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 چکیده

 نیز ابه استفاده ا ازیاعتماد است.  ن تیقابل یهابا استفاده از روش یکشش هیپا یسکو یعمر خستگ یاحتماالت نییمقاله، تع نیدر ا یهدف اصل

  یکشش هیپا یتاندون سکو یمقاله محدود به مطالعه خستگ نیستره ا. گ دیرگینشات م ایده از درروا هایبار ادیز اریبس تیعدم قطع نکهیها از اروش

تاندون بر  یخستگ بیمحاسبه شده و آس یزمان یخچهیامواج به صورت تار یتحت بار تصادف تاندون سکو یروین یرخطیپاسخ غ منظور، نیبد.  است

 بیآس عیاز تجم یینها یخستگ بیآسمختلف،  ییایحالت در 01تنش و  راتییتغ یبرا یلیرا عیبا فرض توز .شودمیزده  نیتخم نریاساس قانون ما

است. رنیما اریکه اساس آن مع ،شودیم یوارد تابع حالت حد یتجمع بیآس نی. اشودیبه صورت مجزا حاصل م ییایدر هایاز حالت کیاز هر  یناش

 تایهااست. ن نریما بیو شاخص آس یاستحکام خستگ ،یخستگ یهاتنش نیدر تخم تیمساله شامل عدم قطع نیدر ا تیمنابع عدم قطع نیمهمتر

 دهدینشان م جینتا . ردیگیم  عمر مختلف سازه انجام 5 برای کارلومونت یریمرتبه اول و مرتبه دوم و نمونه گ یاعتماد به روش ها تیقابل لیتحل

مر، ع شیست که با افزانتاج نشانگر آن ا نیهمچن  است. یدقت کاف یمساله دارا نیا برایاعتماد مرتبه اول در محاسبه احتمال  تیکه روش قابل

مدل  یخطا، دهدیاعتماد مرتبه اول نشان م تیدر روش قابل تیحساس لیحاصل از تحل تی. بردار اهمابدییم شیاحتمال شکست به شدت افزا

 احتمال شکست است. تیمنبع عدم قطع نیموثرتر

 کارلومونت یریگاعتماد مرتبه اول، نمونه تیروش قابل ،یخستگ ،یکشش هیپا ی: تاندون، سکویکلید کلمات
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Abstract 

The primary objective of this paper is probabilistic quantification of the fatigue life of tension-leg platforms (TLP) using 

reliability methods. The need for such methods stems from the significant uncertainty in the loads exerted on offshore 

structures. The scope of this paper is limited to the study of fatigue in TLP tendons. For this purpose, nonlinear force time 

history response of the TLP tendon under random wave loads is computed and the damage due to fatigue is estimated in 

accordance with the Palmgren-Miners rule. Assuming a Rayleigh distribution for stress variation and ten different sea 

states, the ultimate fatigue damage is computed by accumulating the damage over all individual sea states. This cumulative 

damage enters the limit-state function that is based on the Palmgren-Miners rule. Prevailing sources of uncertainty in this 

problem are those in the estimation of fatigue stresses, fatigue strength, and the Palmgren-Miners rule. Finally, reliability 

analysis is carried out for five different service lives using the first- and second-order reliability methods (FORM and 

SORM) and Monte Carlo sampling. The results indicate that FORM computes the probability of failure sufficiently 

accurately. It is concluded that the probability of failure increases drastically with the service life. The importance vector 

from the sensitivity analysis in FORM reveals that the model error is the most influential source of uncertainty on the 

probability of failure.  

Keywords:  Tendon, Tension-leg platform, Fatigue, FORM, Monte Carlo sampling 

 

 

 



 

 
 

 مقدمه

کی مخرب خستگی به عنوان یک پدیده مکانیدر این مقاله به تحلیل قابلیت اعتماد تاندون سکوی پایه کششی با رویکرد خستگی پرداخته شده است. 

های دریایی نیز تأثیر بسزایی دارد. سکوهای دریایی به واسطه ی برخورد امواج و شرایط محیطی ویژه خود  عالوه بر سازه های زمینی بر روی سازه

شوند. بررسی خستگی درسازه و اتصاالت سکوهای دریایی یکی از مهم ترین مسائل واقع می تناوبیاز جمله سازه هایی هستند که تحت تاثیر بارهای 

دلیل عمده ی خطرناک بودن شکست خستگی این است که بدون آگاهی قبلی و قابل رؤیت بودن  باشد.می سازه هااین  و پایداری در تحلیل استحکام

 افزاید.که بر اهمیت این پدیده می دهد یرخ م

Niedzweckia  استفاده های تحلیلی توابع چگالی احتمال و توزیع تجمعی که از ضرایب تجربی نیز در پژوهشی روش 0111و همکاران در سال

نتایج با مدلسازی آزمایشگاهی برای یک سکوی پایه کششی  است.کنند، برای مدلسازی دقیق مسائل باال خیز موج سطحی و شکاف هوا ارائه شدهمی

تایج برای سه است که ن. این مطالعات به منظور تعیین تراز دقیق عرشه و محاسبه شکاف هوا انجام شده]0 [اندکوچک و دو نمونه اسپار مقایسه شده

قابلیت اعتماد  روی Siddiquiو  Ahmad 0111در همان سال است. شاخص قابلیت اعتماد ارائه شدهنمونه آزمایشگاهی به صورت رابطه ارتفاع عرشه و 

ر دوازده اول دیک سکوی پایه کششی سالم و همان سکوی پایه کششی با یک تاندون حذف شده با استفاده از روش تحلیل قابلیت اعتماد مرتبه 

به عنوان معیار گسیختگی ناشی از کشش بیشینه استفاده شد و معیار  0مایسس-. از معیار فون]0[ شرایط مختلف دریایی محاسبه شده، کار کردند

شش کشدند. توابع شرایط حدی برای حاالت بیشینه و کمینه ها به دلیل عدم وجود کشش دچار شل شدگی میگسیختگی وقتی بود که تاندون

متر با دوازده و هشت تاندون در شرایط فراساحلی  071مقایسه ای روی قابلیت اعتماد دو طرح برای سکو پایه کششی در عمق  .تعریف شدند

است. معیار قابلیت اعتماد تنها شرایط حدی سازه در برابر شرایط محیطی انجام شده 0113و همکاران در سال  Goulartریودوژانیرو در مطالعات 

تر بودن هزینه نصب و کم شدن تاندون به دلیل کم 0. سکوی پایه کششی مهار شده با ]3[ استو معیار مقایسه تحلیل هزینه نصب بوده 0دیح

و همکاران  khan 0112تاندون بوده است. در سال  00ها انتخاب ارجح نسبت به سکوی مهار شده با ها و شمعدرصدی زمان نصب تاندون 31حدود

های سکوی پایه کششی در برابر بیشینه کشش )کششی که از تنش ای تحلیل غیرخطی حوزه زمانی به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد تاندوندر مقاله

تابع شرایط حدی برای کشش بیشینه با استفاده از معیار فون  .]4 [تسلیم مصالح تاندون افزون شود(  تحت اثر امواج و نیروهای ضربه انجام دادند

نوسی، یمایسس تعریف شد. تحلیل قابلیت اعتماد با استفاده از تابع شرایط حدی و نتایج به دست آمده از تحلیل دینامیکی تحت بارگذاری ضربه س

ر مهم است و روی سطح گسیختگی قرار دارد پس از حل مسئله نیمه مثلثی و مثلثی انجام شد. نقطه طرح که برای طرح احتماالتی تاندون بسیا

اویه ز بهینه سازی محدود شده بدست آمد. به منظور مطالعه اثر متغیرهای تصادفی مختلف بر قابلیت اعتماد تاندون، آنالیز حساسیت انجام شد. اثر

و نتایج حاصل از مطالعه عددی یک سکوی پایه  بررسی شدند وری و مقاومت تسلیم مصالح نیز به صورت پارامتریبرخورد، مقادیر مختلف غوطه

ها های سکوی پایه کششی وارد شود، تاثیر بسیار مهم و حتی خطرناک بر تاندونکه بار ضربه بر هر یک از ستونکششی نمونه نشان داد که در صورتی

تاندونی در معرض بار ضربه از یک زاویه برخورد ایمن باشد، ممکن  دارد در حالیکه در صورت برخورد با محفظه سکو چندان اثر مهمی ندارد. چنانچه

ها ممکن است منجر به تخمین وری در تحلیلاست در مقابل همان ضربه ولی از یک زاویه برخورد دیگر ایمن نباشد. وارد نکردن مقادیر مختلف غوطه

دی، رابطه بین قابلیت اعتماد و مقاومت تسلیم مصالح تاندون تقریبا خطی دست پایین قابلیت اطمینان تاندون شود. بدون توجه به شکل ضربه برخور

یابد. نتایج حاصل در مورد ها افزایش میهای موجود در متغیرهای تصادفی تا حدی کنترل شوند، قابلیت اعتماد تاندوناست. چنانچه عدم قطعیت

  باشند.ز میاین سکوی پایه کششی قابل تعمیم به سکوهای دیگر تحت بار ضربه نی

 

 تابع حالت حدی

یک برداری از متغیرهای پایه است که عدم  zکه در این تابع  منفی شود.g(z) شود که تابع حالت حدی شکست خستگی در جایی تعریف می

 شود:احتمال شکست به صورت زیر تعریف می ،بر اساس این تابع کند.های موجود در مسئله را بیان میقطعیت

 

(0) 𝑃𝑓 = 𝑃[𝑔(𝑧) ≪ 0] = ∫ 𝑓𝑧(𝑧)𝑑𝑧
𝑔(𝑧)<0

      

 

رهای تصادفی تابع چگالی احتمال هر یک از متغیتابع چگالی احتمال مشترک از متغیرهای تصادفی است که حاصل از  𝑓𝑧(𝑧)که در رابطه ی باال 

ای هتحلیلی وجود ندارد، به همین دلیل از روشباشد که در بیشتر موارد حل های قابلیت اعتماد حل انتگرال مذکور میباشد. کار روشپیوسته مینا

 بر ترتیب میزان دقت، روش مرتبه اول قابلیت اعتماد های روشباشد. حل انتگرال مذکور میقابلیت اعتماد های کار روش .شودعددی استفاده می

                                                 
1 von-Mises Failure Criteria 
2 Extreme Environmental Condition 



حدی و روش مرتبه دوم قع یک تقریب خطی از تابع حالتکارلو است. روش مرتبه اول در واگیری مونتلنگر دوم، مرتبه اول، مرتبه دوم و روش نمونه

کارلو، تعدادی عدد رندوم بر اساس تابع توزیع احتمال تولید گیری مونتکند. در روش نمونهحدی بیان مییک تقریب مرتبه دوم را از تابع حلت

 شود.شود و بر این اساس احتمال شکست محاسبه میمی

 :]00 [نابع عدم قطعیت شاملترین مبرای خستگی یک سکو اصلی

 های محیطیعدم قطعیت در تخمین پارامتر 

  های باد وموج محاسبه نیرو 

 ی پاسخ سازه محاسبه 

 ضریب تمرکز تنش( و ضریب شدت تنش  های محلیی تنشمحاسبه( 

 تحلیل رشد ترک 

 شود.حالت حدی آن استخراج میخستگی بر اساس معیار ماینر بررسی خواهد شد و تابع قابلیت اعتماد  مقالهدر این 

 

 مدل آسیب خستگی ماینر

 که سبب شکست می شود بیان می شود. Sبا دامنه تنش  Nها ی بین تعداد سیکلکه رابطه S-Nدر این روش استحکام خستگی به صورت منحنی 

 شود:برای محاسبه خستگی سیکل باال به صورت زیراستفاده میS-N منحنی 

 

(0) 𝑁𝑆𝑚 = 𝐴 

های وارده بر سکوی از آنجایی که نیرو شود.که منجر به شکست خستگی میاست هایی تعداد سیکلN وهای تجربی ثابت A و m ،دامنه تنش Sکه 

ذاری تخمین آسیب خستگی تحت بارگ تصادفی خواهند بود. های ایجاد شده در تندون نیزتنش پایه کششی در محیط دریا به صورت تصادفی هستند،

شود که تعریف می 𝐷𝑗در این مدل فرض شده است که، آسیب بر سازه، نیرو در واحدسیکل بار،به صورت گیرد.توسط مدل ماینر صورت میاتفاقی 

 :برابر است با ثابت 𝑆𝑗 ی تنشمقدار آن در دامنه

 

𝑁(𝑆𝑗) ی تنش تعداد سیکل به ازای دامنهSj ی زمانیکل آسیب در بازه بر این اساس مقدار شود.که منجر به شکست سازه می Ts :برابر است با 

(4)  𝐷 = ∑
1

𝑁(𝑆𝑗)

𝑁(𝑇𝑠)
𝑗=1 

همچنین فرض شده است که آسیب محاسبه شده در باال مستقل از  است. Tsی زمانی های تنش در بازهتعداد کل سیکل 𝑁(𝑇𝑠)این رابطه  که در

 های تنش است. ترتیب رخ دادن سیکل

 توان نوشت:می( 0در معادله ) S-Nبا استفاده از منحنی 

(5) 
𝐷 = ∑

Sj
m

A

N(Ts)
j=1  

  𝑁(𝑇𝑠) اگر مقدار ر تصادفی خواهد بود.گرفت که مقدار باال نیز یک متغی توان نتیجهی تنش یک مقدار تصادفی است پس میاز آنجایی که هر بازه

توان به جای مقدار تنش مقدار امید ریاضی آن را خواهد شد و میی کافی بزرگ باشد مقدار عدم قطعیت در عبارت باال بسیار کوچک به اندازه

 بنابراین: جایگزین کرد.

(2) 
𝐸 |∑

𝑆𝑗
𝑚

𝐴

𝑁(𝑇𝑠)
𝑗=1 | = 𝐸[𝑁(𝑇𝑠)]𝐸[𝑆𝑗

𝑚]  

 :ودبی تنش به صورت زیر خواهد امید ریاضی بازه ها توزیع رایلی خواهند داشت.که بر این اساس مقداربرای یک فرایند گوسی باند باریک، بازه تنش

(7)  𝐸[𝑆𝑗
𝑚] = ∫ (2𝑥)𝑚 𝑥

𝜎𝑥

∞

0
𝑒𝑥𝑝 (−

1

2
(

𝑥

𝜎𝑥
)2) 𝑑𝑥  

             = (2√2)𝑚𝜎𝑥
𝑚𝛤(1 +

𝑚

2
) 



 ان نوشت:توپس می

(0) 𝐷 =
1

𝐴
 𝐸[𝑁(𝑇𝑠)]𝐸[𝑆𝑗

𝑚]  

ها در هر یک از توان از جمع آسیبآسیب را میمقدار کل  مانا تعریف شود، کوتاه مدتی از شرایط دریایی اصورت مجموعهاگر شرایط محیطی به 

 بنابراین: شرایط دریایی به صورت مجزا محاسبه کرد.

(9) 𝐷 =
𝑇𝑠

𝐴
Ω  

 :]8 [از به صورت زیر محاسبه خواهد شده همان تنش است ک Ωدر رابطه فوق 

(01) 
𝛺 = (2√2)𝑚𝛤(1 +

𝑚

2
) ∑ 𝑓𝑞𝜈𝑜𝑞

𝜎𝑞
𝑚

𝑛

𝑞=1

 

𝜈𝑜𝑞
=

1

2𝜋√
𝑚2
𝑚0

 

𝜎𝑞 = √𝑚0 

νoqکه 
همچنین  شود.می امین شرایط دریایی است، qکسری از زمان که مربوط به  fq امین شرایط دریایی، qفرکانس متوسط گذر از صفر تنش در  

σ𝑞 .در واقع  انحراف معیار تنش تحت شرایط دریایی مربوطه است𝜎𝑞  همان مقدارRMS در  تنشq و  دریایی می باشد امین شرایط𝑚0  کهn  امین

 شوند:باشد بر اساس روابط زیر تعریف میگشتاور طیف تنش می

(00) 
𝑚q = ∫ ωnS(ω)dω 

∞

0

 

fq  کسری از زمان که مربوط بهq شود. بر اساس آنچه در نظر گرفته می  امین شرایط دریایی است که به منظور در نظر گرفتن اثرشرایط بلند مدت

𝐷توان شکست را زمانی تعریف کرد که توضیح داده شد می > ∆𝐹  شود که در واقع∆𝐹  مقدارشاخص آسیب ماینر در شکست است که معموال مقدار

 توانیم عمر خستگی را محاسبه کنیم:مساوی قرار دهیم می 𝐹∆ را با مقدار این Dشود. اگر آن یک در نظر گرفته می

(00) 
𝑇 =

∆𝐹𝐴

𝐵𝑚𝛺
 

کند که به صورت اختالف میان مقدار محاسبه شده یا نتایج های خستگی بیان میخطا را در تخمین تنش Bرهای تصادفی هستند. متغیB و F،  A∆که 

های مشاهده شده کمتر و تواند به صورت سیستماتیک زمانیکه حجم زیادی از دادهخطای مدل می شود.تخمین زده شده و مقادیر واقعی تعریف می

 های خستگی تخمین زده شده،در واقع عدم قطعیت در تنش بینی شده باشد و یا به صورت رندوم دارای توزیع آماری باشد.پیش یا بیشتر از مقدار

 :]2 [شودبه صورت زیر بیان میمنبع اصلی است که  5ناشی از 

 

(03) 

 

𝐵 = 𝐵𝑚𝐵𝑠𝐵𝐹𝐵𝑁𝐵𝐻 

 𝐵𝑁بینی نیروی امواج،  عدم قطعیت در پیش 𝐵𝐹عدم قطعیت در وضعیت دریا،  𝐵𝑠عدم قطعیت عملیات ساخت و مونتاژ مدل،  𝐵𝑚که در این رابطه  

تعیین خطای مدل دشوار است چرا که تعیین عدم قطعیت کند. عدم قطعیت در تخمین ضرایب تمرکز تنش را بیان می 𝐵𝐻بار اسمی وارد بر اعضا و 

توان آن را به صورت یک تابع الگنرمال با میانگین و انحراف معیار میآیین نامه و بر اساس  شود.پارامترهای زیادی وابسته می مربوط به خطا به

  𝐹∆ر تصادفی و مقدار متغی آید.می بدست S-Nکه از منحنی کند، تخمین استحکام خستگی بیان میعدم قطعیت را در  A. ]0 [تعریف کردمشخص 

که عمر  𝑇𝑠 از Tر تصادفیدهد که مقدارمتغیی زمانی روی میتوان نوشت شکست ناشی از خستگکند. میقطعیت در قانون ماینر را بیان مینیز عدم 

های تصادفی ربه صورت یک بردار از متغی  𝑧توان بیان کرد که در آنت زیر میرا به صوربر این اساس تابع حالت حدی  سازه است کوچکتر باشد.

 شود. می بیان



(04) G(z) =
∆FA

BmΩ
− 𝑇𝑠 

Z= (∆F, A, B) 
z1 = ∆F 
z2 = A 

z3 = B 
 توان احتمال شکست سازه را بر اساس روش قابلیت اعتماد مرتبه اول محاسبه کرد. بر اساس تابع حالت حدی تعیین شده می

 توان تابع حلت حدی را به صورت زیر نوشت:لذا می

(05) G(z) =
z1z2

z3
𝑚Ω

− 𝑇𝑠 

 برابر خواهد بود با:،  Pfکه احتمال شکست

(02) 𝑃𝑓 = 𝑃(𝑇𝑖 ≪ 𝑇𝑠) = 𝑃[𝐺(𝑧)  ≤ 0] 

 شود:که شاخص قابلیت اعتماد به صورت زیر تعریف می

(07) 𝛽 = 𝜙−1(𝑃𝑓) 

 معکوس تابع توزیع استاندارد نرمال است. ϕ−1 که در آن

 

 فرایند باند پهن
فرایند بانک باریک در نظر گرفته شد در حالیکه این فرایند،یک فرایند باند های خستگی به صورت یک همان طور که گفته شد در ابتدای کار تنش

برای بیان این تغییر استفاده شده است و   λضریب اصالح  مقالهدر این  دهیم.آن را تغییر میΩ  پهن تصادفی است پس باید یک ضریب اصالح در

 به صورت زیر خواهد شد: Ωی رابطه

(00)  
𝛺 = (2√2)𝑚𝛤(1 +

𝑚

2
) ∑ 𝑓𝑞𝜈𝑜𝑞

𝜎𝑞
𝑚

𝑛

𝑞=1

𝜆𝑞 

 بر اساس روابط تجربی به صورت زیر: λ𝑞تخمین  است. qبرای شرایط دریایی  ]0[  0ضریب اصالح باند پهن ویرشینگ λ𝑞که 

(09) λ𝑞(𝜀𝑞 , 𝑚) = 𝑎(𝑚) + [1 − 𝑎(𝑚)](1 − 𝜀𝑞)𝑏(𝑚) 

𝑎(𝑚) = 0.926 − 0.033𝑚 

𝑏(𝑚) = 1.587 − 2.323 
𝜀𝑞 های اقیانوسی اگر که برای مسائل سازه است. qپارامتر پهنای طیف برای شرایط دریایی   𝜀𝑞که  > λ𝑞سپس  ، 0.5 ≅ 𝑚برای  0.79 = 4.38  

λ𝑞و  ≅ 𝑚برای  0.86 =  شود.می 3

 

  شرایط دریایی

سال به  3آباد( در مدت  یرخزر )ام یایمشخص از در ی منقطه یک به مربوط موج مشخصه ارتفاع های سازمان لقیانوس شناسی،  بر اساس داده

 0 شکل مطابق هاداده ینبر ا یآمار یعتوز یکمربوطه رسم شده است و  ای یلهمکه به کمک آن نمودار  استخراج شده است. یزمان یصورت سر

 :]7 [ای که شود به گونهدریایی تعریف می شرط 01مطابق با این توزیع  ه است.شد داده برازش

(01) ∑ 𝑓(𝐻𝑠)∆𝐻𝑠 ≈ 1 

                                                 
1 Wirsching 



 

 موج دریای خزر موثر : توزیع احتمال ارتفاع5شکل 

 

آورده شده توسط اقیانوس شناسی برای مناطق جنوبی دریایی خزر نیز مطابق رابطه ی تجربی به دستبر اساس رابطه  𝐻𝑠متناظر با هر  𝑇𝑧 مقدارو 

 :]01 [زیر محاسبه شده است

(00) 𝑇 = 3.21(𝐻𝑠)0.5 

  را برحسب ارتفاع و پریود امواج تعریف نمود. دریایی مورد نظر شرایط 0بر اساس  جدول  بدین ترتیب می توان 
 ]50 [: شرایط دریایی دریای خزر5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدلسازی نرم افزار

با استفاده از تئوری تفرق و انتگرال فشار روی سطح خیس سکو،  Moses سکو در نرم افزار المان مرزیدر این پژوهش با مدل سازی 

ی ای سکو. کلیه مشخصات سازه]5 [نیروی امواج محاسبه شد 0متر در دریای خزر تحت شرایط دریایی جدول  011در موقعیتی با عمق 

 .]9 [آمده است 0در جدول  ISSCپایه کششی 

 

 

 

 احتمال وقوع 𝑇𝑧 ارتفاع مشخصه شرایط دریایی

0 14040/1 257102/1 11157914/1 

0 930070/1 109000/3 90200292/1 

3 030070/0 304904/4 12259/1 

4 730070/0 070234/5 11522/1 

5 230070/3 104219/2 111000/1 

2 530070/4 795257/2 111025/1 

7 430070/5 439149/7 4/0 e-5 

0 330070/2 130120/0 0/0 e 5-  

9 030070/7 500330/0 4e 2-  

01 030070/0 01107/9 0e 2-  



 ]3[ هاتاندونسکو و : ابعاد و مشخصات 7جدول   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSC: نمای سه بعدی سکوی پایه کششی 7شکل 

 
ثانیه بدست آمده است.  5/1ثانیه با گام  511ها در هر یک از شرایط دریایی به مدت حوزه زمان تاریخچه زمانی کشش در تاندونبا انجام تحلیل 

در این تحلیل اثرات باد و جریان در  .]00 [به سازه اعمال شده است ، آمده 00که رابطه آن در معادله  0طیف جانسواپ امواج به صورت نامنظم و با

آورده شده است. در این نمودار مقدار کشش در تاندون  3در شکل  40نظر گرفته نشده است. به طور نمونه تاریخچه زمانی کشش در تاندون شماره 

 شده است. مشخص 4ها در شکل گیری تاندوننحوه قرار  در نوسان است. (kN 00445) حول مقدار پیش کشیدگی اولیه آن

 

(00) 
𝑆(𝜔) =

320 × 𝐻𝑠
2

𝑇𝑝
4 × 𝜔−5 × exp (

−1950

𝑇𝑃
4 × 𝜔−4)𝛾𝐴 

𝐴 = 𝑒𝑥𝑝 (− (

𝜔
𝜔𝑝

− 1

𝜎√2
)

2

) 

 

                                                 
1 JONSWAP 

 05/02 [m]فاصله بین ستون ها 

 44/0 [m]شعاع ستون ها 

 5/01 [m]ارتفاع مقطع پانتون 

 5/7 [m]عرض مقطع پانتون 

 35 [m]آبخور 

 30 [m]ارتفاع مرکز ثقل باالی کیل 

 201× 5/41 [kg]جرم سکو 

 011 [m]  عمق

 3 تعداد تاندون زیر هر ستون

 201 × 0/037 [N]پیش کشیدگی کل تاندون ها 

 725  [m] طول تاندون

 211  [mm]قطر خارجی تاندون 

 500  [mm]قطر داخلی تاندون 

 N/m 0001×0/0]2[مدول االستیسیته تاندون 



 

  45در تاندون شماره  در حالت دریایی دهم : تاریخچه زمانی کشش0شکل 

 

 

 : نحوه قرار گیری تاندون ها زیر ستون های سکو4شکل 

 تحلیل قابلیت اعتماد

تنش اعمالی با داشتن مقدار کشش در هر لحظه و   RMS0محاسبه شده است مقدار  00در معادله  Ωبرای انجام تحلیل قابلیت اعتماد مقدار عبارت 

دریایی از تحلیل آماری اطالعات سازمان اقیانوس  حالتبا فرض ثابت بودن سطح مقطع تاندون محاسبه شده است. همچنین مقادیر احتمال وقوع هر 

 آمده است. 3در نظر گرفته شده است. مقادیر محاسبه شده در جدول  02/1شناسی بدست آمد. در این معادله ضریب الندا مطابق شرایط مسئله 
 دریایی حالتتنش و احتمال وقوع هر  rms : مقادیر0جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Root Mean Square 
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 تنش RMS  احتمال وقوع دریایی حالت
(MPa) 

𝑇𝑧  

0 11157914/1 293090002/1 770/1 

0 90200292/1 700370294/1 240/1 

3 12259/1 900330420/1 400/1 

4 11522/1 119003700/1 047/1 

5 111000/1 104540059/1 030/1 

2 111025/1 145407033/4 002/1 

7 5-e4/0 023300400/4 004/1 

0 5-e0/0 997725049/2 000/1 

9 2-e4 17240002/7 00/1 

01 2-e0 043420243/7 00/1 



توزیع احتمال و ضریب تغییرات پارامترهای تابع حالت حدی آورده شده است. مقادیر موجود در این جدول بر اساس ادبیات فنی آورده  4در جدول 

چراکه در صورت غیر یک بودن میانه خطای مدل، مدل بایس خواهد داشت همچنین فرض  .در عین حال این فرضیات منطقی می باشند .شده است

ا در هکام خستگی نیز مطابق با جنس تاندونحبدین جهت است که این توزیع احتمال مقادیر منفی به خود نمی پذیرد. مقدار است ،الگ نرمال بودن

 ادبیات فنی بدین صورت در نظر گرفته می شود.
 ]8 [پارامترهای تابع حالت حدی: توزیع احتمال 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 5نمونه گیری مقادیر شاخص قابلیت اعتماد و احتمال شکست برای با انجام تحلیل قابلیت اعتماد مرتبه اول و مرتبه دوم و نیز روش 

 .]04 [استانجام شده Rtافزار این محاسبات به کمک نرم مده است.آ 5عمر مختلف محاسبه شده و در جدول 

 
 احتمال شکستمقادیر شاخص قابلیت اعتماد و : 1جدول 

 

 
 Monte Carloو  SORMو  FORM: احتمال شکست خستگی برحسب عمر سرویس به روش هاش 1شکل 
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 ضریب تغییرات میانه تابع توزیع احتمال ر تصادفیمتغی

 lognormal �̃�=5/07×0100(MPa) 23/1 استحکام خستگی

=lognormal �̃� خطای مدل   0  0/1 

=̃∆ lognormal شاخص خرابی ماینر  0  3/1 

 - Constant 3 مولفه نمایی خستگی

 Monte Carlo FORM SORM عمر)بر حسب سال(
β 𝑃𝑓 β 𝑃𝑓 β 𝑃𝑓 

05 52005/3 111003902/1 54520/3 111095010/1 50273/3 111027407/1 

01 00039/3 111254710/1 00990/3 111209049/1 02413/3 111549094/1 

05 92500/0 11050009/1 97972/0 11044030/1 11005/3 11030372/1 

31 75902/0 1100974/1 77327/0 11077040/1 79755/0 11057459/1 

35 59424/0 11473444/1 59003/0 11427704/1 2009/0 11440129/1 



 
 Monte Carloو  SORMو  FORM: شاخص قابلیت اعتماد برحسب عمر سرویس به روش هاش 6شکل 

 

 

 آمده است. 2سال تحلیل حساسیت انجام شده است و مقادیر بردار اهمیت متناظر این عمر در جدول  01برای عمر 

 

 
 سال 73: بردار اهمیت متناظر با عمر 6جدول 

𝛼∆ 𝛼𝐵 بردار اهمیت  𝛼𝐴  

 -257400/1 2754739/1 -333043/1 قله ممتدموج 

 

 

 

 نتیجه گیری

محاسبه شده  35، 31، 05، 01، 05به ازای عمرهای  احتمال شکستبلند انجام شد و حالت دریایی تحت امواج تاج  01برای  تحلیل قابلیت اعتماد

صادفی های ترحساسیت متغی با توجه به بردار است.انجام شدههای تصادفی تغییرآنالیز حساسیت نیز برای مطالعه تاثیر نقش هر یک از ماست. 

های مقاومت هستند و ها متغیرر،پس این متغیمنفی شده است Aαو استحکام خستگی  Δαتوان دید مولفه بردار حساسیت برای شاخص ماینر می

مدل مثبت مقدار بردار حساسیت به ازای خطای مدل و یا عدم قطعیت در پاسخ  Bαدر حالیکه  ی مقاومتی تابع حالت حدی هستند.مربوط به مولفه

افزایش  توان گفتبا توجه به این توضیحات می ی بار در تابع حالت حدی خواهد بود.شود و مربوط به مولفهر بار محسوب میشده است، بنابراین متغی

همچنین افزایش مقدار خطای مدل سبب کاهش تاندون را بهبود خواهد بخشید.  ماددر شاخص ماینر و استحکام خستگی سازه شاخص قابلیت اعت

که شاخص قابلیت اعتماد تاندون حساسیت بیشتری نسبت به کرد تعیینتوان می عالوه بر این قابلیت اعتماد تاندون سکوی پایه کششی خواهد شد.

عمر سازه و یا عمر طراحی تاثیر مسقیمی بر احتمال  .شده خواهد داشتدریایی تعیین حالتتغییر استحکام خستگی نسبت به شاخص ماینر تحت 

ل روند نیز قابکه این یابد. ال شکست به شدت افزایش میی احتمافزایش عمر سازه مولفه با شکست سازه و شاخص قابلیت اعتماد خواهد داشت.

های قابلیت اعتماد بررسی شده در این مقاله، روش مرتبه روش .ته استکاهش یافشاخص قابلیت اعتماد با افزایش عمر همچنین بینی بوده است پیش

بدیهی است که روش و  در روش مرتبه اول و دوم تفاوت در دقت تقریب تابع حالت حدی است کارلو است.گیری مونتاول، روش مرتبه دوم و نمونه

توان دید روش مرتبه اول در این محاسبات از دقت آمده میبه واقعیت را ارائه خواهد داد ولی با توجه به نتایج به دست گیری نتایجی نزدیکترنمونه

 توان به آن استناد کرد.قابل قبولی برخوردار است و می
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، ی دکتری ، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، رساله"کششی عمیقسازی سکوی پایهتحلیل دینامیکی غیر خطی و بهینه" پور ،محمدرضا،[ تابش00]

0302. 

 0390،"های فراساحلیمهندسی کاربردی سازه"پور، محمدرضا. [ تابش00]

، "ISWM IIودریای خزر فارس،دریای عمانتهیه اطلس امواج خلیج"، زاد، بهاره، کامرانفاطمه حاجی ولیئی،، سعید [مظاهری،03]

 .0390 ،اه ملی اقیانوس شناسی و علوم جویوهشگپژ
 .0100کلمبیا،  ونکوور،کانادا  ی دکتری،، رساله"افزارتحلیل قابلیت اعتمادنرم" [ محصولی، مجتبی،04]

. 
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