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 چكيده

 بااليي اهميت از دريا يا دل زمين از آن استخراج و اكتشاف رو اين از و باشد مي مطرح جهان در انرژي توليد منبع ترين اصلي عنوان به نفت

 سكوها ساخت تكنولوژي و طراحي دانش به دستيابي مستلزم اين منابع استخراج و دارند وجود دريا اعماق در منابع اين از بسياري .است برخوردار

حجم عظيمي از ذخاير نفتي،در بستر آب هاي عميق وجود دارد. اسپار يك سكوي شناور قابل  .باشد مي عميق هاي آب در استخراج ادوات و

رقابت براي آب عميق و خيلي عميق در استخراج نفت و گاز است. ساخت سكوهاي آب عميق نيازمند بررسي و صرف هزينه و زمان زيادي 

افزار هاي مختلفي براي انجام محاسبات هيدروديناميكي و ساخت مدل عددي باشد نرم  براي انجام محاسبات و پيش بيني هاي الزم مي

ي موجود مي باشد كه در موارد زيادي كاربردي بوده و نتايج قابل قبولي ارايه مي دهند. با اين حال به دليل بزرگ بودن سازه و شرايط محيط

هاي هيدروديناميكي مي شود اكتفا نمودن به نتايج عددي نرم افزارها كه سبب غير خطي شدن اغلب پارامترها از جمله سختي مهارها و پارامتر

هيدروديناميكي كار معقولي نبوده و انجام تست آزمايشگاهي و ساخت مدل ضروري مي باشد. در اين مقاله مروري بر روند مدل سازي سكوهاي 

  آب عميق مي كنيم و سپس نحوه ساخت و مراحل ساخت سكوي اسپار بيان مي گردد.

  كلمات كليدي: مدلسازي، سكوي اسپار، تحليل تجربي اسپار.

  

  مقدمه

توان اسپار نيپون را نام  اولين اسپارهاي ساخته شده در جهان با هدف استخراج نفت و منابع نفتي نبودند. از جمله سكوهاي ساخته شده مي 

نصب گرديد. در زمينه تحليل براي اهداف اقيانوس شناسي متر  5/6تا  3متر طول با قطر متغيير  149در ساحل ژاپن با  1960برد كه در سال 

و هيدروديناميكي سكوي اسپار و آناليز تجربي مدل، كارهاي زيادي پيرامون تحليل حركت اسپار، خطوط مهار و اثر رايزر ها از تحليل رياضي  

اثر درگيري بخش هاي مختلف تا مدل سازي انواع  فرموله كردن حركت و بررسي نيروها بصورت تحليلي و خطي  و بررسي غير خطي سازه و

به صورت تجربي  2000در سال  [4]. داوني و همكارانش[3]سكوهاي اسپار و انجام تست هاي آزمايشگاهي بر روي مدل ها صورت گرفته است

حركت اسپار خرپايي را مورد بررسي قرار داده اند. اين تحقيق بصورت تجربي بر روي يك مدل اسپار تحت موج منظم و نامنظم انجام شد. 

ان و فركانس با به بررسي نتايج حوزه زم  2008در سال  [4]ژانگ فن و همكاران تحليل بر اساس نيرو و حركت در راستاي عمودي انجام شد.

در اين تحقيق اثر بر همكنش مهار و رايزر در پاسخ سازه در نظر گرفته شده   آناليز حاصل از تست مدل براي يك اسپار سلولي پرداخته اند.

ير تحقيقات فوق و سا    .مي شوداست. براي اسپار، درگيري خطوط مهار و رايزر با سازه، سبب كاهش ميزان پيك حركت در پاسخ سازه 

مدلسازي تجربي يكي از . مي باشدمطالعات حاكي از رفتار مناسب سكوي اسپار نسبت به ساير سكوهاي آب عميق و كارايي مناسب اين سكو 

الخصوص صنايع فراساحل مي باشد. بخش هاي اصلي در ساخت، امكان سنجي، تحليل و صحت سنجي نتايج عددي در پروژه هاي صنعتي علي

شاهده عيني جريان را فراهم مي كند و با انجام آزمايش بر روي مدل مي توان اطالعات عددي خاص بدست آورد. مثال مي مطالعه مدل امكان م



ا توان عمق جريان را بدست آورد، توزيع سرعت را مشخص كرد، توزيع فشار و نيروهاي وارده را اندازه گيري كرد و در نتيجه مي توان نتايج ر

 تعميم داد.

تست تجربي اصول تشابه مي باشد كه در هر تست آزمايشگاهي باتوجه به شرايط محيطي و ابعاد سازه برقرار مي باشد. اصول بخش الينفك  

را براي  آن هابا استفاده از پارامتر هاي بي بعد مي توان نتايج آزمايش را عموميت داده، با پارامترهاي بي بعد بيان نمود.  مي توانتشابه را 

 يي با خواص سيال متفاوت نيز به كار برد. وضعيت هاابعاد فيزيكي متفاوت و اغلب براي هايي با  وضعيت

 

  اصول تشابه

دسي، سينماتيكي و ديناميكي بايد برقرارشود. تشابه هندسي شامل تشابه ابعاد ين مدل و نمونه واقعي سه تشابه هنبراي برقراري تشابه ب

زبري سطح مدل و نمونه مي باشد. برقراري تشابه سينماتيكي برمي گردد به برقراري تشابه بين فيزيكي شامل طول، عرض، قطر و حتي ارتفاع 

بنابراين براي  خطوط جريان درمدل و نمونه واقعي و تشابه ديناميكي عبارت است از تشابه بين مقدار و جهت نيرو در نمونه اصلي و مدل.

عموما تحقق كامل اين شرايط  ولدز، عدد فرود و عدد وبر در مدل و نمونه يكسان باشند.برقراري كامل تشابه ديناميك بايد عدد ماخ، عدد رين

و پديده  وضعيت هاغير ممكن است مگر آن كه مقياس يك به يك باشد و بررسي در ابعاد واقعي صورت پذيرد. اما خوشبختانه در بسياري از 

تست هاي هيدروديناميكي با توجه به شرايط محيطي و ابعاد در  ينولدز وجود دارد.هاي مرتبط با سازه هاي دريايي تنها دو نيروي مهم فرود و ر

توان از نيروي كوچكتر صرف نظر نمود. مثال در تست سكوهاي آب  از برخي نيروهاي ديگر مي باشد كه مي زرگترسازه برخي نيروها خيلي ب

در تاييد تشابه فرود باشند  اينرسي(بجز حركت رول )بسيار حائزاهميت ميعميق بدليل بزرگ بودن ابعاد و ثابت بودن سازه نيروهاي گرانشي و 

به ترتيب سرعت مشخصه و طول مي باشد و  Lو uعدد فرود كه به شكل زير تعريف مي شود بايد بين مدل و سازه در ابعاد اصلي برابر باشد

g .شتاب گرانشي زمين است 
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  ضريب تشابه ابعادي در بحث مدلسازي آزمايشگاهي مي باشد كه λمدل مي باشد و و 1به ترتيب براي سازه اصلي mو pانديس كه در اينجا 
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سازه هاي آب عميق  ��
	نيروي ويسكوز مي باشد كه در حركت  مي باشدنيروي ديگري كه در مدلسازي هيدروديناميكي حائزاهميت  .

ميرايي حركت رول مي باشد. قانون تشابه رينولدز ارتباط صحيح بين نيروي اينرسي و  يكي از مهمترين اين نيرو ها ممان مي كند. اهميت پيدا

 .نيروي ويسكوز را بيان مي كند كه بر پايه آن عدد رينولدز در مدل و مقياس بزرگ بايد برابر باشد
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L وu به ترتيب طول و سرعت مشخصه هستند وνويسكوزيته سينماتيكي است. پارامتر هاي ،g وν  اصوال در مدل و ابعاد اصلي با هم

  .را با هم برقرار كردبرابرند. بنا بر اين براي تست مدل نمي توان هم زمان مقياس رينولدز و فرود 

 بنابراين تشابه رينولدز نقض مي گردد. .گيرد مي تشابه فرود اصل قرار به دليل غالب بودن نيروهاي اينرسي مدلسازي سكوهاي آب عميق در

انجام مي دهند. عدد رينولدز مدل كمتر از عدد رينولدز نمونه واقعي مي  براي كاهش اثر عدم تشابه رينولدز آزمايشات را در اعداد رينولدز باال

مقياس مدلسازي را حدالمقدور بزرگ  باشد بااين حال عدد رينولدز مدل از مقدار قابل قبولي بزرگتر مي باشد. به منظور كاهش اثرات ويسكوز،

  گيريم. مي درنظر

و برقراري قانون تشابه فرود و برابر گرفتن شتاب جاذبه كه در مدل و ابعاد واقعي  .Error! Reference source not foundبا توجه به رابطه 

 يكسان است بدست مي آيد:

                                                           
1 prototype 



)4(  λ=p mu u  

 سرعت جريان است. uدر اين جا

  

  مقياس مدلسازي

حداكثر ارتفاع موج توليدي معيار اصلي در انتخاب مقياس مدلسازي توانايي سيستم موج ساز درتوليد امواج دريا در مقياس مدلسازي مي باشد. 

مدلسازي را تعيين مي كند. پهناي فركانسي يك ژنراتور موج و  در آزمايشگاه كه در برنامه تست قرار داده مي شود، باالترين محدوده مقياس در

با  همينطور توانايي آن براي توليد فركانس باال و امواج  با طول موج كوچك مي تواند در تعيين محدوده مقياس مدلسازي موثر واقع شود.

موج را با ضريب اطمينان بااليي توليد كرد. سايز فيزيكي كاليبره كردن ژنراتور موج قبل از انجام تست مي توان طيف موج مناسب براي توليد 

مدل نيز در تانك هاي كشش كوچك حائز اهميت است زيرا برگشت امواج در تانك هاي باريك از ديواره ها روي خود مدل تاثير مي گذارد و 

ه ابعاد مدل نسبت به ابعاد تانك كشش بزرگتر باعث تاثير گذاري روي نيروي دريفت و ممان هاي اندازه گيري شده مي شود. به طور كلي هرچ

 شود اين تاثيرات ديواره بيشتر مي گردد.

عامل ديگري كه در تعيين مقياس مدلسازي اهميت دارد نيروي كشش سطحي مي باشد. نيروهاي كشش سطحي بطور كلي در مقايسه 

در برخي موارد اين عامل برنتايج تست و تعيين مقياس  بانيروهاي پتانسيل مقياس شده در تست هاي عميق قابل صرف نطر مي باشد اما

مدلسازي اثرگذار مي باشد. اثر نيروي كشش سطحي در امواج كوچك نمايان مي شود. در امواج خيلي كوچك اين اثر سبب يك سختي و 

اصوال در امواج با طول موج  كشش سطحي موج وارد مي گردد. يك ترم گرانشي در معادالت پتانسيلاستحكام در سطح آب مي گرددو بصورت 

ثانيه در نظر  25تا 4. از آنجايي كه امواج محيطي براي سكوهاي آب عميق در ابعاد واقعي با دوره تناوب  مي باشدمتر اثرگذار  1/0كمتر از 

تست مدل  نبايد  شرايط نظر از اثرات كشش سطحي و اصولي بودن نتايج حاصل از ، به اين نتيجه مي رسيم كه براي صرفمي شودگرفته 

� رازتبيشمدل و نمونه واقعي در مدلسازي آب عميق  ضريب تشابه ابعادي بين
��باشد. غالبا مقياس مدلسازي در آزمايشگاه ها بين  �

تا  �
�

��� 

 1/0در نظر گرفته مي شود. كشش سطحي اصوال در مدل در جايي تاثير گذار است كه فضاها و تانك هاي مغروق با ابعاد مشخصا كوچكتر از 

  متر وجود داشته باشد. با افزودن مواد شيميايي نيز مي توان اين كشش سطحي را در تانك كشش كم نمود.

  

 تعيين مقياس مدلسازي براي سكوي اسپار

�همان طور كه گفتيم مقياس مدل سازي بايد كوچكتراز 
�نباشد بدليل عمق كم حوضچه و عدم كارايي سيستم موج ساز در عمق بيشتر از �

�متر مقياس مدلسازي را  20/1
انتخاب ميكنيم. دليل ديگر اين مقياس زياد بودن درفت مدل مي باشد و در مقياس هاي بزرگتر فاصله كيل ���

 چه و همچنين مدلسازي مهارها با محدوديت روبرو مي شود.سكو تا كف خوض

   

  دلسازي آزمايشگاهي سكوي اسپارقوانين تشابه براي م

 بيان كرديم تشابه فرود را به عنوان اصل پايه اي تشابه، در نظر ميو با توجه به آنچه در بخش قبل  مي باشداسپار يك سازه اينرسي غالب 

  باشد خواهيم داشت: λ	گيريم. اگر نسبت تشابه هندسي

)5(  L� = λL�										 
  

  با توجه به معدله فوق:

)6(  u� = √λu� 
  



mبراي بدست آوردن جرم مدل از رابطه   = ρv	  اگر نمونه و مدل هردو از يك جنس باشند رابطه جرم مي شودبين مدل و نمونه استفاده .

  :مي باشدنمونه و مدل بصورت زير 

)7(  v� = λ�v� 
)8(  m� = λ�m�			 

  اما اگر مدل از جنس ديگري باشد تفاوت چگالي بايد در رابطه فوق اعمال شود به اين صورت كه:

)9(  m� = λ� ρ�ρ� 	m�				 
   .توان با استفاده از وزنه هاي اضافه مدل را از ماده اي با چگالي كمتري بسازيم ، ميمي باشددر مدل كردن وزن، چون سازه اسپار ساده 

  ارتباط بين زمان براي مدل و نمونه را به اين صورت بيان نمود. مي توانبه رابطه سرعت و زمان و برقراري تشابه فرود در بحث زمان با توجه  

)10(  u� = √λu�			 
)11(  x�t� = √λx�t�				 
)12(  t� = √λt�		 

  سپس با در نظر گرفتن رابطه سرعت و شتاب:

)13(  u� = 	dudt 					 
  با در نظر گرفتن اصل فرود:

)14(  u� � = u��		 
  .مي شودبراي نوشتن تشابه بين نيروهاي وارده از سيال براي مدل و نمونه از رابطه زير استفاده 

)15(  F�
F� = γ�v�

γ�v�					 
  شتاب گرانش را ثابت فرض ميكنيم و با در نظر گرفتن نسبت چگالي آب شيرين به آب دريا:

)16(  F� = λ�
0/975F�									 

  نوشت: مي توانكه بادر نظر گرفتن نسبت مساحت بين مدل و نمونه  مي باشدتنش برابر نيرو تقسيم بر مساحت 

 )17(  s� = λs�								 
 نتايج حاصل از مدل را براي نمونه اصلي تعميم داد. مي توانبا استفاده از روابط فوق 

  

  سازي مدول االستيسيتهمدل

نيروهاي وارده تغيير شكل نداشته باشد نيازي به مدل كردن مدول االستيسيته در صورتي كه مدل داراي صلبيت قابل قبولي باشد و در مقابل 

باشند و در مقابل نيرو و جابجايي دچار كشيدگي يا  . در مدل سازي قسمت هايي از مدل كه غالبا داراي طول زياد و قطر كم ميمي باشدن

ي پايه كششي، در نظر گرفتن رابطه بين مدول نمونه و مدل اهميت شوند مانند خطوط مهار در اسپار يا تاندون ها در سكوها تغيير شكل مي

  .مي كندپيدا 

 مي شودسازه اصلي اسپار بدليل صلب بودن نيازي به تبديل مدول االستيسيته ندارد ولي خطوط مهار چون بعنوان سازه بلند و باريك محسوب 

  ه بايد مدل شود.و در مقابل نيروي ديناميكي موج تغيير شكل دارد، مدول االستيسيت

براي مدل كردن مدول االستيسيته از اصل تشابه كوشي استفاده ميكنيم. اين اصل با در نظر گرفتن رابطه تنش خمشي بين مدل و نمونه، 

  .مي كندارتباط مدول مدل و نمونه را بيان 

)18(  %MY
EI *� = %MY

EI *� 



  با در نظر گرفتن رابطه نيروي خمشي داريم:

)19(  M = F	d								 
)20(  M� = λ+M�						 

  .مي باشداز جنس طول  yاز آنجايي كه 

)21(  ,EI-� = λ,EI-�			 
EI  سختي مهار دانست. مي توانرا  

  بنابراين داريم: مي باشدطول  4دانيم ممان اينرسي از مرتبه  مي

)22(  I� = λ+I�			 
  نتيجه ميگيريم. و  

)23(  E� = λE� 
  .مي باشدمدول اصلي  .� مي شودبا توجه به رابطه فوق مدول االستيسيته مهار كه غالبا بصورت محوري در نظر گرفته 

  :مي شودمدول پيچشي مهار را مانند رابطه باال بدست آورد كه نتيجه  مي توانبا در نظر گرفتن رابطه پيچش نيز 

)24(  G� = λG�						 
يي در آب شور نصب و نگهداري ميشوند. در حوضچه كشش به جهت جلوگيري از خوردگي، از آب شيرين الزم بذكر است كه سازه هاي دريا

  . لذا در محاسبه پارامترهاي مدل اختالف چگالي آب شود و شيرين بايد لحاظ گردد.مي شوداستفاده 

 

  مطالعه موردي

  دانشگاه صنعتي شريف بطور خالصه بيان ميشود.در اين بخش روند مدلسازي سكوي اسپار سلول خرپايي در آزمايشگاه دريا 

  

  نمونه اصلي

زه اصلي انتخاب شده است. در براي شروع مدل سازي، نياز به يك مدل اصلي داريم. در اين پروژه سكوي اسپار سلول خرپايي  بعنوان سا

  مشخصات نمونه آورده شده است.1جدول

 ]5[پارامترهاي اصلي نمونه اسپار اصلي -1جدول 

  مقدار  پارامتر هاي كليدي  رديف

  170  ارتفاع كلي سكو(متر)  1

  160  آبخور(متر)  2

  20  قطر اسپار(متر)  3

  85  ارتفاع تانك بزرگ(متر)  4

  80  ارتفاع خرپا(متر)  5

  6.4  قطر سلول(متر)  6

  10  فاصله صفحات هيو(متر)  7



  5  ارتفاع تانك كوچك(متر)  8

  17000  جابجايي(تن)  9

  86  ازكيل(متر) ارتفاع مركز ثقل  10

ارتفاع مركز بويانسي از   11

  كيل(متر)

107  

  

خط مهار كه در سه نقطه با زاويه 9سيستم مهار داراي  متري توسط سيستم مورينگ كتنري طراحي شده است.1500مهار اين سكو براي عمق 

  نمايش داده شده است.. نماي شماتيك سكو در شكل زير مي كندنسبت به يكديگر، سكو را در محل خود پايدار 120

  

 
 [6]نمايي از سكوي اسپار -1شكل 

. حال آنكه در آزمايشگاه مي باشدمدل سازي سكوي آب عميق به خودي خود حتي با وجود امكانات مناسب امري دشوار و داراي محدوديت 

مي متر  7- 6دريا دانشگاه شريف، ما با مهمترين محدوديت يعني محدوديت شديد عمق حوضچه مواجه هستيم. حداقل عمق حوضچه مورد نياز

در نظر به همين دليل بايد حداقل ها را در انتخاب مقياس  مي باشدمتر 1/2در صورتي كه عمقي كه موج ساز كارايي دارد، حداكثر  باشد

 بگيريم و از حداكثر امكانات آزمايشگاه بهره ببريم. 

  

  تعيين ابعاد مدل اسپار

�با درنظر گرفتن مقياس 
 و ساير پارامترهاي مدل را استخراج ميكنيم. ابعاد1براي مدل و باتوجه به جدول���

قطر	اسپار	مدل = prototype		اسپار	قطر
λ

= 20m
200 � 10cm 

آبخور		اسپار	مدل � prototype		اسپار	آبخور
λ

� 160m
200 � 80cm 

ارتفاع		اسپار	مدل � prototype		اسپار	ارتفاع
λ

� 170m
200 � 85cm 

جرم	مدل �
prototype		اسپار	جرم	

λ
3 � 17/9 ; 106 	kg

2003 � 2/125kg 

  .مي باشدكيلوگرم  375/2- 125/2با توجه به مقادير متفاوت در مراجع براي نمونه اصلي جرم مدل بين



فاصله	مركز	ثقل	از	كيل			 � prototype		اسپار		ثقل	مركز	فاصله
λ

� 86m
200 � 43cm 

فاصله	مركز	بويانسي	از	كيل			 � prototype		اسپار		بويانسي	مركز	فاصله
λ

� 107m
200 � 53/5cm 

نقطه	اتصال	مهارمدل � prototype		اسپار		مهار	اتصال	نقطه
λ

� 90m
200 � 45cm 

قطر	سلول	مدل � قطرسلول	اسپار
λ

� 6/4m
200 � 3/2cm 

ارتفاع		سلول	مدل � لسلو ارتفاع	واقعي	
λ

� 85m
200 � 42/5cm 

GMمدل � kB + I
∇ − kG � 0/014m 

  امكان سنجي موادساخت

پس از تعيين ابعاد و وزن و جحم مدل ساخت مدل آغاز مي گردد. اولين مرحله در ساخت مدل تعيين مواد ساخت مي باشد. براي اين مهم 

هندسي مدل باكمك نرم افزار يا بصورت دستي تخمين بزنيم و سپس بايد مواد موجود در بازار راشناسايي و وزن مدل را بسته به پيچيدگي 

جنس بخش هاي مختلف را بررسي كنيم. از آنجايي كه آبخور سكوهاي آب عميق اهميت زيادي دارند مواد بايد به گونه اي انتخاب شوند كه 

توزيع وزن مركز ثقل و شعاع ژيراسيون دلخواه را بدست  درصد كمتر از مقدار پيش بيني شده باشد تا بعد از ساخت بتوانيم با20تا15وزن سازه 

  بياوريم.

از ويژگي هاي اصلي مواد مورد نياز وجود يا امكان ساخت پروفيل هاي متناسب با شكل و ابعاد المان ها ي مدل است. ديگر ويژگي اين مواد 

در شرايط حوضچه و رطوبت محيط داراي دوام مناسب چنين مواد بايد  . هممي باشدمقرون بصرفه بودن تهيه مواد و سادگي ساخت مدل 

  چنين بايد به امكان رنگ زدن، زيبايي و ماندگاري مدل توجه شود. باشند. هم

و برنج استفاده كنيم كه باتوجه به هزينه و راحتي ساخت، بدنه  آلومينيومباتوجه به موارد فوق براي ساخت مدل مي توانيم از لوله هاي پليكا، 

  ميليمتر استفاده ميكنيم. 8/1وضخامت  32اصلي مدل را از پليكا ميسازيم. براي ساخت سلولها از لوله پليكا با قطر 

ن و بويانسي خرپا از لوله هاي ي استفاده كنيم كه با توجه به وزآلومينيومهاي مسي و يا يم از مفتولمي توانبراي ساخت بخش خرپا 

گرم 50ميليمتر داريم بصورتي كه وزن هر صفحه از  5تا 3ي استفاده شده است. براي ساخت صفحات هيو نياز به جنسي با ضخامت آلومينيوم

كنيم.  تفاده ميبيشتر نشود. همچنين اين صفحات بايد امكان برش و مته كاري رادارا باشند. براي صفحات هيو از طلق هاي پالستيكي اس

 موجود مي باشد. [8]مشخصات اين صفحات، تعداد، سطح موثر و فاصله آن ها در منبع

  

  جرم و شعاع ژيراسيون تعيين مركز

پس از تعيين مواد وزن بخش هاي مختلف و مركز جرم هر بخش و وزن كلي مدل و مقداربويانسي مشخص مي باشد. پس از تعيين اين 

بويانسي توزيع وزن در مدل مشخص مي گردد. غالبا با انتخاب دووزنه در كيل و عرشه و تغيير مقداراين وزنه مشخصات و اختالف وزن و 

  . درجدول زير اين مشخصات آورده شده است.و شعاع ژيراسيون را تعيين ميشود هامركز جرم

  در مدل حاضر بدليل محدوديت فضا و وزن باالي وزنه ها از سرب استفاده نموديم. 

  ستفاده از روابط:با ا

)25(  CD � 	∑FG ; 	G
∑FG

																																							 



)26(  H � ∑FG;	G�
∑FG

											 
سانتي و يك وزنه  5/87گرمي در فاصله 540مركز جرم و مركز بويانسي بدست مي آيد. براي رسيدن به توزيع وزن مناسب نياز به يك وزنه 

سانتي از كيل داريم. الزم بذكر است كه قبل از ساخت يك تخمين از مقادير فوق بدست 5/1گرمي در 630و يك وزنه  سانتي8/2گرمي در110

 مي آيد پس از ساخت مدل با تعيين دوباره وزن و مركز ثقل مقادير فوق بصورت دقيق تعيين شده است.

  

  آبند نمودن مدل

كجي سازه و متعادل تست ب بند بودن سازه بررسي آپس از ساخت مدل نوبت به آب اندازي آن ميرسد. هدف از اين كار عالوه بر اطمينان از 

ببند نمودن مدل براي بخش هاي بيروني از چست سيليكون و براي بخش هاي داخلي از فوم استفاده ميكنيم. در آكردن مدل مي باشد. جهت 

  نيم.وزنه هاي كوچك سازه را تراز مي كدل با استفاده از يك تراز و صورت انحراف م

  

    
  ساخته شده در آزمايشگاه دريا شريف  مدل سكوي اسپار سلول خرپايي -3شكل 

  

  مدلسازي خطوط مهار

بصورت كتنري مدل نمود براي مدلسازي خطوط مهار از  مي توانبدليل عمق كم حوضچه و كوچك بودن مقياس مدلسازي خطوط مهار را ن

كنيم. از آنجايي كه سختي فنرها در اين مقياس مقداركمي مي باشد در اثر پيش كشيدگي دچار تغيير طول  سيستم جرم و فنر استفاده مي

   مدل مي كنيم. tautا بصورت زيادي مي گردد به همين منظور از يك مكانيزم طراحي شده با استفاده از قرقره و نخ خطوط مهار ر

  



 
  

  و مكانيزم مدلسازي مهار ها كتنري با جرم و فنر[7]جابجايي سكو –نمودارنيرو  - 4شكل 

  

اعمال پيش كشيدگي مقدور نمي باشد براي حل اين از آنجايي كه مقياس مدلسازي مقدار كوچكي مي باشد استفاده مستقيم از فنر معادل و 

ه مسئله از مكانيزم زير شامل چهار قرقره براي متوازن نمودن مقدار پيشكشيدگي و فنر معادل استفاده مي شود. در اين مكانيزم فنر معادل ك

نيوتن بر متر 1/14راحي شده از فنري معادل درجه از افق مي باشد كه در مكانيزم ط28/50نيوتن برمتر با زاويه 881/0داراي مقداري برابر 

  استفاده مي شود.

باشد. با فرض حركات كوچك براي سكو ميتوان در بخش اول سختي سيستم  جابجايي براي سكو مي - نمودار نيرو [7]از مرجع 4نمودار شكل 

يم. سختي هر فنر با در نظر گرفتن زاويه و تعداد كن از يك فنر كششي استفاده مي 4مهار را خطي در نظر گرفت. با اين فرض در مكانيزم شكل 

  شود. فنر مشخص مي

  فرض هايي كه در تحليل مهار درنظر گرفته مي شود عبارتست از:

 از اصطكاك كف صرف نظر مي كنيم.  كف دريا بدون شيب و صلب در نظرگرفته مي شود. )1(

 است. كنند و از درگ مهار صرف نظر شده المان هاي مهار به آرامي حركت مي )2(

 تغيير هندسه و تنش محوري در اثر موج و جريان حائز اهميت مي باشد. )3(

 كند. طول اوليه مهار و طول بخش لنگر مهار در اثرنيروي اوليه تغيير مي )4(

 تنها حركت افقي مهار در نظر گرفته شده است. )5(

loadcell 

Taut mooring 

Catenary mooring 

K=14.1N/m 



 
 [9]مقطع مهار  -5شكل 

در تحليل مهار معادله كتنري براي برقراري ارتباط بين نيرو و  عددي دارد.باشد و نياز به حل  رابطه نيرو و جابجايي مهار غير خطي مي

وزن  wنيروي افقي، HJ  طول مهار، Sاست. آورده شده مقطعي از مهار و نيروهاي وارده  5در شكل شود.  جابجايي مورينگ استفاده مي

  شيب باال و پايين مهار.	θMو  	θJواحد طول مهار در آب، 

)27(  N � %OP
Q* Rcosh	,TUVWX�,tan,[P-- − \
T W,TUVWX�,]^V,[_--`		 

)28(  a � %OP
Q* R	,TUVWX�,tan,[P-- − ,TUVWX�,]^V,[_--` 										 

)29(  ]^V,[_- � bP −cd
OP

										 
  اگر زاويه لنگر صفر باشد، داريم:

)30(  N � %OP
Q* Rcosh,TUVWX�,]^V,[P-- − 1`			 

)31(  a � %OP
Q* R	,TUVWX�,tan,[P--`							 

  اگر نيروي افقي، شيب باال، وزن مهار و عمق آب مشخص باشد،

)32(  tan,[_- � sinh	,\
TWX� fcosh gTUVWX�,tan,[P-h − %	NcOP
	*i*		 

)33(  d � OP,]^V,[P- − ]^V,[_--/c										 
 Tباشد. مقدار طول خط مهار براي مقدار كشش  �Sدر طول اوليه   �Tبدست مي آيد. فرض كنيم كشش اوليه  2از معادله  Xكه مقدار 

  برابر مي باشد با:

)34(  d � d�,1 + l − l�
mn -																						 

  ار مي شود.همقدار كشش خطي متوسط در دوسر مهار مي باشد. وزن واحد طول م �TوTهار است. ثر مسطح مو Aمدول يانگ و  Eكه 

)35(  c � ,d�Q�
d -										 

 - عمق آب مشخص ميباشد با استفاده از روابط باال و يك روش عددي ساده ميتوان شكل مهار و نمودار نيرو hو  �H�  ،θمقادير 

 [9]جابجايي را بدست آورد.

 

  بحث و نتيجه گيري

در مقاله حاضر با اهميت مدلسازي و اصول اوليه مدلسازي آشنا شديم. در بخش هاي بعد اصول مدلسازي براي سكوهاي آب عميق مطرح شد 

و در ادامه بصورت خالصه روند و مراحل مدلسازي سكوي اسپار رابررسي نموديم. الزم بذكر است كه مدلسازي سكوي آب عميق حتي باوجود 

دشواري مي باشد حال كه ما با محدوديت هاي زيادي از جمله عمق حوضچه هاي موجود روبرو هستيم. رسيدن به روشي امكانات كافي كار 

 ب عميق در حوضچه هاي كم عمق امري حائز اهميت مي باشد. آبراي تست سكوهاي 
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