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چكيده
این مقاله پاسخ دینامیکی و نیروهای وارده بر المان میتینگ برای شرایط جوی خلیج فارس در چهار فصل سال را بررسی
 مدلی برای نصب فلوت اور با شش درجه آزادی توسعه داده شده است تا پاسخ دینامیکی و نیروهای وارده بر.می کند
. بدست آورده شود،المان میتینگ که نقش ضربه گیر را برای ضربات وارده ناشی از حرکات شناور و عرشه را ایفا می کند
 نیروهای وارده بر المان میتینگ در دامنه زمانی،عالوه بر بدست آوردن پاسخ دینامیکی شناور و عرشه در دامنه فرکانسی
 نیروهای. درصدی برای شرایط محیطی متفاوت بدست آمده اند100  این نیروها برای بارگذاری.بدست آورده شده است
 در مدل.وارده در سه درجه آزادی انتقالی برای تاریخچه زمانی پنج دقیقه ای بر المان میتینگ محاسبه شده اند
. سرعت و جهت باد به عنوان پارامترهای ورودی در نظر گرفته شدند، پریود موج،هیدرودینامیکی ارتفاع موج مشخصه
 با توجه به نتایج حاصله از نیروهای وارد بر.همچنین اثر افزایش درجات آزادی در تغییرات نیروهای مورینگ دیده شد
 این نصب در فصل تابستان انجام شود و به،المان های میتینگ پیشنهاد می شود به دلیل کمتر بودن تغییرات نیروها
. منظور جلوگیری از طراحی بیش از حد و یا خطای احتمالی نیروهای مورینگ در هر شش درجه محاسبه شوند
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ABSTRACT
This paper evaluates the dynamic response and forces acting on the leg mating unit for the weather
conditions in the Persian Gulf in the four seasons of the year. A six-degree-of-freedom model dedicated
to the Floatover installation has been developed to provide a dynamic response and the forces acting on
the leg mating unit, which acts as a shock absorber for the impacts caused by movements of the vessel.
In addition to evaluating the dynamic response of the barge and deck in the frequency domain, the
forces applied to the leg mating unit are obtained in the time domain. These forces have been obtained
for 100% loading for different environmental conditions. The impact forces are assessed for a 2 minutes
time history. In the hydrodynamic model, significant wave height, wave period, velocity, and wind
direction were considered as input parameters. The effect of increasing degrees of freedom on the
variations in Mooring forces was also considered. According to the results of the forces on the leg
mating units, it is recommended that this installation be done in the summer due to the fewer changes
in the forces, and to prevent overdesign conditions or possible failure, mooring forces be calculated in
every six degrees.
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بهه صهههورت کلی هر گونهه فعهالیهت شهههامهل تجهیز ،راه انهدازی و بهره
برداری به جهت افزایش تولید و یا توسهههعه سهههکوهای فراسهههاحل،
نیازمند به نصهب عرشه بر سازه زیرین به عنوان بخشی حیاتی و مهم
در این فرایند اسهت .در نصهب سهازه های فراسهاحل مهمترین چالش
انتقال بار عرشههه به شههکل ایمن و بدون وارد کردن شههوب بر جکت
اسهت .به صهورت مرسهوم نصهب دریایی به دو روش نصهب با جرثقیل و
نصهب با روش فلوت اور انجام شهده اسهت که روش آخر نسهبتا جدید
تر و با فرکانس بیشههتر در سههالهای اخیر مورد اسههتفاده قرار گرفته
اسهت .در بسهیاری از موارد نصهب ،وزن باالی عرشهه مهمترین عامل
اثرگهذار بر این فراینهد اسهههت و در موارد دیگر نبود تجهیزات کهافی
مانند جرثقیل.
در ایران به جهت فشار افزایی فازهای میادین پارس جنوبی ،نصب
سکوهایی با تجهیزات مناسب در دست بررسی است که این سکوها
به علت وزن سنگین عرشه و نبود جرثقیل به روش جرثقیل قابل اجرا
نیستند .روش فلوت اور نسبت به روش نصب با جرثقیل در حضور
بارج و با انجام دقیق و درست فاز مدیریت و برنامه ریزی ،از جنبه ی
اقتصادی بسیار به صرفه تر است [.]1
برای اجرای درست عملیات فلوت اور ،باید شبیه سازی های مفصل
کامپیوتری انجام شود و اثرات پارامترهای محیطی برای هر منطقه به
طور خاص بررسی شود .در این روش هدف ،کاهش حداکثری
نیروهای افقی و نیروهای عمودی با در نظر داشتن وضعیت دریا و
عوامل اثرگذار محیطی در هر منطقه است تا در معرض محیط بودن
کاهش و نصب به درستی اجرا شود .در دریاهای باز و بسته عوامل اثر
گذار متفاوت هستند .به صورت کلی این عوامل اثر گذار ،پارامترهای
محیطی هستند [ .]2تاهر و همکاران در پژوهش خود که برای شرکت
تکنیپ انجام شد توصیه کردند که برای اجرای درست و در نظر
گرفتن تمامی جوانب ،بررسی ها ،محاسبات و سپس شبیه سازی های
کامپیوتری برای هر منطقه انجام شود .این بررسی ها برای خلیج
مکزیک ،دریای شمال ،آفریقای غربی انجام شده است و به طور مثال
در دریای آفریقای غربی اثر موج دورا قابل مالحظه است[ .]2البته
تاکنون هیچ پژوهشی برای خلیج فارس صورت نگرفته است.
نصب فلوت اور به صورت کلی به صورت پیش رو انجام می شود و در
هر مرحله باید مالحظات مربوط به آن در نظر گرفته شود که ترتیب
این مراحل بسته به امکانات شرکت های درگیر است( .الف) انتقال
عرشه به شناور (ب) انتقال دریایی (پ) آماده سازی قبل از نصب
(ت) پهلوگیری و داخل شدن شناور به داخل جکت (ث) قرارگیری
شناور در موقعیت پیش مِیتینگ (ج) مِیتینگ عرشه یکپارچه و جکت
(چ) قرارگیری شناور در موقعیت پس مِیتینگ (ح) خروج شناور از
مرحله پهلوگیری [.]3
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هو و همکاران در پژوهشی اثرات غیر خطی ناشی از دینامیک پیچیده،
ضربات ناشی از چند جسم و وجود انتگرال کانولوشن را بررسی کردند
که این بررسی برای مدلی با سه درجه آزادی صورت گرفت که در
نتیجه این پژوهش ثابت شد که با جایگزین کردن انتگرال کانوولوشن
با مدل فضای حالت باعث کاهش هزینه محاسبات می شود .همچنین
در این مدل اثرات کوپل هیو و رول غالب است و بهترین زاویه برای
مخروط المان میتینگ  45تا  65درجه بدست آمد ولی اثرات دیگر
درجات آزادی دیده نشد [.]4
چن و همکاران اثر حذف کردن انتگرال کانولوشن را در سرعت
محاسبات ارزیابی کردند و الگوی ضربات وارده را توسط نگاشت
پوانکاره مورد ارزیابی قرار دادند که البته این پژوهش برای مدلی با
یک درجه آزادی انجام شد و اثر ضربات تنها در یک حالت عمودی
بررسی شد و پژوهشگران تاکید کردند که این نتایج تنها با در نظر
گرفتن یک درجه آزادی بوده است و بررسی رفتار با در نظر گرفتن
مدلی کاملتر توصیه شد [.]5
در پژوهشی مشابه و کاملتر چن و همکاران فرایند فلوت اور را با
استفاده از مدلی سه درجه آزادی و با استفاده از مدل فنر برای مدل
کردن المان میتینگ ارزیابی کردند .همچنین مدل کردن عرشه به
صورت یک و دو جسم بررسی شدند .در پایان این پژوهش توصیه
شد تا سه درجه دیگر نیز بررسی و همچنین اثر مورینگ و دیگر
سیستم های کنترلی بر این فرایند ارزیابی شوند [.]6
سان و همکاران اثر دیفرکشن را برای زیر سازه های متفاوت بررسی
کردند که در نهایت ثابت شد دیفرکشن برای جکت تفاوت چندانی
ایجاد نمی کند اما در مورد اسپار اثر دیفرکشن محسوس و اساسی
است .ازین رو در برخی از پژوهش ها جکت در مدلسازی
هیدرودینامیکی مدل نشده است [.]7
در پژوهشی همراه با مطالعه موردی برای میدان نفتی  Arthitدر
تایلند کوکامن و همکاران با استفاده از نرم افزار  MOSESنیروهای
عمودی در نصب فلوت اور را بدست آوردند که اینکار به صورت مدل
کامپیوتر و تست مدل در آزمایشگاه انجام شد .این پژوهش نیز تنها
نیروهای عمودی را در نظر گرفت و این نیروها را برای سه حالت
بارگذاری بدست آوردند [.]8
در پژوهشی با رویکرد اجرایی و مشابه پژوهش قبل جونگ و همکاران
فرایند نصب فلوت اور را برای عرشه ای به وزن حدود  6300تن
بررسی کردند و ضربات وارده را برای بارگذاری عمودی برای حالت
های  50 ،0و  100درصدی بدست آوردند .رویکرد مقاله بر لزوم
برابری مجموع بارها در المان میتینگ بود .در این پژوهش تنها بار
های عمودی محاسبه شد و اثر درجات آزادی دیگر بررسی نشد [.]9
پژوهش حاضههر براسههاس پیشههنهاد مطالعات پیش هین مبنی بر لزوم
برآورد حرکات در شهش درجه آزادی و اهمیت اعمال محاسهبات در
هر منطقه جغرافیایی ،دو هدف اصهلی را دنبال می کند .ابتدا تحلیل
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فرایند نصهب فلوت اور به صهورت شهش درجه آزادی و ارزیابی پاسهخ
دینامیکی شهناور و نیروهای وارده برالمان میتینگ و سهپس ارزیابی
این نصههب در شههرایط محیطی خلیج فارس در چهار فصههل سههال.
همچنین نیروههای مورینهگ در شهههرایط برابر خهارجی برای دو مهدل
سه و شش درجه آزادی مقایسه شده اند.
پیکربندی مقاله به این صورت است که :
در بخش  2روش شهناسهی پژوهش ،معادالت و روش های اسهتفاده
شهده معرفی شهد .همچنین مدل و هندسهه مسهاله و شهرایط محیطی
آن نیز ارائه شهههد .در بخش  3نتایج مدل شهههامل حرکات در دامنه
فرکانسهههی و نیروها در دامنه زمانی برای چهار فصهههل مورد مطالعه
آورده شهههد .در ادامهه این بخش اثر و اهمیهت مهدل بها شهههش درجهه
آزادی در محاسهبه نیروهای مورینگ دیده شهد .و در نهایت بخش ،4
نتیجه گیری نهایی پژوهش مشخص شد.

 - 2 – 2عملگر دامنه پاسخ

 - 2روش شناسی
 - 1 – 2مدل حرکات شناور و نيرو های ناشی از عرشه
ارزیابی حرکات و نیروهای وارده بر سیستم درگیر در نصب فلوت اور
با استفاده از معادله کامینز انجام می پذیرد [ .]10این معادله در
تاریخچه زمانی و با در نظر گرفتن عبارات غیر خطی حل می شود.
حل این معادله به دلیل داشتن انتگرال کانوولوشن بسیار زمان بر
است .در این معادله )𝑡(𝑥 بردار درجات آزادی شناور است که در
این مقاله به جهت ارزیابی حداکثر حرکات شناور هر شش درجه
آزادی در نظر گرفته شد .این معادله برای جسم شناور و بدون سرعت
رو به جلو به فرم زیر است:

()3

در معهادلهه ( 𝑀 ،)3مهاتریس جرم کشهههتی و )𝜔(𝐴 جرم افزوده
هیدرودینامیکی اسهت 𝐶 .ماتریس سهختی 𝐵(𝜔) ،ماتریس میرایی
هی هدرودینههامیکی 𝐹(𝜔, 𝑑𝑖𝑟) ،بردار نیروی هیهدرودینههامیکی و
)𝑟𝑖𝑑  𝑋(𝜔,مهاتریس حرکهات کشهههتی برای فرکهانس و جههت موج
اسهههت .نیروههای موج هیهدرودینهامیکی برای موج واحهد بها دامنهه ζ
محاسبه می شوند.

𝑡

()1

𝜏𝑑)𝜏( ̇𝑥)𝜏 [𝑀 + 𝐴(∞)]𝑥̈ (𝑡) + ∫ ℎ (𝑡 −
)𝑡( 𝐸 𝑓 = )𝑡(𝑥𝐾+

0

()4

))𝜔(𝐴 𝑅𝐴𝑂(𝜔, 𝑑𝑖𝑟) = {−𝜔2 ⋅ (𝑀 +
)𝑟𝑖𝑑 +𝑖𝜔 ⋅ 𝐵(𝜔) + 𝐶}−1 ⋅ 𝐹(𝜔,

 – 3 – 2مدل و هندسه مساله
به صورت کلی المان ها و مولفه های درگیر در نصب فلوت اور شامل
شهناور ،سهیسهتم های کنترلی و سهازه های پشهتیبان عرشهه اسهت .در
پروژه های نصهب فلوت اور عموما از یک شهناور  Tشهکل برای تامین
شهناوری اسهتفاده می شهود .عملیات پایین آوردن عرشهه به تدریج به
سههه روش اسههتفاده از پمپ ،اسههتفاده از جک و اسههتفاده ترکیبی به

}𝐾 𝑥̂(𝑗𝜔){−𝜔2 [𝑀 + 𝐴(𝜔)] + 𝑗𝜔𝐵(𝜔) +
)𝜔𝑗(̂𝑓 =

Retardation function 1
87
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در معادله ( 𝑀 ،)1ماتریس جرم سههیسههتم و )∞(𝐴 ماتریس جرم
افزوده فرکانس بی نهایت هسهتند .عبارت دوم در این معادله انتگرال
کانولوشهن اسهت و در آن  ℎتابع تاخیر 1اسهت .که به جهت افزایش
سهرعت محاسهبه به صهورت عددی جایگزین می شهود [ 𝐾 .]11نیز
ماتریس سهختی هیدرواسهتاتیک سهیسهتم اسهت .سهمت راسهت این
معادله نیروهای تحریک و مجموع نیروهای خارجی است.
اگیلوی با اسهتفاده از تبدیل فوریه معادله ( )1را در دامنه فرکانسهی
درنظر گرفت که در آن ترم های انتگرال کانوولوشههن حذف شههدند
[ .]12این معادله در پیش رو آورده شده است.
()2

}𝐶 {−𝜔2 ⋅ (𝑀 + 𝐴(𝜔)) + 𝑖𝜔 ⋅ 𝐵(𝜔) +
)𝑟𝑖𝑑 ⋅ 𝑋(𝜔, 𝑑𝑖𝑟) = 𝐹(𝜔,
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عموما به دلیل سهولت و خطی بودن ،مطالعه و بررسی حرکات شناور
در دامنه فرکانس مورد بررسی قرار می گیرد .بر اساس این تحلیل
خطی حرکات شناور ناشی از امواج نامنظم با جمع پاسخ های شناور
در مقابل امواج منظم و هارمونیک با فرکانس های متفاوت و جهات
مختلف بدست می آید .برای بررسی حرکات شناور در برابر موج
هارمونیک از مدل جرم و فنر استفاده می شود .بر اساس این مدل
 RAOشناور با حل معادله حرکت بدست می آید [ .]14بر اساس
معادله حرکت حرکات برای  6درجه آزادی با حل برای 𝑋 بدست می
آید.
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در این معهادلهه )𝜔𝑗(̂𝑥 و )𝜔𝑗(̂𝑓 تبهدیهل ههای فوریهه )𝑡(𝑥 و
)𝑡( 𝐸 𝑓 هسههتند 𝐴(𝜔) .و )𝜔(𝐵 ضههرایب هیدرودینامیکی و به
ترتیب جرم افزوده و میرایی تشهشهعی هسهتند .بدسهت آوردن ضهرایب
و حل معادله با اسهههتفاده از نرم افزار  MOSESانجام پذیر اسهههت.
اگیلوی همچنین رابطه بین ضرایب را در معادله ( )1و ( )2را بدست
آورد.
در تحلیل فرایند نصب فلوت اور طول آبخور شناور به تدریج افزایش
می یابد تا به نقطه انتهایی از پیش تعیین شده برسد .بدین سبب
معادله فوق هم وابسته به زمان از نظر این است که نیروها ماهیتا
واسبته به زمان اند و هم از این نظر که حتی با ثابت بودن شرایط
خارجی کاهش ارتفاع شناور باعث تغییر در مساله می شود [.]13
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المان پشهتیبان عرشهه قرار گرفته اسهت که به صهورت شهماتیک در
شهکل  2نشهان داده شهده اسهت .در برخی از پژوهش ها به دلیل اثر
نداشههتن زیر سههازه جکت در نیروها ،جکت مدل نمی شههود [ .]7در
این پژوهش برای نتهایج دقیق تر جکتی بها  8پهایهه در انتههای المهان
های میتینگ قرار گرفته است.

شكل  - 2مدل شناور-سازه پشتيبان –عرشه

همچنین به جهت کاهش حرکات جانبی از  8خط مورینگ اسهتفاده
شههده اسههت که چیدمان آن به صههورت شههماتیک در شههکل  3قابل
مشاهده است.

(الف)

شكل  - 3چيدمان و پيكر بندی شماتيک خطوط مورینگ و جهات موج
قراردادی

شكل  – 1فرایند نصب فلوت اور
(الف) عوامل اثرگذار خارجی و المان های درگير( ،ب) شروع عمليات
ميتينگ با وارد شدن شناور در جكت ][1

در این پژوهش از شهناوری  Tشهکل واقعی اسهتفاده شهده اسهت .این
شههناور طولی برابر با  130و عرضههی برابر با  55متر دارد .همچنین
عرشهه ای به وزن  12666تن بر روی سهازه پشهتیبان عرشهه شهامل 6
88
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در این پژوهش شهههنهاور دارای شهههش درجهه آزادی اسهههت و المهان
میتینگ تنها سههه درجه آزادی انتقالی دارد که این مسههاله به دلیل
هندسهه و شهکل المان میتنیگ اسهت که در واقعیت چرخش را نمی
پذیرد.
به جهت مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری از نرم افزار MOSES
اسهتفاده شهده اسهت .شهناور بر اسهاس مدل واقعی و به جهت در نظر
گرفتن شهههرایط اثر گذار مانند آب شهههناوری با تمامی مخازن مدل
شههده اسههت .وزن شههناور  5059تن اسههت .به جهت پیش بینی و
محاسهبه حرکات و نیروهای وارده بر المان میتینگ تحلیل تاریخچه
زمانی سهه بعدی اسهتفاده شهده اسهت .از آنجا که نرم افزار MOSES
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(ب)
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همراه سهیسهتم های کنترلی ضهربه گیر انجام می گیرد .این پژوهش
با فرض استفاده از پمپ انجام شده است .در ابتدای فرایند و با فرض
کم بودن نیروهای خارجی ،مسهاله شهبیه شهرایط اسهتاتیکی اسهت که
در عمل این حالت غیرممکن اسهت .اما در شهرایط واقعی (شهکل - 1
الف) با وجود تغییرات در شهههرایط محیطی ماننهد موج و باد و پایین
آمهدن شهههنهاور نیروههایی کهه مهاهیهت ضهههربهه ای دارنهد بهه المهان ههای
میتینگ وارد می شههود .در این میان سههیسههتم های کنترلی مانند
مورینگ ،فندرها و سهازه پشهتیبان نقش عمده ای در کاهش ضهربات
ایفها می کننهد .این تغییرات و حرکهات و نیروههای ضهههربهه ای وارد بر
المان میتینگ به صهورت شهماتیک در شهکل ( - 1الف) نشهان داده
شهده اسهت .در شهکل ( - 1الف) عوامل خارجی با دایره قرمز سهیسهتم
های کنترلی با دایره سهبز و المان های میتینگ با دایره سهیاه نشهان
داده شده اند .همچنین در شکل ( - 1ب) پیکربندی نصب فلوت اور
در مرحله پیش میتینگ نشان داده شده است.
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برای اتصهال جسهم ها از متصهل کننده 2اسهتفاده می کند ،سهه جسهم
شناور ،عرشه و جکت به یکدیگر با استفاده از متصل کننده فنر مدل
شهده اند .از آنجا که در واقعیت المان میتینگ تنها ضهربات را تحمل
می کند ،از فنر فشههاری اسههتفاده شههده اسههت .برای محاسههبات
هیدرودینامیکی از روش تفرق سهه بعدی اسهتفاده شهده اسهت .بدنه
شناور ،متشکل از صفحات پنلی مدل می شود .به جهت اینکه شناور
به شهکل نامنظم  Tشهکل اسهت ،نرم افزار توصهیه کرده اسهت که طول
پنل ها به صههورت دسههتی تغییر کند .این کار به خصههوص در ناحیه
هایی که تغییر شههکل وجود دارد ،اهمیت دارد .عرشههه نیز به شههکل
جسهم صهلب مدل شهده اسهت و تمامی صهفحات خارجی سهطوحی
بادگیر را دارا هسهتند .خطوط مورینگ به صهورت وایر مدل شهده و به
شهکل کتنری 3و لنگر مهاری اند .خطوط مورینگ ،پلیمری و به قطر
 120میلیمتر هسهتند .وزن هر متر این خطوط برابر با  5/6کیلوگرم
است و آبی جذب نمی کند.
در این پژوهش نیز از فنر خطی برای مهدل کردن المهان میتینهگ
اسههتفاده شههده اسههت .نرم افزار با محاسههبه فشههار وارده بر شههناور و
متعاقبا حرکات ایجاد شههده ،نیروی وارده را با به شههکل برخورد دو
نقطه بدسهت می آورد .این دو نقطه در نرم افزار با یک متصهل کننده
از نوع فنر فشههاری تعریف شههده اند .سههختی فنر وابسههته به طراحی
المان میتینگ و مقدار فشههردگی مخروط ضههربه گیر به داخل بدنه
المان میتینگ اسهت .در این پژوهش سهختی فنر بر مبنای فشهردگی
 45سهانتی متری المان میتینگ محاسهبه شهده اسهت .روند مدلسهازی
بر اسهاس راهنمای نرم افزار و پژوهش های پیشین دیگر [8و ]9بوده
اسهت .نکته مهم در راسهتای محاسهبات ،لزوم چک کردن نیروها در
تمهامی المهان ههای میتینهگ اسهههت و مجموع نیروهها بهایهد حهدودا بها
مجموع وزن عرشه برابر باشد[.]9

شهکل  4حداکثر انرژی موج را در خلیج فارس طی  25سهال نشهان
می دههد .بها توجهه بهه انرژی موج و بها فرض پریود موج در دو حهالهت 4
و  6/6ثانیه که مقدار ماکسهیمم و میانگین در خلیج فارس هسهتند،
ارتفاع موج مشخصه برای هر فصل از معادله ( )5قابل محاسبه است.
1
𝑇𝑔
× 𝜌𝑔𝐻𝑠2
𝑇 × 0.5 ≈ 0.49𝐻𝑠2
16
𝜋2

()5
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[]16

=𝑃

جدول - 1شرایط پریود و ارتفاع موج مشخصه خليج فارس بر اساس
انرژی موج

فصل

ارتفاع موج

ارتفاع موج

مشخصه(پریود=)6/6

مشخصه(پریود=)4

انرژی
موج
()kW/m

بهار

)(m
1/05

)(m
1/35

تابستان

0/80

1/03

2/09

پاییز

1/28

1/64

5/3

زمستان

1/83

2/35

10/8

3/6

با توجه به جدول  1هشهت اجرا بر اسهاس ارتفاع موج مشهخصهه انجام
شهد .عملگر دامنه پاسهخ برای شهش درجه آزادی و نیروهای وارده به
المان های میتینگ در سههه طولی درجات آزادی محاسههبه شههد .در
این اجرا ها برای هر فصل حالت اول به ازای پریود  6/6ثانیه و حالت
دوم به ازای پریود  4در نظر گرفته شده است.

catenary 3

connector 2
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به پیشنهاد پژوهش تاهر و همکاران به منظور براورد شرایط محیطی
در هر منطقه باید محاسبات و شرایط منطقه ای در هنگام این نصب
برای براورد پاسخ دینامیکی لحاظ شوند [ .]2به همین دلیل هدف
این تحقیق بررسی اثرات فصلی خلیج فارس در ضربات وارده بر المان
میتینگ است .پژوهش حاضر از داده های بدست آمده از پژوهش
کامرانزاد و همکاران برای داده های مربوط به ارتفاع موج مشخصه
استفاده کرده است [ .]16بر این اساس داده های مربوط به انرژی
موج برای سه ناحیه از خلیج فارس بدست آمده است که طی آن
حداکثر انرژی موج در منطقه میانی خلیج فارس (در نزدیکی میدان
پارس جنوبی) در شکل  4آمده است.

شكل -4انرژی موج در بازه  25ساله در طی فصول برای خليج فارس
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 – 4 – 2شرایط محيطی در خليج فارس

در معادله ( 𝑃 )5انرژی موج 𝐻𝑠 ،ارتفاع موج مشخصه و 𝑇 پریود موج
است.
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الف

 - 3نتایج و بحث
 – 1 – 3حرکات در دامنه فرکانسی

ب
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شههکل های  5و  6نتایج عملگر دامنه پاسههخ برای به ترتیب حرکات
طولی و زاویه ای ،رفتاری تقریبا مشههابه را برای زوایای موج قرینه با
تفاوتی اندب نشههان می دهد که این تفاوت ناشههی از هندسههه و اثر
وزن شهههنهاور اسهههت .همچنین بهه علهت تفهاوت در زاویهه لنگر هها و
همچنین عهدم متقهارن بودن مرکز وزن عرشهههه در زاویهه ههای  90و
 270درجهه انهدکی تفهاوت وجود دارد .در مطهالعهات پیشهههین مهاننهد
پژوهش چن و همکهاران [ ،]6حرکهات افقی بها فرض اسهههتفهاده از
سهیسهتم های کنترلی نادیده گرفته شهده اند و تنها حرکاتی که اثر
عمودی دارند در مدل لحاظ شهده اند .شهکل ( – 1الف و ب) حرکت
طولی در جهت  xو  yرا نشهان می دهد (سهرج و سهوای) .در نصهب
فلوت اور حرکهات طولی در مرحلهه پیش میتینهگ بهاعهث برخورد
ضههربات به پایه های جکت و در مرحله میتینگ باعث بروز ضههربات
در المان میتینگ می شوند .با توجه به نتایج مقادیر حرکت سرج در
تمامی جهات موج برخوردی حایز اهمیت اسهت و حرکت سهوای نیز
در تمهامی جههات بهه جز موج برخوردی از روبرو و انتهها در ایجهاد
ضربات تاثیر گذار است.

ج
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شكل  – 5نمودار حرکات کشتی (الف) سرج (ب) سوای (ج) هيو
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به خصهوص در هنگام اسهتفاده از شهناور  Tشهکل باعث وارد شهدن
ضربات بیشتر به پایه های جکت می شود.
نمودارهای شههکل  5و  6نشههان می دهند که در صههورت عدم پیش
بینی این حرکات و نتیجتا عدم تقویت سهیسهتم های کنترلی ،باعث
وارد شدن ضربات پیش بینی نشده به پایه های جکت می شود.

الف

 – 2 – 3نيروهای وارده به المان ميتينگ در دامنه زمانی

ب
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از آنجا که نتایج در دامنه فرکانسههی تنها محدوده حرکات را نشههان
می دهد ،بررسی نیروها در دامنه زمانی ارزیابی ای دقیق تر را فراهم
می آورد .نسههبت به نتایج در دامنه فرکانسههی ،نتایج در دامنه زمانی
هستند که شرایط واقعی نیروهای وارده بر المان میتینگ را مشخص
می کننهد .این نتهایج در هشهههت حهالهت بهه ازای پریود  4و  6/6ثهانیهه
محاسبه شد.

ج

شكل  – 7تاریخچه زمانی نيروهای وارده به المان ميتينگ در فصل بهار
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همچنین با توجه به نتهایج نمودار شهههکهل ( - 6ج) دامنهه نیروها تنهها
در جهات  0و  180کوچک هسهتند .در نتیجه با توجه به مدل مورد
اسهتفاده و پیشهنهاد های پژوهش های انجام شهده در گذشهته [5و،]6
بررسههی حرکات  Sway ،Surgeو  Yawبدسههت آمده نشههان می
دهنهد کهه این حرکهات در وارد آوردن نیروههای جهانبی بهه پهایهه ههای
جکت بسهیار مهم هسهتند .از آنجا که پژوهش های پیشهین بیشهتر
متمرکز بر اثر نیروههای عمودی بر المهان میتینهگ بوده انهد ،اثر
نیروههای افقی کمتر مورد نظر قرار گرفتهه اسهههت .برای کهاهش این
نیروها باید از سههیسههتم های کنترلی مانند مورینگ و ضههربه گیر و
همچنین سهازه های راهنما اسهتفاده کرد .حرکات سهرج ،سهوای و یاو
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شكل  - 6نمودار حرکات کشتی (الف) رول (ب) پيچ (ج) یاو
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شکل  - 8تاریخچه زمانی نيروهای وارده به المان ميتينگ در فصل تابستان
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شکل  - 9تاریخچه زمانی نيروهای وارده به المان ميتينگ در فصل پایيز
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با توجه به شهکل های  ،10 – 7در تمامی چهار فصهل در حالت اول
حداکثر نیروی بیشتری به المان میتینگ وارد می شود اما میانیگین
در دو حالت تقریبا برابر اسههت .با مقایسههه دو حالت از هر فصههل و
حالت های اول فصههول ،اثر افزایش ارتفاع موج مشههخصههه بر افزایش
نیروهای مشهخص اسهت به طوری که با افزایش ارتفاع موج ،میانگین
و حهداکثر نیروهها افزایش می یهابهد .همچنین تغییرات پریود موج و
ارتفاع موج مشهخصهه در یک فصهل مشهخص اثر چندانی بر میانگین
نیروها نمی گذارد .از آنجا که یکی از مهم ترین اهداف عملیات نصب
فلوت اور کاهش ضههربات اسههت ،مقادیر بیشههینه از اهمیت زیادی
برخوردار هسهتند .با توجه به شهکل  11میانگین در حالت یک و دو
تقریبا برابر اسهت و بیشهترین میانگین(تابسهتان) 4 ،درصهد بیشهتر از
کمترین میانگین(زمستان) است.
شکل  11میانگین و تغییرات نیروها را در سه درجه آزادی انتقالی و
برای دو حالت فصول نشان می دهد .همانطور که پیشتر گفته شد
مقادیر ماکسیمم به معنی وارد شدن حداکثر نیروی بیشتر به المان
میتینگ است و از آنجا که این نیروها ماهیتی ضربه ای دارند وارد
شدن یک ضربه می تواند مخاطره آمیز و منجر به تغییر شکل در
المان میتینگ شود .بنابراین در این عملیات ارزیابی حداکثر نیروها
بسیار حیاتی است .اگرچه در فصل زمستان میانگین نیروها کمتر از
سایر فصول است ،اما تغییرات در این فصل بیشترین مقادیر را تجربه
می کند .همچنین در تمامی فصول حالت اول تغییرات بیشتری در
مقایسه با حالت دوم دارد .این مساله اهمیت پریود را در نیروها نشان
می دهد .همچنین در تمامی فصول مقادیر نیروهای جانبی تغییرات
بیشتری را در حالت اول تجربه می کنند .همچنین حداکثر ،میانگین
و تغییرات نیروهای عمودی در جدول  2نشان داده شده است .در
تمامی موارد در حالت اول حداکثر نیروی عمودی ،مقدار بیشتری
خواهد بود .همانطور که گفته شد ،مقدار میانگین ،تفاوت چندانی
ندارد اما نکته حایز اهمیت تفاوت مشخص در تغییرات و مقدار
ماکسیمم نیروها است .همچنین در طراحی و محاسبات فلوت اور
عالوه بر نیروهای عمودی ،نیروهای افقی نیز باید مد نظر قرار بگیرند.
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 3 – 3نيروهای مورینگ

جدول  – 2نيروی عمودی در حالت های مختلف

ماکسیمم نیروی
عمودی

میانگین

انحراف
معیار

بهار حالت اول

2352.25

1862.64

176.68

بهار حالت دوم

2139.65

1855.97

135.19

تابستان حالت اول

2245.85

1873.33

134.93

تابستان حالت دوم

2080.06

1868.67

103.04

پاییز حالت اول

2448.59

1849.98

215.34

پاییز حالت دوم

2195.89

1840.89

165.8

زمستان حالت اول

2669.64

1809.48

307.54

زمستان حالت دوم

2326.36

1793.47

240.2
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شكل  – 11ميانگين و تغييرات نيروهای وارد بر المان های ميتينگ
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در پژوهش های پیشین [ 6-4و  ]9ارزیابی حرکات و نیروها با مدل
هایی یک یا سه درجه آزادی انجام شد .این مدل ها با فرض غالب
بودن این حرکات و به جهت کاهش هزینه محاسباتی در نظر گرفته
شده اند .در طراحی خطوط مورینگ حتی با مالحظات محافظه کارانه
و با وجود عدم قطعیت ها امکان خرابی و یا اعمال هزینه ی اضافی
وجود دارد .با توجه به مدل سه درجه آزادی توسعه داده شده در
پژوهش هو و همکاران(مدل هیو ،رول و پیچ) [ ،]4در پژوهش حاضر
برای مدلی ثابت و با شرایط محیطی برابر و یکسان نیروهای مورینگ
در یک خط مورینگ در چهار فصل در دو حالت مدل سه و شش
درجه آزادی مقایسه شده است .خط مورینگ که نتایج برای آن
گزارش شده است ،در شکل  3با رنگ قرمز مشخص شده است .نتایج
تاریخچه زمانی و مقایسه این دو حالت در شکل های  12و  13نشان
داده شده است .با توجه به نتایج شکل های  12و  ،13به ترتیب در
فصول بهار تا زمستان میانگین نیروها پنج ،سه ،هفت و سیزده درصد
در مدل شش درجه آزادی بیشتر است که شاید با محافظه کارانه
طراحی کردن قابل چشم پوشی در نظر گرفته شود .اما در هر چهار
نمودار تغییرات به صورت قابل مالحظه ای در مدل شش درجه آزادی
بیشتر است .به طوری که در فصل زمستان حداکثر نیروی مورینگ
در مدل شش درجه آزادی بیش از دو برابر مدل سه درجه آزادی
است .این مقایسه اهمیت ارزیابی حرکات را با مدل شش درجه آزادی
نشان می دهد.

عرفان عربشاهی و همکاران  /بررسی اثرات فصلی و درجات آزادی بر پاسخ دینامیکی و نیروهای وارده بر المان میتینگ برای نصب فلوت اور در خلیج فارس
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 - 4نتيجه گيری

•

در دو پژوهش چن و همکاران [ 5و  ]6توصهههیه شهههد تا
مدلی با شهش درجه آزادی توسهعه داده شهود و اثرات آن
بر نیروها دیده شههود .مدل تک درجه آزادی به صههورت
کلی نیروههای افقی را نهادیهده می گیرد .همچنین در
مقهایسهههه بها مهدل سهههه درجهه آزادی میهانگین و تغییزات
نیروهای مورینگ بیشهتر اسهت .بررسهی عملگر دامنه پاسخ
در شهش درجه آزادی نشهان داد محاسهبه حرکات در هر
شهش درجه آزادی در نصهب فلوت اور مهم اسهت .این دو
مسهاله اهمیت ایجاد مدل با شهش درجه آزادی را نشهان
می دهد.

کليد واژگان
1-Floatover
2-Response amplitude operator
)3-Leg Mating Unit (LMU
4-Mooring Line
5-Dynamic analysis

بها توجهه بهه نیروههای مورینهگ ،میهانگین نیروهها در مهدل
شهش درجه آزادی اندکی بیشهتر ولی تغییرات به صهورت
قابل مالحظه ای بیشتر است که این مطلب باید در پیش
بینی خطوط مورینگ در نظر گرفته شههود .فرض طراحی
مالحظهه کهارانهه بهاعهث افزایش هزینهه و نهادیهده گرفتن این
نیروها احتمال ریسک را باال می برد.
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• برای اجرای این نصهههب ،تهابسهههتهان بها تغییرات کمتر در
نیروها و متعاقبا حداکثر نیروی کمتر نسههبت به فصههول
دیگر زمان بهتری است.
روش فلوت اور در مقایسه با روش جرثقیل جدید تر و ارزان تر است.
اما به دلیل پیچیدگی ها نیازمند شناخت و بررسی های دقیق است.
کمتر بودن تجربه در اجرای این نصب و ساده سازی ها در مدل
محاسباتی باعث طراحی بیش از حد و یا خطا در پیش بینی نیروها
می شود .این پژوهش به پیشنهاد پژوهش های پیشین و در راستای
در نظر گرفتن هر شش درجه آزادی انجام شد .در این پژوهش تنها
اثرات پریود و ارتفاع موج مشخصه دیده شد .ارزیابی دیگر
پارامترهای محیطی مانند سرعت و جهت باد و جهت موج نیز توصیه
می شود.
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با توجه به نیاز کشهور به نصهب سهکوهای جدید به خصوص سکوهای
فشههارافزایی و جدید بودن نصههب فلوت اور ،آشههنایی با فرایند این
نصب و جوانب آن امری بدیهی است .یکی از کلیدی ترین نکات در
این نصههب زمان بندی و برنامه ریزی دقیق برای اجرای آن اسههت.
ازین رو انتخاب زمان اجرای این نصههب بسههیار مهم اسههت .در این
پژوهش اثرات فصههلی با مدلی شههش درجه آزادی بر روی نیروهای
وارد بر المان میتینگ بررسهی شهد .این پژوهش نصهب فلوت اور را
برای هشت حالت بررسی کرده و نتایج زیر حاصل شد.

به ازای انرژی موج یکسههان در یک فصههل ،افزایش پریود
(ارتفاع موج مشهههخصهههه کمتر) باعث افزایش میانگین و
تغییرات نیروها می شود.
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