناختالف براي میانگی

  یبی مناسب تصحیح گردد.اتواند با توجه به ماهیت روش زمان دوام و استفاده از ضر است که این میزان اختالف می



7

  
  عته با زمان دوام موجهاي سه سا تحلیل  همبستگی پاسخ: 8شکل 

  

  بندي گیري و جمع نتیجه

هاي دریـایی در شـرایط حـدي مختلـف دریـا در حـوزه زمـان         این مقاله، مطالعه اولیه براي ارائه روش نوین زمان دوام موج به منظور ارزیابی سازه

هاي دریایی  با عنوان تابع موج، براي ارزیابی سازهکه در آن از پروفیل مصنوعی سطح دریا  بودهباشد. زمان دوام موج یک روش محاسباتی سریع  می

  گیرد. می در شرایط مختلف، مورد استفاده قرار

تواند به یـک   دهد که روش پیشنهاد شده می هاي سه ساعته معمول نشان می اي میان نتایج حاصل از روش زمان دوام موج با تحلیل مطالعه مقایسه

و  فراساحلی تبدیل گردد. در این روش، عالوه بر کاهش قابل توجه زمان تحلیل، نتایج بدست آمده مطلوب بـوده هاي  ابزار با ارزش در ارزیابی سازه

توانند بعنـوان پاسـخ    هاي زمان دوام موج دست باال بوده و می همچنین، قابل ذکر است که پاسخ هاي سه ساعته قرار گرفته است. در محدوده پاسخ

در مطالعـات آتـی بسـیار     هـاي زمـان دوام مـوج    پاسخدقت تواند براي افزایش  این موضوع می عته را پوشش دهند.سا هاي سه تقریبی، پاسخ تحلیل

  شد.سودمند با
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