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چكيده
 در حال حاضر استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر رشد،با گذشت سالها استفاده از انرژیهای فسیلی
 این نوشتار. توربینهای بادی فراساحلی یکی از شیوههای بهرهمندی از انرژیهای پاک است.روزافزونی دارد
به بررسی پاسخهای دینامیکی توربین بادی فراساحلی بر روی مونوپایل در خاک ماسهای اشباع تحت بار باد
 بار باد با کمک تابع چگالی طیفی و تحت سرعتهای مختلف محاسبه.و موج به طور مجزا و توأما میپردازد
موسکوویتز و محاسبه- برای شبیهسازی امواج تصادفی از طیف پیرسون.و به پره و برج توربین اعمال میشود
 مدلهای مورد بررسی به صورت سهبعدی.نیروی امواج دریا بر بدنه مونوپایل از تئوری پراش استفاده میشود
 نوشته شده است و با استفاده از نرمافزار متنبازTCL شبیهسازی شده و به کمک زبان برنامه نویسی
 تأثیرات چندین پارامتر بر روی پاسخهای دینامیکی سیستم مورد بررسی قرار. تحلیل میشوند،اپنسیس
 نتایج نشان میدهد که الزم است ترکیبی از بار باد و موج در طراحی توربین بادی فراساحلی در.میگیرد
.نظر گرفته شود
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After years of using fossil fuels, the use of renewable energy is now growing. Offshore
wind turbines are one of the ways to benefit from clean energy. This article studies the
dynamic reactions of oﬀshore wind turbine (OWT) supported on monopile foundation
in saturated soil under wave and wind loads separately and combined. The wind load
was calculated using the power spectral density function with different velocities and
applied to the turbine blade and the turbine tower. To modeling the random waves the
Pierson-Moskowitz spectrum is used and the force of sea waves on the body of
monopile calculation is based on the diffraction theory. The models are simulated in
three-dimensional and written with the help of TCL programming language and
analyzed with open-source software OpenSees. The eﬀects of several factors on the
dynamic responses of the models are investigated. The results are shown that it is
essential to examine the combination of wave and wind loads in the analysis and design
of OWT.
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فناوریهای انرژی باد فراساحلی طی  10سال گذشته توسعه سریعی
را تجربه کردهاند .در پایان سال  25014 ،2020مگاوات با مجموع
 5402توربین بادی در ساحل در حال کار بودند [ .]1بسته به عمق
مختلف آب و ظرفیت نصب ،میتوان از انواع مختلف فونداسیون
استفاده کرد [ .]2در اعماق کم و متوسط آب میتوان از توربین با
فونداسیون ثابت ،شامل مونوپایلها ،پایههای ثقلی ،سکوی سهپایه و
چهارپایه استفاده کرد .ولی در اعماق آب بیشتر ،از توربین با
فونداسیون شناور ،همانند سیستمهای نیمه غوطهوری ،نیمه شناور
کابلی و اسپار میتوان استفاده کرد .مونوپایلهای مورد استفاده در
صنعت باد در ساحل به طور معمول استوانههای فوالدی توخالی با
قطر بزرگتر از  3متر هستند .در حال حاضر ،مونوپایلها به دلیل
سادگی در مراحل طراحی ،ساخت و نصب رایجترین نوع پایه مورد
استفاده برای توربینهای بادی فراساحلی هستند [.]3
انرژیهای تجدیدپذیر دریایی یکی از بهترین منابع برای مقابله با
تغییرات آب و هوایی و کمبود سوختهای فسیلی هستند [.]4
انرژیهای مختلف اقیانوس در حال بررسی است که شامل باد
فراساحلی ،موج ،دامنه جزر و مد ،جریانهای دریایی و  ...است [.]5
طبق گزارشات انجام شده توسط اوهلنفرست فناوریهای توربین
بادی دریایی شتاب قابل توجهی را در سراسر جهان مشاهده کردهاند،
به طوری که این بخش در سال  2019رکورد  6.1گیگاوات را کسب
کرده است [ .]6تعداد زیادی توربین بادی با پایههای مونوپایل در
آبهای نسبتا کم عمق با عمق کمتر از  30متر ساخته شده است
[ .]7به عنوان یک سازه فراساحلی ،مونوپایلهای توربین بادی دریایی
نه تنها تحت بارهای آیرودینامیکی ناشی از باد بلکه به بارهای
هیدرودینامیکی ناشی از موج و جریانات نیز مبتال میشوند [.]8
بارهای موج بزرگی که به طور مکرر اتفاق میافتند ،میتوانند باعث
خستگی و تغییر شکل جانبی المانهای سازهای و فونداسیون آن
شوند [ .]9از این رو ،در مونوپایلهای توربینهای بادی فراساحلی
یکی از اصلیترین چالشها مربوط به نحوه طراحی آنها است [.]10
امروزه استفاده از منابع تجدیدپذیر نظیر انرژی باد اهمیت بسیاری
دارد .نصب توربینهای بادی در اکثر کشورهایی که به دریا دسترسی
دارند رشد روزافزونی دارد ،این امر به دلیل افزایش سرعت باد در
دریاها میباشد .چندین کیلومتر مرزهای آبی که در شمال و جنوب
کشور ایران وجود دارند ،میتواند باعث بهرهبردن آن از این انرژیهای
پاک در دریاها شود [.]11
انتقال توربینهای بادی از خشکیها به دریاها به دلیل افزایش بارهای
محیطی نظیر باد ،موج ،جریان و  ...باعث به وجود آمدن مسائل
جدیدی در نصب این سازهها میشود [ .]12لذا بررسی رفتار
دینامیکی این توربینها تحت بارگذاری توأم باد و موج بسیار پر

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1400.17.34.9.1

اهمیت است .به همین دلیل یکی از معیارهای اصلی طراحی برای
بسیاری از جزئیات سازههای نگهدارنده توربینهای بادی دریایی،
بررسی اثر بارگذاری ترکیبی باد و موج است [.]13
برای بررسی تأثیری که نیروهای آیرودینامیکی باد بر روی سازه
نگهدارنده توربین بادی دریایی میگذارند مطالعات فراوانی انجام شده
است؛ برای مثال در پژوهش انجام شده توسط فیضاله زاده و
محمودی به بررسی توربین بادی دریایی با سکوی ثابت تک شمعی
با نیروی تراست پرداختهاند [ .]14همچنین در مطالعه جانکمن و
بوهل توربین بادی شناور دریایی را به صورت عددی مدلسازی
کردهاند [ .]15در نهایت جانکمن و همکاران با کدنویسی در نرمافزار
متلب ،به شبیهسازی یک توربین بادی دریایی با پایه مونوپایل تحت
بارهای آیرودینامیکی ناشی از باد و هیدرودینامیکی ناشی از موج
پرداختهاند [ .]16پژوهشهای انجام گرفته یک برنامه متنباز به نام
فست 1را ارائه کرد که قابلیت تحلیل دینامیکی توربینهای بادی
دریایی را تحت هر نوع بارگذاری دارد.
اثر مشترک موج و زلزله روی مونوپایل فراساحلی توسط ژنگ و
همکاران با استفاده از سیستم شبیهسازی مشترک زلزله ،موج و
جریان مورد مطالعه قرار گرفت .تمرکز این مطالعه بر اثر تلفیقی موج-
زلزله در جهت یک خط مستقیم قرار داشته و نتایج مربوط به شتاب
اوج ناسل و ضرایب تقویت دینامیکی نشان دادند که چشمپوشی از
اثر موج در تحلیل لرزهای منجر به تخمین دست پایین پاسخ سازه
به ویژه هنگام حساسیت دینامیکی باالی مونوپایل شده و حداکثر
شتاب سازه تحریک شده تحت شرایط دریایی متوسط قابل مقایسه
با یک زلزله متوسط است [.]18 ,17
در تحقیقات انجام شده توسط چن و همکارانش به ارائه یک مدل سه
بعدی موج-شمع-خاک برای بررسی تغییر شکل مونوپایل تحت
جریان یکنواخت و موج مرتبه پنجم استوکس پرداخته شده است .در
پژوهش انجام شده برای شبیهسازی حرکت نسبی بین مونوپایل و
خاک از یک رابط اصطکاکی استفاده شده است .نتایج عددی نشان
میدهد که در شرایط شدید محیطی ،مونوپایل در یک محدوده
مشخص تاب میخورد و حداکثر تغییر مکان در جهت بارگیری 1.3
برابر تغییر مکان در جهت معکوس است .تجزیه و تحلیل المان
محدود نشان میدهد که مؤثرترین راه برای کاهش تغییر شکل سر
شمع ،افزایش عمق دفنشدگی مونوپایل است و هنگامی که عمق
دفنشدگی محدود شود ،افزایش قطر شمع یک روش مؤثرتر برای
تقویت پی است تا افزایش ضخامت دیواره [.]19
در پژوهش انجام شده توسط ونگ و همکاران [ ]20پاسخهای
دینامیکی توربین بادی ساحلی بر روی مونوپایل در خاک رس تحت
بار باد ،موج و زلزله مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نرمافزار متن
باز اپنسیس ،2یک مدل سهبعدی از سیستم ایجاد شده است .برج و
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رفت و برگشااتی خاک اسااتفاده شااده اساات که پارامترهای مدل
رفتاری خاک ،در جدول  1ارائه شده است.

مونوپایل با استفاده از المانهای دو گرهی تیر ستون ارتجاعی ،رفتار
رابط شمع-خاک با استفاده از فنر غیرخطی وینکلر و رابط آب-شمع
با استفاده از جرم اضافه شده هیدرودینامیکی مدلسازی شدهاند .بار
باد ،موج و زلزله به عنوان بارگذاری بر روی سیستم اعمال شده است.
تأثیرات چندین پارامتر بر روی پاسخهای دینامیکی سیستم مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که الزم است ترکیبی از بار باد،
موج و زلزله در طراحی توربین بادی ساحلی در نظر گرفته شود.
بررسی پژوهشهای گذشته نشان میدهد که اغلب آنها به
مدلسازی مقطع معادل مونوپایل و یا به صورت یکبعدی پرداختهاند،
لذا در مطالعه حاضر مقطع مونوپایل و برج به صورت لوله مخروطی
شکل واقعی و سهبعدی مدلسازی شده است .همچنین از آنجا که
توربینهای بادی دریایی موضوع نسبتا جدیدی است ،تاکنون تمرکز
تحقیقات بر روی ارائه مدل کامل و قابل اعتمادی برای تحلیل این
سازه ها بوده است و به بررسی تأثیر پارامترهای مختلف دریا به طور
جداگانه بر روی عملکرد توربین پرداخته نشده است ،لذا مطالعه
حاضر به تحلیل دینامیکی توربین بادی فراساحلی تحت تحریکات
توأم ناشی از موج و باد میپردازد.

جدول  - 1پارامترهای هيدروليكی و مكانيكی خاک ماسهای نيمه متراکم
پارامتر

مقادیر

جرم مخصوص ماسه

1900 kg/m³

مدول برشی مرجع

75 MPa

زاویه اصطکاک داخلی خاک

31.4

کرنش تسلیم روانگرایی

%1

پارامتر انقباضی

0.3

زاویه فاز انتقال

26.5

مدول بالک خاک

200 kPa

ضریب فشار جانبی

0.5

فشار مرجع

80 kPa

پارامتر اولیه روانگرایی

10

پارامتر ثانویه روانگرایی

0.01

پارامتر سوم روانگرایی

1

 -2مدلسازی عددی
در این پژوهش از برنامهی المان محدود اپنسیس استفاده شده است
که یک برنامه جامع برای مدلسااازی پاسااخ لرزهای ساایسااتمهای
ساازهای و ژئوتکنیکی میباشاد ،که توساط اعیاای مؤساساهی پییر3
توساااعه داده شاااده اسااات .این برنامه دارای محدوده وسااایعی از
الماانهاای مختلف ،الگوریتمهاایی برای حال مسااائلاه و همچنین
مادلهاای رفتااری متنوعی برای مصااااله بوده و در نتیجاه دارای
قاابلیاتهاای پیشااارفتاهای برای مادلساااازی دوبعادی و ساااهبعادی
آنالیزهای دینامیکی همبساته محیط متخلخل اشاباع و تحلیل پاساخ
غیر خطی سیستمها است [.]22 ,21

 -2-2مدلسازی سيستم شمع-برج

 -1-2مدلسازی خاک
در روشهای عددی ،رفتار مصااله با اساتفاده از مدلهای رفتاری بر
حساااب تنش-کرنش مشاااخص میشاااوند .به طوری که مدلهای
رفتاری هساتهی اصالی روشهای عددی را تشاکیل میدهند .مصااله
خاکی منتخب در این پژوهش ،ماساه نسابتا متراکم و اشاباع است که
انتخااب مادل رفتااری منااساااب برای آن از اهمیات زیاادی برخوردار
اسات و مدلهایی که مشاخصاههای بیشاتری از ماساه را در بر دارند
معموالً قاادر باه پیشبینی نتاایج دقیقتر در مادلسااااازی عاددی
هساتند .مدل رفتاری در نظر گرفته شاده در این پژوهش برای خاک
بر پایهی کارهای انجام شاده توساط پریوسات [ ]23میباشاد که در
آن از یک رویکرد چند صافحهای برای شابیهساازی رفتار سایکلی و
63
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در پژوهش حاضر مونوپایل و برج فوالدی مدور به کمک المانهای
چهار گرهی ورق ارتجاعی 5با  6درجه آزادی مدلسازی شدهاند.
در این مطالعه ،مونوپایل دارای قطر خارجی یکنواخت  7.5متر و
ضخامت بدنه یکنواخت  0.09متر است ،همچنین برج به کار گرفته
شده دارای قطر خارجی  5.3متر در باالترین و  7.5متر در پایینترین
نقطهی خود و ضخامت بدنه یکنواخت  0.03متر است .سایر
مشخصات مونوپایل و برج به کار گرفته در این پژوهش در جدول 2
آورده شده است .در این مدلسازی ،وزن شمع و برج به صورت
بارهای منفرد در خالف جهت محور  zبه گرههای آنها وارد شده
است و همچنین یک جرم متمرکز  350تنی در سر برج به عنوان
روسازه لحاظ شده که معادل وزن مجموعه روتور ،ناسل و پرهها در
توربین بادی  5مگاواتی آزمایشگاه انرژیهای تجدیدپذیر ملی
میباشد [.]16
بر اساس آنالیز حساسیت و آئیننامههای طراحی ،شمع خاک اطرافش
را تا فاصله  8برابر قطر شمع از محور خود تحت تأثیر قرار میدهد.
لذا برای حذف اثر مرزها روی پاسخ شمع در تمامی مدلها طول و
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در این مقاله جهت مدلسااازی خاک به صااورت سااهبعدی از 912
المانهای آجری هشاات گرهی 4اسااتفاده شااده اساات ،که در این
المانها هر گره دارای  4درجه آزادی(سااه درجه مربوط به جابجایی
و یک درجه مربوط به فشاار آب حفرهای) میباشاد .این المانها قادر
به شاابیهسااازی پاسااخ دینامیکی همبسااته بر مبنای تئوری محیط
متخلخل بیوت میباشند [.]25 ,24
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کلیه نقاط واقع بر صفحه تقارن مونوپایل و برج در برابر جابجایی
عمود بر آن صفحه (حرکت در راستای  ،Yدوران حول محور  Xو
دوران حول محور  )Zمهار شدهاند ولی برای حرکت روی صفحه
تقارن آزادند .همچنین نقاط متناظر در المانهای خاک و شمع با
دستور درجه آزادی یکسان 6در هر سه درجه آزادی انتقالی به یکدیگر
بسته شدهاند.

عرض مدل  120متر و عمق مدل  60متر در نظر گرفته شده است.
ابعاد المانها با دور شدن از محور مونوپایل افزایش مییابد.
جدول  - 2پارامترهای هندسی شمع و برج
مقادیر

پارامتر
قطر روتور

126 m

ارتفاع هاب از سطه آب

90 m

ارتفاع برج

84 m

 -4-2مدلسازی ميرایی

طول کل شمع

56 m

طول شمع باالی سطه زمین

26 m

میرایی خاصیتی است که باعث کاهش دامنه نوسان در سیستمهای

عمق آب

26 m

نوسانی میشود و تأثیر به سزایی در برآورد پاسخ سازهها دارد .در این

جرم مخصوص شمع و برج

7850 kg/m³

ضریب پواسون

0.3

مدول االستیسیته

210 GPa

پژوهش از دو میرایی هیسترزیس و رایلی استفاده شده است .به
نسبت انرژی تلف شده در هر دوره به انرژی کل در یک سیستم
میرایی هیسترزیس میگویند .میرایی هیسترزیس با توجه به پاسخ

همچنین به دلیل تقارن مدل ناشی از شرایط بارگذاری جانبی
یکطرفه ،تنها نیمی از برج ،شمع و خاک اطرافش (برای کاهش زمان
تحلیل) شبیهسازی شدهاند .مشابه این روند در مطالعات الجمال و لو
و عسگری و همکاران انجام شده است [ .]27 ,26در شکل  1نمونهای
از مدل بررسی شده را مشاهده میکنید که از  1973گره و 1620
المان تشکیل شده است.

سیکلی سیستم در مدل رفتاری دراکر-پراگر چند صفحهای به طور
خودکار توسط کد متنباز اپنسیس محاسبه و اعمال میگردد .در
مطالعه حاضر عالوه بر میرایی هیسترزیس از میرایی رایلی هم
استفاده شده است که عمدتا در مسائل حوزه زمان به کار میرود .با
اپنسیس پرداخت [:]28

t=3 cm
B

A
a

a

()1
در رابطه (،)1

(ج)

C  =  m  M  +  k  K 
 C ماتریس میرایی  M  ،ماتریس جرم و  K 

ماتریس سختی است  m .و   kبه ترتیب ضرایب ماتریس جرم و
سختی میباشند ،که با استفاده از فرکانس مودهای ارتعاشی اول و
دوم و ضریب میرایی تعیین میشوند .ضریب میرایی در نظر گرفته
(الف)

شده در این مطالعه  7درصد [ ]29میباشد.

(ب)
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استفاده از رابطه زیر میتوان به محاسبه میرایی رایلی در نرمافزار

شكل  - 1نحوهی مشبندی مدل اجزا محدود خاک-مونوپایل-برج( :الف)

 -3صحت سنجی

نمای جانبی (ب) نمای سه بعدی (ج) برش مقطع برج ) (a-aبا المان
ارتجاعی ورق

 -3-2شرایط مرزی
خاک مدل شده در این پژوهش دارای شرایط مرزی ثابت میباشد،
به این صورت که کلیه نقاط واقع بر کف مدل مهار شدهاند ،و گرههای
واقع بر مرزهای جانبی از حرکت انتقالی در راستاهای  Xو  Yمنع
شدهاند .همچنین نقاط واقع بر صفحه تقارن در برابر جابجایی عمود
بر آن صفحه مهار شدهاند ولی برای حرکت روی صفحه تقارن آزادند.
شرایط زهکشی به صورتی میباشد که فقط امکان زهکشی در سطه
زمین وجود دارد .و بقیه مرزها کامال نفوذناپذیر در نظرگرفته شدهاند.
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به دلیل پیچیدگی مدلسازی سیستم خاک-شمع-برج به صورت
سهبعدی و برای حصول اطمینان از درستی مدلسازی ،نتایج عددی
با نتایج حاصل از کارهای آزمایشگاهی سانتریفیوژ روسکو و
همکارانش [ ]30روی شمع مدفون در ماسه متراکم تحت بار افقی
سیکلی سنجیده شد .نمونههای سانتریفیوژ در مقیاس  1:40تحت
بارگذاری سر شمع با دو تاریخچه زمانی مختلف  P32و  P330قرار
گرفتند.

سیده فاطمه احمدتبار ،علی عسگری /نشریه مهندسی دریا ،سال هفدهم( ،)34پاییز و زمستان )72-61( ،1400
1500

1200

P32

P330

Experiment

Experiment
Numerical result

Numerical result

0.20

نیرو )(kN

-500

400

نیرو )(kN

500

800

-0.10
0.00
0.10
جابجایی جانبی در سر شمع )(m

-1500
-0.20

0.05
0.10
0.15
جابجایی جانبی در سر شمع )(m

0.20

0
0.00

شكل  - 2مقایسه منحنی بار-جابجایی افقی در سر شمع تحت بارگذاری یکطرفه  P32و دوطرفه P330

نمودارهای نیرو-جابجایی افقی در سر شمع حاصل از آزمایشات
روسکو و شبیهسازی آنها مبنی بر چارچوب توسعه یافته در پژوهش
حاضر ،تحت الگوهای بار جانبی  P32و  P330در شکل  2آورده
شدهاند .مقایسه پیشبینیهای مدل عددی ساخته شده با نتایج
آزمایشگاهی ،حاکی از توانمندی این مدل در احتساب انباشتگی
جابجایی جانبی مونوپایلهای مدفون در ماسه متراکم تحت بار جانبی
سیکلی است.
مشهود است که اولین سیکل نسبت به سیکلهای بعدی جابجایی
قابل توجهی ایجاد نموده و جابجایی سیکلی انباشته شده با افزایش
تعداد سیکلها افزایش مییابد.

()4

در رابطهی ( z ،)4ارتفاع برج بر حسب متر zref ،ارتفاع مرجع باد،
 Vrefسرعت باد در ارتفاع  zrefو  پارامتر ناهمواری زمین است
که برابر با  0.12در دریای آزاد همراه با امواج است.
در این پژوهش )  ، v( z, tبا استفاده از تابع چگالی طیفی تعریف شده
است .تابع چگالی طیفی در نظر گرفته شده در این مقاله با استفاده
از رابطه ( )5محاسبه میشود ،که روند دقیق آن را میتوان در مقاله
انجام شده توسط دئوداتیس یافت [.]34

nz
در رابطه ( n ،)5فرکانس،
v

=  fیک پارامتر بدون بعد و *v

میانگین سرعت باد در ارتفاع  zref = 10 mاست.

 -1-4بار باد

بار باد وارد بر برج برای تمام ارتفاعات برج محاسبه و به هر قسمت
نیرو باد مخصوص به خود وارد گردید .نیرو باد محاسبه شده در
باالترین قسمت برج در شکل  3نمایش داده شده است.

بار بادی که به توربین بادی اعمال میشود را میتوان متشکل از دو
قسمت دانست ،قسمت اول بار بادی که روی برج توربین وارد میشود
و قسمت دوم بار بادی که به پرههای آن وارد میشود.
به بار باد وارد شده روی برج توربین ،نیروی توزیع شده گفته میشود
که با استفاده از رابطه ( )2تعیین میشود [.]31

1.2

Fsh ( z ) = 0.5 a CD D(V + v) 2

1

در رابطه ( Fsh ،)2بار باد وارد بر برج بر حسب نیوتن بر متر a ،

0.9

چگالی هوا است که در دمای  15درجه سانتیگراد و فشار  1اتمسفر
 1.225فرض میشود D .قطر برج CD ،ضریب درگ V ( z ) ،و
)  v( z, tسرعت متوسط باد هستند.
به طور کلی ،ضریب درگ به عدد رینولدز و زبری سطه بستگی دارد
[ .]32این مطالعه از  CD = 1.2در تمام موارد استفاده میکند .با

0.8

150

100
زمان )(Sec

50

0

شكل  - 3بار باد وارد شده به باالترین قسمت برج )(Vs = 11.4 m / s

به بار باد وارد شده روی پرههای توربین نیروی رانش گفته میشود.
به دلیل کاهش ناگهانی فشار هوا و چرخش پرههای توربین بادی،
ناحیهای دایرهای در باالی برج تشکیل میشود .فشار ناگهانی نزولی
باعث ایجاد نیروی رانش در جهت باد میشود .بار باد وارد شده به
پره با استفاده از معادله برنولی ،به صورت زیر بیان میشود [.]35

) Fsh ( z ) = 0.5a CD DV 2 (1 + 2v / V

پروفیل سرعت باد )  V ( zدر ارتفاع برج با استفاده از رابطه زیر تعریف
میشود [.]32
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200

حذف ترم  v 2معادله ( )2به صورت زیر میشود [.]33
()3

بار باد وارد بر برج )(kN

1.1
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)nSv ( z , n
200 f
=
2
*v
(1 + 50 f )5/3

()5

 -4بارهای وارد بر سازه

()2

Vz = Vref ( z / zref ) 
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FT = 0.5 a RT2Vs2 (1 + 2vs / Vs )CT

()9

) S PM u ( f ) = 2 f S PM d ( f

 FTدر رابطه ( )6معرف بار باد وارد به پرهها بر حسب نیوتن Vs ،و
 vsمیانگین سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه RT ،شعاع روتور بر
حسب متر  CTضریب رانش است که به شرح زیر بدست میآید.

()10

) S PM a ( f ) = 2 f S PM u ( f

()6

در روابط ( )9و ( S PM d )10تابع چگالی طیفی ارتفاع موجS PM u ،

تابع چگالی طیفی سرعت موج و  S PM aتابع چگالی طیفی شتاب

) CT = 4a0 (1 − a0

()7

موج است .طیفهای محاسبه شده در شکل  5آورده شده است.
جابجایی سطه آزاد موج در دریاهای تصادفی را میتوان با استفاده از
رابطه زیر به دست آورد:

در رابطه ( a0 ،)7فاکتور القایی در محدوده ] [0-1است ،که در این
مطالعه از  a0 = 0.5استفاده میکند مگر اینکه خالف آن مشخص
شود .نیروی رانش  FTبه عنوان بار جانبی در باالی برج اعمال
میشود .در شکل  4نمودار تاریخچه زمانی بار باد وارد بر پره آورده
شده است.

()11

900

بار باد وارد بر پره )(kN

1000

N

که در آن  Aiو  fiنشان دهنده دامنه و فرکانس تابع چگالی طیفی
و  kiعدد موج است i .به طور تصادفی در محدود ]  [− , تولید
میشود .با استفاده از رابطه زیر میتوان  Aiرا محاسبه کرد.

1200

1100

)  ( x, t ) =  i =1 Ai sin(ki x + 2 fi t + i

Ai =  i =1 S PM ( fi )f
N

()12

بر اساس تئوری موج پراش خطی ،نیروی موج خطی روی استوانه
دایرهای را میتوان به صورت رابطه زیر بیان کرد [:]36
()13

800
200

150

100

50

0

زمان )(Sec

()15

 -2-4بار موج
در این پژوهش از نیروی موج تصادفی روی استوانه مدور استفاده
شده است .محاسبه نیروی موج برای یک ساختار بزرگ دریایی در
مقیاس بزرگ هنگامی که حیور این سازه بر موج تأثیر بگذارد ،بر
اساس تئوری پراش استوار است [ .]36در این مطالعه برای
شبیهسازی امواج تصادفی که بر روی سازهها عمل میکنند ،از طیف
پیرسون-موسکوویتز استفاده میشود [.]37
()8

Hs
sin 2 ft
2

()14

شكل  - 4بار باد وارد شده به پرههای توربين )(Vs = 11.4 m / s

F (t ) =  w gk

16

 k 2 D 2 J1(0.5kD)2 + Y1(0.5kD)2

= )  (t

= )CM (kD

در روابط باال  J nتابع بسل نوع اول از مرتبه  Yn ، nتابع بسل نوع
دوم از مرتبه   w ، nچگالی آب g ،شتاب ناشی از گرانشD ،
قطر شمع و  hwعمق آب است.
به همین ترتیب ،میتوان نیروی موج تصادفی روی استوانه دایرهای
را به صورت زیر بدست آورد:
) cosh (ki z
ki Ai sin
) cosh (ki hw

) S PM ( f ) = 0.312 H s2Ts−4 f −5 exp(−1.25(Ts f )−4
)(16
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در رابطه باال  H sارتفاع موج بر حسب متر Ts ،پریود موج بر حسب
ثانیه و  fفرکانس بر حسب هرتز است .همچنین طیف سرعت و
شتاب را میتوان با استفاده از روابط زیر به دست آورد.

) C M ( ki D

N
i =1



 D2
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 D cosh kz
) CM (kD) (t
4 cosh khw
2
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(ب)

شكل  - 5طيف چگالی ارتفاع ،سرعت و شتاب موج( :الف) ( H s = 10 m, Ts = 5Secب) H s = 10 m, Ts = 10Sec

و شمع با دستور درجه آزادی یکسان برای تمام حرکات انتقالی به
هم بسته میشوند .وزن شمع و برج به صورت بارهای قائم استاتیکی
در تک تک گرهها توزیع میشود .سپس تحلیل مدل تحت بار ثقلی
شمع به صورت شبه استاتیکی انجام میگیرد تا توزیع تنش و کرنش
در خاک بر اثر حیور شمع ایجاد شود.
گام چهارم :کل سیستم تحت بارگذاری توأم باد و موج قرار گرفته و
تحلیل دینامیکی غیر خطی از نوع تاریخچه زمانی با بازههای زمانی
متغیر انجام میشود.

از آنجا که نیرو موج به تمام ارتفاع مستغرق مونوپایل وارد میگردد
لذا این نیرو برای تمام ارتفاعات مستغرق محاسبه و به هر قسمت
نیرو موج مخصوص به خود وارد گردید .تمامی مراحل اشاره شده
برای محاسبه بار موج در این نوشتار ،تحت کدی در نرم افزار متلب
نوشته شده است .نیرو موج محاسبه شده در سطه آب در شکل 6
نمایش داده شده است.
900

0

نیروی موج )(kN

300

-300
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شكل  - 6بار موج محاسبه شده در سطح آب

)( H s = 10 m, Ts = 10Sec

 -5گامهای تحليل
تحلیل دینامیکی سیستم خاک-شمع-برج تحت بارگذاری توأم باد و
موج در چهار گام زیر انجام شده است:
گام اول :با تعریف گرهها و المانهای خاک ،هندسه مدل تعریف
میشود و سپس المانهای خاک تحت بار ژئواستاتیکی قرار داده
میشوند تا شرایط طبیعی زمین به وجود آید .در این گام رفتار مصاله
خاک ارتجاعی خطی میباشد.
گام دوم :شیب صفر برای مدل تعریف میشود و رفتار مصاله خاک
از حالت االستیک به حالت االستوپالستیک تبدیل میشود تا امکان
بررسی شرایط پالستیک در روانگرایی به وجود آید.
گام سوم :گرهها و المانهای شمع و برج تعریف میشود و شرایط عدم
حرکت در راستای عمود بر صفحه تقارن با منع حرکت در راستای y
و دوران حول محورهای  xو  zبوجود میآید .گرههای متناظر خاک

 -1-6پاسخ به بار باد
در این پژوهش سه سرعت باد متفاوت  8 ،4و  11.4متر بر ثانیه در
نظر گرفته شده است .در شکل  ،7حداکثر جابجایی جانبی در جهت
محور  xو همچنین دوران حول محور  yو نیروی محوری برج-
مونوپایل را برای بار باد با سه مقدار متفاوت سرعت باد نشان داده
67
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در این مطالعه در مرحله اول پاسخ توربین بادی فراساحلی تحت
بارگذاری باد با پارامترهای مختلف باد همانند سرعت باد و فاکتور
القایی در مرحله دوم تحت بارگذاری موج با پارامترهای مختلف موج
همانند ارتفاع موج و پریود موج و سپس تحت بارهای ترکیبی باد و
موج بررسی شده است .در اکثر پژوهشهای انجام شده برای
مدلسازی شمع از المانهای تک بعدی تیر ستون ارتجاعی مورد
استفاده قرار میگیرد .اما در مطالعه حاضر برای شبیهسازی مونوپایل
و برج از المان سهبعدی ورق ارتجاعی استفاده شده است .که بر خالف
المانهای تیر ستون ارتجاعی ،میتوان از نقاط مختلفی برای به دست
آوردن پاسخهای سیستم در برنامه اپنسیس استفاده نمود .در نتیجه
از نقاط راست ) (Aو چپ ) (Bمدل (در قسمت ج شکل  1نشان
داده شده است) ،برای به دست آوردن جابجایی و دوران سیستم
استفاده شده است؛ و در نهایت مقدار متوسط نقاط چپ و راست به
عنوان پاسخ نهایی ارائه شده است .همچنین برای به دست آوردن
پاسخهای نیرویی از المانهای موجود در سمت راست مدل )(A
استفاده شده است.
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شده است .نیروی محوری که در شکل  7ترسیم شده است فقط برای
سمت راست مدل میباشد و در سمت چپ آن نیز همین نیرو در
خالف جهت وجود دارد .نموادارهای ترسیم شده تأثیر بسیار زیاد
سرعت باد بر پاسخهای سیستم را نشان میدهند و مشاهده میکنیم
با افزایش سرعت باد پاسخهای توربین بادی ساحلی اعم از جابجایی،
دوران و نیروی محوری به مقدار قابل مالحظهای افزایش پیدا
کردهاند.

Vs=11.4 m/s
Vs=8 m/s
Vs=4 m/s

شکل  8حداکثر جابجایی ،دوران و نیروی محوری برج-مونوپایل را
نشان میدهد که تحت نیروی باد وارد بر پره ،نیروی باد وارد بر برج
و ترکیب این نیروها است .نمودارها گویای تأثیر کم بار باد اعمال
شده روی برج توربین ،بر پاسخهای سیستم هستند .همچنین
مشاهده میشود که عمده پاسخهای سیستم ،از بار باد اعمال شده
روی پرههای توربین ایجاد میشود .این نتیجه توسط ونگ و همکاران
و احمدتبار و همکاران در مورد بار باد اعمال شده بر روی توربینهای
بادی فراساحلی به دست آمده بود []38 ,20
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شكل  - 7پاسخهایی در طول برج و مونوپایل در معرض بار باد با سرعتهای مختلف باد

شكل  - 8پاسخ هایی در طول برج و مونوپایل تحت نيروی باد رانشی ،نيروی باد توزیع شده و کل نيروی باد )(Vs = 11.4 m / s

ارتفاع موج )  ( H sو دوره موج )  (Tsدو عامل مهم برای نیروی موج
هستند [ .]39کامالً مشهود است که با افزایش ارتفاع موج ،پاسخ
سازههای ساحلی افزایش خواهد یافت .این مطالعه سه مقدار متفاوت
پریود موج  7.5 ،5و  10ثانیه و ارتفاع موج  10متر را در نظر گرفته
است .شکل  10پروفیل حداکثر جابجایی ،دوران و نیروی محوری
برج-مونوپایل را برای پریودهای مختلف موج نشان میدهد.

68

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1400.17.34.9.1

در شکل  9برای بررسی تأثیر فاکتور القایی )  (a0که در معادالت ()6
و ( )7آورده شده است ،پروفیل حداکثر جابجایی ،دوران و نیروی
محوری برج-مونوپایل را برای  a0 = 0.2,0.4,0.5,0.6,0.8و
 Vs = 11.4 m / sرسم کردهایم .همانطور که از شکل مشخص
است ،پاسخهای سیستم با افزایش فاکتور القایی تا  0.5افزایش
مییابند و پس از آن با افزایش ضریب القایی ،کاهش مییابند.

 -2-6پاسخ به بار موج
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شكل  - 9پاسخهایی در طول برج و مونوپایل در معرض بار باد با فاکتور القایی متفاوت )(Vs = 11.4 m / s
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شكل  - 10پاسخهایی در طول برج و مونوپایل در معرض بار موج با پریودهای موج متفاوت )( H s = 10 m

) (Vs = 4 m / s, H s = 10 mعمدتا توسط بار موج ایجاد میشود.
همچنین مشاهده میکنیم  Rdبا افزایش ارتفاع موج در مورد بار
موج شدید به شدت افزایش مییابد و در مورد باد قوی کاهش مییابد
که این مورد به دلیل وجود تغییر فازی است که در دو نیروی باد و
موج وجود دارد؛ که باعث میشود دو نیرو در خالف جهت یکدیگر
رفتار کنند و در نهایت باعث کاهش پاسخ میشوند .ولی همواره
نمیتوان گفت که پاسخها در حالت ترکیب بار باد و موج نسبت به
بار باد کمتر است چرا که این تغییرات بسیار ناچیز است و با افزایش
 H sمحسوستر خواهد شد.

مشاهده شده است که پریود موج تأثیر مهمی بر پاسخهای سیستم
دارد و با افزایش آن پاسخهای سیستم کاهش مییابد .دلیل آن این
است که دوره موج تأثیر قابل توجهی روی نیروهای موج استوانهای
دارد.
 -3-6پاسخ به ترکيب بار باد و موج
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شكل  - 11تأثير ارتفاع موج بر پاسخ توربين بادی دریایی تحت ترکيب

بار باد و موج )(Ts = 10Sec
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برای بررسی تأثیرات بارگذاری موج بر روی پاسخهای سیستم توربین
بادی فراساحلی که تحت بار ترکیبی باد و موج قرار دارد ،بار موج
برای ارتفاع موج از  3تا  10متر و برای پریود موج از  2تا  10ثانیه
ارزیابی میشود .پارامتر  Rdنسبت حداکثر جابجایی در باالی برج را
تحت بار ترکیبی باد و موج به بار باد نشان میدهند Rd .برای ارتفاع
و دوره موج متفاوت به ترتیب در اشکال  11و  12نشان داده شده
است.
شکل  11نشان میدهد که پاسخهای سیستم تحت بار ترکیبی با یک
باد شدید و ارتفاع موج کوچک )(Vs = 11.4 m / s, H s = 3 m
عمدتا توسط بار باد ایجاد میشود ،چون در این حالت تأثیرگذاری بار
موج در مقایسه با بار باد بسیار ناچیز است .در حالی که پاسخهای
سیستم تحت بار ترکیبی با یک باد ضعیف و ارتفاع موج زیاد
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شکل  12نشان میدهد پاسخ سیستم توربینهای بادی دریایی در
ابتدا افزایش مییابد و با افزایش پریود موج کاهش مییابد ،و وقتی
) (Ts = 5Secحداکثر مقدار را کسب میکند .این موضوع به این
دلیل است که نیروی موج با افزایش پریود موج تا  5ثانیه افزایش
مییابد و بعد از آن روند کاهشی دارد .این نتیجه با نتایج به دست
آمد توسط ونگ و همکاران در مورد بار باد اعمال شده بر روی
توربینهای بادی فراساحلی مطابقت دارد [.]20
Hs=7 m

Hs=10 m

With out wave

Hs=5 m

بارهای باد و موج با مجموع پاسخهای آن تحت اثر باد و موج برابری
نمیکند
 -5پاسخهای سیستم تحت بار ترکیبی از باد و موج با باد شدید عمدتا
از اثر باد ایجاد میشود اما در حالتی که سیستم تحت بار موج با بار
باد ضعیف قرار بگیرد ثأثیرات بار موج محسوستر خواهد شد.
همچنین در حالت ترکیب بار باد و موج ،پاسخها با افزایش دوره موج
تا زمان  5ثانیه افزایش مییابند و بعد از آن روند کاهشی دارند.
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شكل  - 12تأثير پریود موج بر پاسخ توربينهای بادی دریایی تحت

ترکيب بار باد و موج )(Vs = 4 m / s

 -8مراجع
در این پژوهش یک مدل عددی برای بررسی پاسخهای سیستم
خاک-مونوپایل-برج در معرض بار باد ،موج و ترکیب آنها ایجاد شده
است .عوامل مربوط به پارامترهای مختلف در مورد پاسخهای سیستم
مورد بحث قرار میگیرند .برج و مونوپایل با استفاده از المان سه بعدی
ورق با رفتار ارتجاعی و خاک با المان آجری شکل که قابلیت
اندازهگیری اضافه فشار آب حفرهای را دارد مدلسازی میشوند.
سپس مدلهای عددی با نتایج آزمایش سانتریفیوژ اعتبارسنجی شده
و مدلهای رفتاری و شرایط مرزی و اندازهی المانهای آن مورد تأیید
قرار گرفتند و در نهایت یک سری تحلیل دینامیکی در حوزه زمان
انجام میشود .نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان دادکه:
 -1پاسخهای سیستم توربین بادی فراساحلی تحت بار باد عمدتا از
بار باد اعمال شده به پره ایجاد میشوند ،و بار باد وارد شده به برج
نقش کمی در این مورد دارند.
 -2پاسخهای سیستم تحت بار باد به طور قابل توجهی با افزایش
سرعت باد افزایش مییابند ،که این افزایش در سر برج به مقدار قابل
مالحظهای بیشتر از سایر نقاط است همچنین با افزایش ضریب القایی
تا  ،0.5پاسخهای سیستم افزایش مییابند و پس از آن ،پاسخها با
افزایش فاکتور القایی روند کاهشی از خود نشان میدهند.
 -3پاسخهای سیستم تحت بار موج با افزایش ارتفاع موج افزایش
مییابند و با افزایش پریود موج کاهش مییابند.
 -4اصل برهمنهی در مورد پاسخهای مونوپایل تحت بارگذاری
ترکیبی باد و موج برقرار نمیباشد .یعنی پاسخ مونوپایل تحت اثر توأم
70
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