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 مقدمه 1

 مقدمه   1-1

نقل و ماهیگیری توسعه وها از قبیل حملهای معمول استفاده از اقیانوسسال گذشته، روش 50در طول 

ع انرژی تولید مناب هاآن. پهنه شودرا شامل میدریا  بستریافته و اکتشاف و استخراج منابع نفتی در زیر 

-صنعت سازه شود.ها باعث توسعه علوم مهندسی میمدت، نیاز بشر به استفاده از اقیانوس است و در دراز

-توان با در نظر گرفتن عمق دریا در منطقه عملیاتی و سازهامروزی را از نظر تکنیکی می 1ساحلیهای فرا

ساخته شده  2با استفاده از سکوهای ثابتعمق های کمهای مورد استفاده برآورد کرد. اولین حفاری در آب

های انجام گرفت و بتدریج استفاده از سازه ،هایی به کف دریا ثابت گردیده بوداز الوار که به وسیله شمع

های متفاوتی تر نیز عملی شد. پیشرفت این علم تا به امروز ادامه داشته و طرحهای عمیقجدیدتر در آب

 ینه ارائه شده است.برای اعماق بیشتر در این زم

ها امری الزامی ها، دقت در تعیین مشخصات آنهای وارد بر این سازهبا توجه به ماهیت تصادفی نیرو

ها، ... ( طراحی و مهندسی سازی، اتوبانهای مهندسی عمران)نظیر پلاست. در مقایسه با سایر زمینه

شود. دلیل این مسئله طبیعت محیط است که ها کنترل مینامههای دریایی، کمتر به وسیله آیینسازه

                                                            
1  Offshore Structures 
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نامه نیز مزید علت ای مورد نیاز جهت تدوین آیینکمتر قابل استناد بوده و فقدان نسبی تجربیات پایه

 .]3[باشدمی

های دریایی مورد استفاده برای تولید نفت و گاز نمایانگر بعضی از مسائل فنی است که طراحی سکو

هایی در معرض نیروهای یکنواخت بزرگی ناشی گردند. برای مثال چنین سازه باید بطریق مناسبی تحلیل

ها حائز اهمیت های دریایی بوده و همچنین بارهای نوسانی حاصل از امواج بروی این سازهاز باد و جریان

 فراوانی است.

دریا را  فوالد و بتن مورد استفاده نیز بایستی قدرت مقاومت در برابر خوردگی شدید حاصل از آب

های زیر آب سازه برای تعمیر و نگهداری بسیار مشکل است و داشته باشد چرا که دسترسی به قسمت

نهایتاً تجهیزات مورد استفاده در زیر آب بایستی مقاومت کافی در برابر فشار زیاد مربوط به ارتفاع آب را 

 دارا باشند.

وضعیت کاری برای سازه و عدم دقت در مسائل فوق تحت تاثیر خطاهای موجود در تخمین بدترین 

گیرند و نتیجتاً این مسائل متداخل یک میدان کاربردی واحد شناسی و شناسایی منابع نفتی قرار میزمین

آورند. بسیار مشکل است که های مهندسی را بوجود میهای مختلف پیشرفته علمی و طراحیبرای تحلیل

برداری خواهد گردید، اما ها چگونه بهرهمنابع موجود در اقیانوس بینی نمود که در آیندهاکنون پیشاز هم

هایی که وظیفه فوق را انجام دهند، همچنان یکی از داری سازهاندازی، کار نگهطراحی، ساختمان، راه

های مورد استفاده جهت بهره های کاربردی برای علوم مهندسی باقی خواهد ماند. توسعه سازهمیدان

ها، پاسخ استاتیکی یانوس نیازمند درک بهتر بارهای آیرودینامیک و هیدرودینامیک وارد بر آنبرداری از اق

 ها و بسیاری مسائل دیگر است.و دینامیکی آن

باشند. این سکوها بر اساس یک نوع متداول از سکوهای استخراج نفت از دریا می 1سکوهای ثابت

ها نیز افزایش خواهد افزایش عمق آب ارتفاع این سازه شوند. بامیزان نیروهای برشی و خمشی طراحی می

یابند. همچنین پریودهای طبیعی سازه در یافت، در نتیجه نیرهای برشی و خمشی نیز خیلی افزایش می

تأمین شود. به همین دلیل محدوده پریودهای غالب موج قرار گرفته وحرکات شدیدی به سازه وارد می
                                                            
1  Fixed platforms 
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های عمیق و برداری در آب. بعالوه اینکه بهرهباشدصالح بسیار زیادی میمستلزم مصرف م پایداری سازه

ها و های زیر آب سکو خواهد داشت. این بازرسیدریایی نیاز به بازرسی و تعمیر احتمالی قسمتشرایط بد 

ن تواای انجام گیرند. پس میبر هستند و بایستی بوسیله تجهیزات خاص و پیشرفتهتعمیرات بسیار هزینه

 .باشدمیغیر اقتصادی  های عمیقدرآب استفاده ازسکوهای ثابتگفت با افزایش عمق آب 

 
 (:سکوی پایه کششی3-1شکل)

یابد. این افزایش می 1های تطبیقیبا افزایش عمق آب توجه به انواع دیگر این سکوها از جمله سازه

یکی از باشند. دارای درجات آزادی میشوند ولی نسبت به تحریکات محیطی سازها به کف دریا ثابت می

 های بسیاربه منظور استخراج نفت در آب. باشدمی 2کششیسکوی پایهسکوها، انواع این  ینترپیشرفته

، میالدی 1984در سال  کاربرد زیادی دارد.استفاده از سکوی پایه کششی  متر( 1500تا متر 300)عمیق

 [واقع در دریای شمال نصب کرد 4های نفتی هوتندر حوزهاولین سکوی پایه کششی را  3کمپانی کونوکو

 ها نشان داده شده است.( مدل یکی از بلندترین انواع این سکو3-1در شکل) .]3

                                                            
 1  Compliant structures 

 2  Tension Leg Platforms(TLP) 

 3  Conoco 

 4  Hutton 
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 15های تحت کشش به کف دریا متصل گردیده است که باعث بوجود آمدن این نوع سکو بوسیله کابل

حرکات عمودی و محدود شدن دن سکو باعث شود. تحت کشش بومی بیشتر درصد نیروی شناوری 25تا 

توان گفت که در واقع میتواند در صفحه افقی حرکت داشته باشد. شود. ولی سکو میغلتش سکو می

دارد، بدین ترتیب که نسبت به حرکات افقی مانند یک سکوی شناور  1سکوی پایه کششی رفتاری دوگانه

ای سختی زیادی بوده و همانند یک سازه ثابت رفتار کند، در حالیکه نسبت به حرکات قائم دارعمل می

 کند.می

 هدف      1-2

تر از نظر اقتصادی و عمر مفید سکو انجام های بهینههای زیادی برای ارائه مدلدر سه دهه اخیر تالش

ترین مسائل از جمله مهمبایست بر اساس تحلیل دینامیکی طراحی شوند. این سکوها میگرفته است. 

 توان تغییر جرم موثر سازه بر ارتعاشات قائم آن، مخصوصاًدر سکوهای پایه کششی در دریا را میموجود 

این جابجایی عمودی، نقش مخربی در سکو داشته دانست.  باشدهنگامی که دامنه نوسانات امواج زیاد می

انسیل حرکت غیر در تحلیل این سکوها، معادالت دیفرو تاثیر زیادی در تعیین عمر خستگی سازه دارد. 

باشد تا بتوان با داشتن مقادیر خطی بوده و داشتن یک روش مفید برای حل آن، مساله بسیار مهمی می

در معادالت ارتعاشات قائم سکوهای پایه کششی ضریب  ها انجام داد.تری از این سازهطراحی کامل ،دقیق

  ی برای هر مقدار این ضریب تحلیل شود.بایست معادله غیر خطکه می شود،جرم افزوده متغیر وارد می

شود. در واقع بدلیل اینکه سازه هایی انجام میا توجه به پیچیده بودن این سکو همواره ساده سازیب

و  باشد،مهاری می زنجیری هایای از کابلمجموعه و در آب هایی2متشکل از یک عرشه روی آب، پانتون

بایست همواره قسمتی از تحلیل را در نظر می باشد،وج میهای مختلف مهمچنین تحت بارگذاری مدل

های سکوی پایه کششی، مبنایی برای توان پس از این گونه تحلیلگرفت. با توجه به اصل برهمنهی می

 بدست آورد.دقیق طراحی 

                                                            
1  Hybrid 
2  Pantoon 
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بر پاسخ دینامیکی سکو ، افزوده متغیر، ناشی از نیروی شناوری اثر جرم متغیر در این پایان نامه 

االستیک ، اعضای مهاری بوسیله فنرهای استفرض شدهشود. در اینجا سازه سکو جسم صلب ررسی میب

با در نظر گرفتن  اند، و از اثرات میرایی تشعشعی، پیچش و خمش صرف نظر شده است.خطی مدل شده

تعیین این مفروضات فرکانس سیستم و به دنبال آن معادالت حرکت در حالت ارتعاشات آزاد و اجباری 

جهت حل شود. شود و بدین ترتیب با در اختیار داشتن معادله حرکت سیستم پاسخ سکو مشخص میمی

ارتعاشات  استفاده گردیده است. برای حل معادالت 1هوموتوپی تحلیلی از روشغیر خطی  معادالت

معادله موج است. برای ارتعاشات اجباری از یک سیستم از ده مرتبه تقریب در این روش استفاده شده

 شود.هارمونیک استفاده می

 نامهساختار پایان     1-3

ای که مالحظه شد، در فصل اول توضیحاتی در ارتباط با سکوهای استخراج دریایی و مقدمههمانطور

پایه کششی و بیان اهمیت تحلیل ارتعاشات قائم آن پرداخته شد. در فصل دوم  یدر ارتباط با سکو

کارهای انجام و مروری بر  یک مدل سکوی پایه کششیپیشرفت سکوهای دریایی، از روند  ایتاریخچه

و  روش تحلیلی هموتوپیتشریح به  سومشود. فصل شده در زمینه تحلیل سکوی پایه کششی ارائه می

چهارم پس از مدلسازی سیستم و بدست های آن اختصاص یافته است. در فصل امتیازات و محدودیت

-معادله دیفرانسیل غیر خطی تحلیل میبوسیله روش هموتوپی  ،ارتعاشات قائم نسیلدیفرا معادلهآوردن 

نتایج جمع بندی  ششمدر نهایت در فصل شود. در فصل پنجم نتایج حاصل از تحلیل مساله ارائه شده و 

ر در این زمینه ارائه گردیده است.پیشنهاداتی جهت ادامه کاو شده 

                                                            
1  Homotopy method 
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 ه ومروری بر کارهای انجام شد    2

 تاریخچه سکوهای دریایی                                   

شود. سپس چند سکوی در این فصل ابتدا مختصری از تاریخچه روند تکامل سکوهای دریایی ارائه می

شوند. پس از این قسمت به سکوهایی که جهت استفاده در دریای خزر دریایی به اختصار توضیح داده می

گردد و در نهایت به مروری شود. سپس یک مدل سکوی پایه کششی تشریح میمی مناسب هستند اشاره

 شود  بر کارهای انجام شده در زمینه سکوی پایه کششی پرداخته می

 تاریخچه احداث سکوهای دریایی    2-1
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-انجاممیالدی 1900دریا در کالیفرنیا حدود سال بی به نفت در بستر یااحتماالً اولین تالش جهت دست

پس  متر از ساحل حفر گردید. 500ای متصل به ساحل و به فاصله هلهای نفت از روی اسککه چاهگرفت 

های چوبی و با استفاده از شمع 2الدر کادوپاریش 1در دریاچه فری میالدی 1910یا  1909در سال از آن 

دین ترتیب اتصال ایی حفر گردید. بههای حفاری چوبی سکویی چوبی ساخته شد و از روی آن چاهدکل

 .]4[و سکو با استفاده از شمع در دریا  احداث گردید احل از بین رفتسسکو به 

 سکوهای چوبی    2-1-1

ار آن جهت نیک سکوی چوبی که کانالی در ک رویمیالدی در جنوب لوئیزیانا از  1930در سال 

ایجاد  اری صورت گرفت.جهت حمل و نقل احداث شده بود حفها ها و قایقبارجاستفاده از سرویس 

میالدی  1933به نحوی که در سال  های چوبی همچنان ادامه یافتاستفاده از شمع سکوهای چوبی با

 سالپنج سال بعد در  متری آب و به فاصله یک کیلومتری از ساحل احداث گردید. 7/3 عمقسکویی در 

( با هزینه متر2/15×متر4/27)فادین تگزاس یک سکوی چوبی به ابعاددر سواحل مکمیالدی  1938

دالر ساخته شد. این سکو به یک سیستم پهلوگیر قایق مجهز بود که به وسیله قایق از یک  900،37

شد. سکوی دومی به وسیله یک سیستم قرار داشت سرویس داده می سکوی دیگر که در نزدیکی ساحل

رو تعبیه گردیده آهن و راه کامیونبر روی این قاب فضایی ریل راه گردید.قاب فضایی به ساحل متصل می

بود. هنوز چند ماهی از ساخت این سکو نگذشته بود که در اثر طوفان صدمه شدیدی به سکو وارد آمد و 

 های آسیب دیده گردید.های جدیدی جایگزین شمعهای آن منهدم گردید که مجدداً شمعسیستم شمع

پس از آن به علت شروع جنگ  و دامه یافتامیالدی  1940عملیات احداث سکوهای چوبی تا سال 

 .]4[به تعلیق درآمدجهانی دوم گسترش عملیات 

                                                            
1  Ferry 
2  Caddo Parish La 
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suitable method which has attracted less attention in Iran. Such platforms 

should be designed using dynamic analysis. One of the most important 

issues in the design of these platforms is the effective mass variation of the 

structure due to its trembling, especially when the oscillation “level” is 

large. In such systems, motion’s differential equations are nonlinear and 

having an appropriate method to solve such equations is so important. In 

this thesis Homotopy method has been exploited to solve system equations. 

First, we will see the history of development process for marine platforms, a 

TLP model, and a review of the previous work in the analysis of a TLP. 

Next, Homotopy analysis method is described along with its advantages and 

limitations. Orthogonal trembling differential equation is specified after 

system modeling and this nonlinear equation is analyzed by homotopy 

method. Next, the influence of the excess mass coefficient on the system 

response is investigated. Lastly, correctness of the obtained results are 

verified using some reputed papers. 
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