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چکیده
در مطالعات پیشرو عملکرد میراگر جرم تنظیمشده بهعنوان یک سیستم کنترل سازهای غیرفعال در کاهش پاسخ دینخامیکی درجخه آزادی سخر
سکوی پایهکششی تحت بار مو بهصورت آزمایشگاهی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت .کاهش دامنه پاس درجات آزادی سکوی پایهکششی تحت
نیروی مو که بار محیطی غالب در محیط دریاها و اقیانوسها میباشد از آن جهت حائز اهمیت است که با کاهش دامنه پاس حرکات سکو ،دامنه
تنشهای ایجادشده در تندونهای سکوی پایه کششی کاهش یافته و درنتیجه عمخر سسختگی سطخوه مهخار افخزایش مخییابخد .در ایخ مطالعخات،
آزمایشها روی یک مدل سکوی پایهکششی مجهز به میراگر جرم تنظیمشدهای که با توجه به مشخصات دینامیکی سکوی مدل طراحی شخده بخود
انجام گرفت .برای تحریک سیستم از اموا منظم با دوره تناوبهای متفاوت استفاده گردید .نتایج بررسیها نشان میدهخد کخه اسختفاده از میراگخر
ذکر شده در کاهش پاس سر سکوی پایهکششی در محدوده اموا متعارف ،با مفهوم کالسیک میراگرهای جرمی تنظیمشده یعنی تنظیم فرکانس
میراگر با فرکانس سازه ،کارایی ندارد.
کلمات کلیدی :سکوی پایهکششی ،میراگر جرم تنظیمشده ،کنترل غیرفعال ،عملگر دامنه پاس
مقدمه
سکوهای دریایی همواره تحت اثر بارهای محیطی مثل اموا  ،باد و جریان قرار دارند .گاهی ای بارهای محیطی بهگونهای هستند که باعث ارتعخا
با دامنههای زیاد در ای سکو ها شده و منجر به کاهش ایمنی و کاهش عمر سستگی در نقاه مختلف سازه سکو میشوند .ای ارتعاشخات عخالوهبخر
آسیبهای سازه ای باعث ایجاد یک محیط ناپایدار برای ماشی آالت و سدمه شده و بدی گونه باعث پخایی آمخدن بخازده کخاری سخکوهای دریخایی
میگردند .کاهش پاس دینامیکی سکوهای دریایی همیشه یک چالش بهحساب می آمده زیرا پایش دقیق حرکات آنها دارای دشواریهخایی بخوده و
همچنی جای یک سیستمی که بتواند ای ارتعاشات را کاهش دهد درحالی که قابلیت نصب در ای سازهها را داشتهباشد ،سالی بودهاست[ .]1یکی
از انواع سکوهای مناسب برای استخرا نفت و گاز از آبهای عمیق ،سکوی پایهکششی میباشد که سطوه مهار آنها مهمتخری وجخه تمخایز ایخ
سازهها با سایر سکوها میباشن د .به ای نوع از سطوه مهار که همواره تحت کشش ناشی از شناوری اضافه ایجادشده توسط بدنخه سخکو قخرار دارد،
تندون گفته میشود که مهمتری قسمت ای سکو از نقطهنظر تأثیر بر رفتار دینامیکی و عمر سستگی سازه نیز همی تندونها میباشند[ .]2ایخ
نوع از سطوه مهار ،نسبتاً سختی محوری باالیی دارند و بدی طریق تقریباً تمام حرکات عمودی سکو یعنخی حرکخات هیخو  ،رُل و پخیچ را محخدود
میکنند .در اثر بارهای محیطی وارده مثل نیروی مو که دارای ماهیت تناوبی میباشد و متعاقباً حرکات سکوی پایخهکششخی کخه آن نیخز تنخاوبی
سواهد بود ،سیکلهای بارگذاری شدیدی روی تندونها اعمال شده و ای عامل باعث کاهش عمر سستگی در تنخدونهخا مخیگخردد .بخدی ترتیخب
افزایش عمر سستگی تندونها و درنتیجه افزایش عمر کاربری سکو یک چالش بهحساب میآید .یکی از رو های افزایش عمر سستگی تنخدونهخا،
کاهش دامنه تغییرات تنش در آنها بوده که ای مهم از طریق کاهش دامنه پاس سکوی پایهکششی تحت تحریک بار مو وارده ،امکانپذیر اسخت.
امروزه یکی از رو های کاهش پاس سازهها تحت تحریکهای محیطی وارده ،استفاده از انواع تجهیزات کنترل سازهای غیرفعال میباشخد .یکخی از
ای تجهیزات ،میراگر جرم تنظیمشده بوده که تاکنون روی آن مطالعات بسیاری انجامگرفته و حتی از آنها بهصورت کاربردی در انخواع سخازههخای
عمرانی مثل آسمانسرا ها یا دودکشها برای مقابله با ارتعاشات ناشی از باد یا زلزله ،استفاده شدهاست اما تاکنون ایخ میراگخرهخا در سخکوهخای
فراساحلی بهکار نرفتهاند .ایده ساست و طراحی ای نوع از میراگرها بر اساس جذب انرژی توسط ای سیستم در پریود اصلی سازه میباشد[.]3
در مورد مطالعات مشابه انجامشده درباره کنترل غیرفعال سکوهای دریایی ،واندویر و میتومه ( )1791تأثیر مخخازن نگهخداری مایعخات را بخر پاسخ
دینامیکی سکوهای ثابت بررسی کردند[ .]4آنها در مطالعات سود دریافتند که تالطم مایعات در مخازن سخکوهخای ثابخت ،فرکخانسهخای طبیعخی و
میرایی سکو را تغییر میدهد .تحلیلهای آنها نشان میداد که پاس دینامیکی ممک است به دلیل حضور مودهای فرکانس پایی مخازن ،افخزایش
یابد ولی با انتخاب محتاطانه ابعاد هندسی مخازن ،میتوان مخازن را به میراگرهای جرمیای تبدیلکرد که پاس دینامیکی سکو را کخاهش دهنخد.
گلافشانی و قلیزاد ( )2007کارایی و عملکرد دو سیستم غیرفعال میراگر جرم تنظیمشده و میراگر اصطکاکی در سکوهای شابلونی فخوالدی بخرای
کنترل ارتعاشات ناشی از مو را بررسی و با هم مقایسه نمودند[ .]5آنها در مطالعات سود پیبردند که کارایی هر دو میراگر با انعطافپخذیرتر شخدن

ای نوع از سکوها افزایش مییابد و کارایی میراگر جرم تنظیمشده ،بسیار به مشخصات دینامیکی سکو وابسته است اما در مورد مطالعات انجامشده
درباره کنترل غیرفعال سکوی پایهکششی ،آلوِز و باتیستا ( )1777در مطالعات سود پیشنهاد دادند که میراگر جرم تنظیمشده در سختونهخای بدنخه
سکوی پایهکششی بهمنظور کاهش پاس درجه آزادی هیو بهکار گرفتهشود تا دامنه تغییرات تنش در تندونها کاهشیافتخه و بخدی ترتیخب اثخرات
پدیده سستگی تقلیل پیداکند[ .]6اسپیالن و همکاران ( )2009ایده نوسانگر تنظیمشده را ارائه دادند که ای سیستم شامل محفظههخای عمخودی
بوده که از پایی به دریا راه داشته و از باال بسته میباشند که هوای گیرافتاده در باالی محفظه مثل فنر و ستون آب درون محفظه نیز ماننخد جخرم
میراگر تنظیمشده عمل میکند .آنها بهصورت آزمایشگاهی نیز صحتسنجی کردند که ای سیستم بخهصخورت قابخلتخوجهی ارتعاشخات سخکوهخای
پایهکششی را کاهش میدهد[ .]9تافالنیدیس و همکاران ( )2007میراگر های جرمی چندتایی برای کنترل (کاهش) پاس دینامیکی کوپخل هیخو و
پیچ سکوی پایهکششی را با روشی بر پایه شبیهسازی طراحی نمودند[ .]1تابشپور و همکاران ( )2010اثخر میراگخر جرمخی تنظخیم شخده بخر روی
نوسانات قائم سکوی پایه کششی را بهصورت عددی بررسی نموداند[ .]7بررسیهای آنها نشان میداد کخه درحالخت بارگخذاری هارمونیخک ،میراگخر
جرمی تنظیمشده در راستای قائم دامنه حرکت هیو سکو را کاهش داده ولی با فاصله گرفت پریود بارگذاری از پریود تنظیم شده بخرای میراگخر ،از
کارایی میراگرکاسته میشود .آنها همچنی پیبردند که عملکرد میراگر در حالت بارگذاری طیفی نسبت به بارگذاری هارمونیک کاهش مییابد .لی
و همکاران ( ) 2012اولی افرادی بودند که یک سیستم متداول از سکوهای شناور با پایه کششی مجهز بخه میراگخر سختون مخایظ تنظخیمشخده کخه
زیرمجموعهای از میراگرهای جرم تنظیمشده میباشد را مورد مطالعه قراردادند[ .]10از مطالعات تحلیلی و آزمایشگاهی آنها مشخخ شخد کخه اگخر
میراگر اشارهشده بهطور دقیق با مشخصات دینامیکی سکوی موردنظر تنظخیمشخود ،مخیتوانخد پاسخ سخکو (دامنخه ارتعاشخات) را بخهطخور مخرثری
کاهشدهد .بهعنوان مرتبطتری مطالعه انجامگرفته ،چاندرسکاران و همکاران ( )2016بهصورت آزمایشگاهی کنترل حرکت سر سکوی پایهکششی
با استفاده از دو میراگر جرم تنظیمشده با درصد جرمیهای متفاوت تحت بار مو منظم را بررسی نمودنخد[ .]11آنهخا پخی بردنخد کخه در محخدوده
مشخصی از دوره تناوب اموا و باتوجه به درصد جرمی میراگرها پاس سر سکو بهطور مرثری کنترل میگردد.
در مطالعات پیشرو عملکرد و تأثیر میراگر جرم تنظیمشده بر روی کنترل پاس دینامیکی درجه آزادی سخر سخکوی پایخهکششخی ،ناشخی از بخار
دینامیکی مو (که نیروی غالب میباشد) با زاویه برسورد صفر درجه بهصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت .بدی منظخور در ابتخدا پاسخ
مدل یک سکوی پایهکششی متداول در صنعت ناشی از بار مو وارد برآن بدون نصب میراگر در آزمایشگاه ،ثبت شده و سپس بخا دردسخت داشخت
مشخصات دینامیکی سازه و براساس رو های موجود در دینامیک سازهها و با توجه به سواص تحریک بار دینامیکی مو  ،میراگر مناسب برای ای
سازه در درجه آزادی مورد نظر طراحی و بار دوم با نصب میراگر روی مدل ،پاس سکو ثبت و نتایج باهم مقایسه گردید.
معادالت حرکت
در شکل  1سکوی پایهکششی مجهز به میراگر جرم تنظیمشده و عملکرد آن در اموا نشان داده شدهاست .در مفهوم اصلی کاربرد ای نوع میراگخر
در سکوی پایهکششی ،محلی که برای نصب ای میراگر در سکو درنظر گرفته شده ،دو پانتون سکو واقظ در راستای سر میباشد ولی بهعلخت عخدم
قابلیت مشاهده رفتار میراگر در داسل بدنه سکو ،در مدل سازی آزمایشگاهی محل قرارگیری میراگر روی عرشه درنظر گرفته شده و بهجای استفاده
از دو میراگر در طرفی سکو از یک میراگر با جرم دو برابر در راستای میانی عرشه استفاده گردید.

شکل  :5مدل سکوی پایهکششی مجهز به میراگر جرم تنظیمشده و عملکرد میراگر در امواج

باتوجه به اینکه در ای مطالعات اثر میراگر جرم تنظیم شده فقط بر روی پاس دینامیکی درجه آزادی سر سکوی پایهکششی بررسی شدهاسخت و
با درنظر گرفت اینکه حرکت سر سکوی پایهکششی تأثیرپذیر از دیگر درجات آزادی سکو نمی باشد ،سیستم سکو و میراگر را میتوان بخهصخورت
یک سیستم دو درجه آزادی فرض کرده (شکل  )2و معادالت حرکت ای سیستم را بهصورت رابطه  1نوشت.
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شکل  :7سیستم دو درجه آزادی سکوی پایهکششی و میراگر جرم تنظیمشده

𝑑𝑥 جابجایی میراگر نسبت به سکو و 𝑠𝑋 جابجایی سر سکو تحت نیروی افقی وارده )𝑡(𝐹 ناشی از مخو بخوده 𝐾𝑠 ،سخختی Cs ،میرایخی𝑀𝑠 ،
جرم و 𝑠𝐴 جرم افزوده سکو در راستای سر میباشند 𝑘𝑑 .سختی cd ،میرایی و 𝑑𝑚 جرم میراگر میباشخند .طراحخی میراگخر بخهگونخهای انجخام
میگیرد که نزدیک تری فرکانس را به فرکانس طبیعی سر سکوی پایه کششی داشته باشد .همچنی اگر درصد جرمخی میراگخر نیخز برابخر درصخد
بیشتری از جرم سازه سکو باشد عملکرد میراگر در کنترل حرکت سر افزایش مییابد[.]12
مدلسازی آزمایشگاهی
در آزمایشهای سکو های فراساحلی به دلیل اینکه سطح آزاد وجود دارد و اثرات نیروی اینرسی و نیروهای ناشی از اموا گرانشی و متعاقبخا نیخروی
گرانشی اهمیت مییابد ،عدد فرود مهمتری اصل تشابه بهحساب آمده و بدی ترتیب تشابه فرود بهعنوان معیخار تشخابه بخی نمونخه واقعخی و مخدل
استفاده میشود[ .]13عالوه بر مقیاس تشابه هندسی ،نسبت دیگر پارامترها بی نمونه واقعی و مدل مثل جرم ،سخختی ،نیخرو ،جابجخایی ،سخرعت،
شتاب و فرکانسها براساس تشابه فرود برحسب ضریب تشابه هندسی مشخ میگردد .به عنوان مثال اگر چگالی آب دریا را با چگالی آب حوضچه
آزمایشگاه برابر درنظر بگیریم ،نسبت جرم سکوی واقعی به مدل برابر با توان سوم ضریب تشابه هندسی سواهخد بخود .جخدول  1مشخصخات نمونخه
واقعی سکوی پایه کششی و مدل آزمایشگاهی ای سکو براساس ضریب تشابه هندسی (𝝀) را نشان میدهد .ضریب تشابه هندسی درنظر گرفتهشده
 200میباشد.
جدول  :5مشخصات نمونه واقعی و مدل آزمایشگاهی سکوی پایه کششی
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نمونه واقعی

مدل 1:200

1
2
3
4
5
6
7
8
9

فاصله بی ستونها
ارتفاع ستونها
شعاع ستونها
عرض مقطظ پانتونها
ارتفاع مقطظ پانتونها
آبخور در حالت شناوری آزاد
آبخور در حالت پیشکشیده
تعداد تندونها
جرم
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برای بررسی پاس دینامیکی سکو در اموا از تشابه عدد فرود و تساوی عدد کولگان-کارپنتر برای مدلسازی مو در حالت واقعخی و آزمایشخگاهی
استفاده میگردد . .بهطور مختصر می توان بیان نمود که ارتفاع مو  ،طول مو و عمق آب بهصورت سطی و با ضریب تشابه هندسی مدل میگردد.
نسبت پریود مو در دریای واقعی به پریود مو در آزمایشگاه نیز برابر جذر ضریب تشابه هندسی میباشد .جهت بررسی رفتار سکوی پایخهکششخی
مجهز به میراگر موردنظر در ای پایان نامه ،از حوضچه کشش مرکز پژوهشی مهندسی دریا در دانشکده مکانیک دانشخگاه صخنعتی شخریف اسختفاده
گردید .شکل  3شماتیک حوضچه کشش مرکز پژوهشی مهندسی دریا و تجهیزات آن و محل نصب مدل سکویپایهکششی را نشان میدهد.
هرگاه یک سازه فراساحلی مثل سکوی پایه کششی در معرض امخواجی مخنظم بخا دوره تنخاوب مشخخ قرارگیخرد دارای پاسخ پایخدار هارمونیخک
سواهدبود .در ای مطالعات از ای ویژگی استفاده شده و عملگر دامنه پاس درجه آزادی سر مدل سکوی پایهکششی در حاالت موردنظر استخرا
شدهاست .رو کار بدی صورت است که سکو پس از نصب در معرض چند مو منظم با دامنه و طول مو مشخ و ثابت قرارگرفتخه و پاسخ آن
ثبت میگردد .بدی طریق با اندازهگیری پارامترهای مو و پاس سکو در درجه آزادی موردنظر مخیتخوان عملگخر دامنخه پاسخ آن درجخه آزادی را
استخرا نمود.
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شکل  :0شماتیک و پارامترهای نصب مدل سکوی پایهکششی در حوضچه آزمایشگاه مهندسی دریا

باتوجه به محدوده و قابلیت توانایی مو ساز در تولید مو  ،از چند مو با دوره تنخاوبهخا و ارتفخاعهخای مشخخ بخهمنظخور تحریخک مخدل سخکو
استفادهشد و درهنگام آزمایش نیز دوره تناوب و ارتفاع مو های تولیدشده توسط مو ساز ثبت شد .حرکت سر سکو نیخز از طریخق انخدازهگیخری
مقدار جابجایی نقطه ساصی از سکو نسبت به نقطه مرجظ ثابت ،ثبت گردید .از ای دادههای ثبختشخده در فرآینخد اسختخرا عملگخر دامنخه پاسخ
استفاده شد .در مرحله بعد میراگر جرمی بهگونهای طراحی شد که حتیاالمکان نزدیکتری فرکانس طبیعی را به فرکانس طبیعی سر سکو داشخته
باشد  .در طراحی میراگر جرمی از یک میله با اصطکاک ناچیز به عنوان محور میراگر و از یک بلبرینگ سطی که قابلیت لغز بهصورت سطی روی
میله و قابلیت الحاق جرم را داشته به عنوان جرم میراگر استفاده گردید .برای رسیدن به فرکا نس موردنظر در طراحی میراگر بایستی تا حخد امکخان
سختی میراگر کم باشد که بدی منظور از کش به جای فنر در طراحی میراگر استفاده شد .همچنی جرمی برابر  5درصخد جخرم سخازه سخکو بخرای
میراگر درنظر گرفته شد .پس از نصب میراگر روی مدل سکوی پایهکششی ،تمام آزمایشهای سکوی بدون میراگر برای سخکوی مجهخز بخه میراگخر
جرمی تکرار گردید .شکل  4میراگر طراحی و ساستهشده در حی تست ارتعا آزاد را نشان میدهد.

شکل  :4تست ارتعاش آزاد میراگر جرم تنظیمشده

نتایج و بحث
در ابتدا بهمنظور مشخ نمودن دورهتناوب سر  ،نسبت میرایی و ضریب جرم افزوده مدل در ای درجه آزادی ،از تست ارتعاشات آزاد استفادهشد.
نتایج بدست آمده مقدار میانگی برابر  4/9ثانیه را برای دوره تناوب سر مدل بدون میراگر نشان میداد .همچنی نسخبت میرایخی  0/05و ضخریب
جرمافزوده  1/37بدست آمد که مقادیری متداول و معقول برای سکوهای پایهکششی در راستای سر محسوب میگردند .در شکل  5و  6بهترتیخب
تاریخچه زمانی شتاب و جابجایی یکی از تستهای ارتعاشات آزاد مدل سکوی پایهکششی بدون میراگر نشان داده شدهاست .در تست ارتعخا آزاد
میراگر جرم تنظیمشده که بهصورت جداگانه قبل از نصب روی مدل سکو انجام گرفت ،مقدار میخانگی برابخر  2/2ثانیخه بخرای دوره تنخاوب میراگخر
بدست آمد که علیرغم تال برای نزدیک کردن فرکانس میراگر به فرکانس سر سکو ،به دلیل محدودیتهای طراحخی ناشخی از بخاال بخودن دوره
تناوب سر و محدود بودن فضای عرشه ،عمالً چه در آزمایشگاه و چه در حالت واقعی طراحی چنی میراگری امکانپذیر نخواهد بود .پس از نصخب
میراگر روی سکو یک بار دیگر تست ارتعا آزاد انجام شد که نتایج نسبت به حالت سکوی بدون میراگر تغییر چندانی ننمود.
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شکل  :6تاریخچه زمانی تست ارتعاش آزاد مدل سکوی پایهکششی بدون میراگر

برای استخرا عملگر دامنه پاس سر سکو از اموا منظم با پریودهایی بی بازه  0/47الی  1/51ثانیه و ارتفاعهایی برابر  3/94الی  9/03سانتیمتر
در آزمایشگاه استفاده شد که معادل امواجی با پریودهای  6/73الی  22/34ثانیه و ارتفاعهایی برابر  9/41الی  14/06متر در حالت واقعی میباشند.
برای بررسی و تحلیل عملکرد میراگر استفادهشده به منظور کاهش پاس سر سکوی پایهکششی ،عملگر دامنه پاس سر بدستآمده بخرای تمخام
سری آزمایشها برای حالت واقعی در شکل  9نشان داده شدهاست .همان طور که از نمودار عملگر دامنه پاس مشخ است ،پاس سخر سخکو در
مو های با دوره تناوب باال درحالت سکو با میراگر جرم تنظیمشده نسبت به حالت سکوی بدون میراگر ،کاهش ناچیزی داشته و در بزرگتری مو
وارده (نزدیکتری فرکانس تحریک به فرکانس میراگر) کاهش پاس به  10درصد نیز نمیرسد .با کم شخدن دوره تنخاوب امخوا از کخارایی میراگخر
کاسته میشود و حتی در بعضی اموا کوچکتر ،پاس نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش پیدا کرده است .قعر نمخودار عملگخر دامنخه پاسخ نشخان
دادهشده در شکل  9که در پریود مو حدود  10ثانیه اتفاق افتاده ،ناشی از نحوه وارد آمدن نیروی ای مو ساص به سکو میباشد بهعبارت دیگخر
آرایش مو روی سکو در تمام زمان عبور مو از سکو بهگونهای است که کمتری نیروی ممک در جهت سر در ای مدتزمان به سکو وارد شخده
و متعاقباً پاس سکو نیز کمتری در ای بازه از اموا سواهد بود .در ای مو ساص بهدلیل کم بودن پاس سکو عمالً میراگر به حرکت در نیامخده و
قادر به جذب انرژی سازه اصلی نخواهد بود .افزایش پاس در مو های با دوره تناوب حدود  1ثانیه و حدود  12ثانیه بدی معنخی اسخت کخه پریخود
تحریک به قدری از پریود میراگر و سازه دور است که حرکت میراگر و سکو در فاز مخالف یکدیگر (همانند شکل  )1انجام نگرفته و درنهایت میراگخر
باعث افزایش پاس سکو گردیده است.
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نتیجهگیری و جمعبندی
دلیل اصلی کمبودن عملکرد میراگر را میتوان دور بودن فرکانس تحریک(مو ) از فرکانس طبیعی میراگر و فرکانس طبیعی درجه آزادی سر سکو
دانست .یکی دیگر از دالیل کمبودن کاهش دامنه پاس سر باتوجه به جرم نسبتاً باالی میراگر درنظرگرفتهشده را میتوان اثرات جرم افزوده سکو
در معادالت دینامیکی دانست بهطوریکه ضریب جرم افزوده برابر با  1/4در راستای سر  ،مقدار جرم مرثر میراگر را از  5درصد جرم سازه سکو به
 2درصد جرم کل سکو در معادالت حرکت کاهش میدهد .از آنجایی که نهتنها کاهش پاس در دوره تناوبهای پایی مشاهده نشده بلکه پاس در
ای دوره تناوبهای اموا افزایش پیدا کرده و دوره تناوبهای باال نیز کاهش پاس بسیار ناچیزی داشته اند و چون ای محدوده از اموا  ،اموا
بسیار بزرگ و شدید با احتمال وقوع کم در دورههایی بلندمدت میباشند بههمی دلیل از یافتههای آزمایشگاهی میتوان نتیجهگرفت که استفاده از
ای نوع میراگر در کاهش پاس سر سکوی پایهکششی در محدوده اموا محتمل با فلسفه کالسیک طراحی ای میراگرها یعنی تنظیم فرکانس
میراگر با فرکانس سازه در کنار محدودیتهای ساست و جانمایی آنها ،توجیه فنی و اقتصادی نخواهد داشت.

شکل  :8مدل سکوی پایهکششی بههمراه میراگر جرم تنظیمشده تحت بار موج
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Abstract
In this study, performance of Tuned Mass Damper (TMD) as a passive structural control system to reduce the surge
dynamic response of Tension Leg Platform (TLP) under wave load, evaluated and analyzed experimentally. Mitigation
of platform response under wave load is important since wave load is the dominant environmental load in seas and
oceans and reduction in response amplitude of platform cause reduction in stress range in tendons and therefore
increases the fatigue life of mooring lines. In this study, tests was performed on a TLP model equipped with the TMD
that was designed according to the dynamic characteristics of the model platform. Regular waves with different periods
were used to excite the system. The results indicate that using the aforementioned damper in reducing the surge
response of TLP within normal waves with the classic concept of the TMDs hence adjustment of the damper frequency
to the structure frequency, doesn’t have efficiency.
Keywords: Tension Leg Platform, Tuned Mass Damper, Passive Control, Dynamic Response, Response Amplitude
Operator, Wave Load

