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 ایرانهمایش ملّی مهندسی سازه اولّین 

 هاي هتل المپیک ، تهران، مركز همایش2131دیماه  11و  12
 

 1-131کد مقاله:                                                                                                                         

 ای سکوهای ثابت فلزی دریاییارزیابی عملکرد لرزه

 2، کاظم وحیدی1محمدرضا محمدی زاده

 mrzmohammadizadeh@yahoo.com ،دانشگاه هرمزگان ،عضو هیأت علمی-1
 واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشجوی کارشناسی ارشد سازه -2

 چکیده
ت با توجه به افزایش روزافزون استفاده از سکوهای ثابت فلزی دریایی در صنایع استخراج و تولید نفت وگاز در کشوورمان و بوا عنایوت بوه اهمیو     

آنوالیز دینوامیکی    روش تحلیلی کامل و جامع جهت بررسی رفتار لرزه ای  این نوع سازه ها استفاده شود.فراوان این سازه ها ضروری است از یک 

در ایون تحییود دو سوکوی     روش جدیدی است که با استفاده از آن تخمین نیاز و ظرفیت سوازه امکانذوریر موی باشود.     (IDAغیر خطی افزایشی )

مدل شده  SeismoStructالمان برای هر سکو( بصورت سه بعدی در نرم افزار  2222واقعی )حدود  دریایی واقع در خلیج فارس با تعداد  المانهای

مربوط به هر سکو ترسیم شده سذس به کمک تئوری های احتمواتتی و روش    IDA( منحنی های IDAرکورد زلزله و انجام تحلیل ) 14وبا اعمال 

سطح عملکوردی   این و همچنین احتمال تجاوز سالیانه سازه از آستانه فروریزش لکردیهای آماری، ضرایب و سطوح اطمینان سازه برای سطح عم

 .محاسبه میشود

 سطوح عملکردی، رفتارلرزه ای ، تحلیل دینامیکی افزایشی، سکوهای دریایی :کلمات کلیدی
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 قدمهم -1
 گاز و نفت صنایع در اغلب سکوها این چه گرا .است داشته چشمگیری پیشرفت و توسعه گرشته دهه چند طول در دریایی سکوهای فناوری  

 دنبال به .است شده گزارش نیز نظامی و ایمنی میاصد دریایی، انرژیهای از نظیراستفاده فعالیتهایی در آنها کاربرد لیکن گیرند، می قرار استفاده مورد

 و گرفته صورت سکوها این نصب و ساخت طراحی، به وطمرب های زمینه در ای گسترده تحیییات دریایی، زیر منابع از برداری بهره برای تالش

     .گیرند می قرار نظر تجدید مورد سال چند فواصل در و ای دوره صورت به که اند یافته انتشار دنیا در زمینه این در هایی نامه آیین و دستورالعملها

 میاصد برای عمده طور به متحرک سکوهای انواع .نمود بندی یمتیس متحرک و ثابت کلی بخش دو به توان می را دنیا در موجود دریایی سکوهای

 دو به توان می نیز را دریایی ثابت سکوهای .باشند می حفاری کشتیهای یا بارجها و مستغرق نیمه باتبر، خود سکوهای شامل و داشته کاربرد حفاری

 انواع شامل خود که دهند می تشکیل منعطف غیر ثابت سکوهای را دنیا موجود سکوهای اکثر .نمود بندی تیسیم منعطف غیر و منعطف کلی دسته

  .[1]باشند می شابلونی نوع فوتدی سکوهای متوسط، و کم عمد با مناطد در دریایی سکوهای نوع ترین رایج .هستند بتنی و فلزی

ها استفاده می شود.به این نوع سکوها، نام گراری این سکوها به این علت می باشد که از پایه های سکو به عنوان هادی جهت نصب شمع 

 اصطالحا سکوی جاکت نیز گفته میشود وشامل قسمتهای زیر می باشد:

( که در واقع یک خرپای فضایی سه بعدی است که کلیه وسایل و تجهیزات بهره برداری از سکو،باتتر از سطح آب  topsideعرشه سکو )-الف

 بر روی آن نصب میگردد.

 ( که یک خرپای فضایی سه بعدی متشکل از اعضای لوله ای در داخل آب می باشد. jacketپایه سکو)-ب

ن وظیفه اصلی این قسمت،دریافت و انتیال بارهای محیطی دریایی نظیر امواج و جریانهای دریایی و بارهای ناشی از زلزله به سیستم فونداسیو

 ت و انتیال مستییم بارهای عرشه به سیستم فونداسیون سازه می باشد.وعملکرد به عنوان شابلون برای هدایت و کوبش شمع ها یا هدای

( که در واقع سیستم فونداسیون سکو را تشکیل می دهند. کلیه بارهای عرشه وبارهای محیطی وارد بر سکو از طرید شمع ها  pilesشمع ها)-ج

 .[2]به خاک منتیل می گردند

ی عملکرد سازه تزم است ظرفیت و نیاز لرزه ای آن تعیین گردد. ارزیابی عملکرد سیستم های در مهندسی زلزله براساس عملکرد، برای ارزیاب 

. با توجه به پیشرفتهای [3]غیرخطی  پیچیده بوده و باید از روشهای تحلیلی مناسبی جهت مدلسازی رفتار سازه در برابر زمین لرزه استفاده شود

امکان استفاده از آنالیزهای دینامیکی غیر خطی برای رسیدن به این امر میسر است. روش تحلیل اخیر در زمینه تحلیل های کامذیوتری، امروزه 

( شاخص مناسب و قدرتمندی برای ارزیابی سازه ها می باشد که در آن بارهای لرزه ای مییاس میشود و به  IDAدینامیکی غیر خطی فزاینده )

بیان گردید و در نهایت به شکل قانونمند توسط   [5] 1توسط برترو 1711ولین بار در سال . مفاهیم این روش برای ا[4]تدریج افزایش می یابد

 توسعه داده شد. [4] 2وام واتسیکاس و کرنل

 

 

 

 

 
1Bertero 
2Vamvatsikos  &  cornell 
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 معرفی سازه ها:  -2

عرشه و تجهیزات، ارتفاع کل و عمد آب در  مدل سازه ای سکوها یک مدل سه بعدی واقعی است که مشخصات آنها شامل وزن جاکت، وزن

 می باشد: 1محل نصب سکو مطابد جدول 
 مشخصات سکوهای مدل شده-1جدول 

 شماره سکو

عمد آب در 

محل نصب 

 ( mسکو)

 باتترین تراز پایین ترین تراز ( mارتفاع کل)
وزن 

 (tonعرشه+تجهیزات)

وزن 

 ( tonجاکت)

دوره 

 تناوب)ثانیه(

1 12 77 02/07- 41/21+ 1022 2202 71/1 

2 11 74 02/00- 02/27+ 0702 7122 71/1 

 

مدلسازی و تحلیل شده اند. در کلیه مدلها از اثر موج بر روی سازه که در میابل اثر   V6.5  SeismoStruct سکوهای فوق بوسیله نرم افزار 

ال سازه به بستر دریا بصورت گیردار درنظر گرفته شده است. صرفنظر شده و اتص همچنین از اندر کنش خاک، شمع وسازهزلزله ناچیز می باشد،

 صورتوزن تجهیزات عرشه در آنالیزهای دینامیکی نیز بصورت جرمهای متمرکز گرهی لحاظ شده اند.همچنین تمامی اتصاتت، در مدلسازی به 

 اتصاتت صلب منظور شده اند.

 :دنشان داده شده ان 2 و 1مدل سه بعدی سکوها در شکل های 

 
 

 2مدل سه بعدی سکوی شماره -2شکل                                                                     1مدل سه بعدی سکوی شماره -1شکل                  

 

 مدل مصالح مورد استفاده -2

 ،مدل stl-mpک محوری استفاده شده برای کرنش ت-استفاده شده است. روابط مشخصه تنش stl-mpدر این مطالعه از مدل مصالح فوتدی 

 کرنش فوتد را براساس مدل فوق نشان میدهد.-دیاگرام تنش 7شکل ( می باشد.1717) 1پینتو–مشهور هیسترتیک غیر خطی منگوتو 

1Menegoto-Pinto 
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   [6]( 1793مدل مشخصه برای فوالد )منگوتو و پینتو،  -3شکل  

 

 المانهای مورد استفاده -4

که یک المان غیر خطی مبتنی بر تغییر شکل می باشد وقابلیت ایجاد پالستیسیته گسترده در طول المان  infrmDBمدلسازی المانها از المان  برای

 را فراهم می سازد استفاده شده است.

 

 تحلیل دینامیکی غیر خطی فزاینده -5
می باشد. این آنالیز پارامتریک بر مبنای آنالیز  IDAطی فزاینده یا یکی از جدید ترین روش های تحلیل سازه، روش تحلیل دینامیکی غیر خ

 دینامیکی غیر خطی بوده و جهت بررسی عملکرد سازه ها تحت بار زلزله ابداع شده است. در این شیوه تحلیل، یک یا چند شتابنگاشت به چندین

نگاشت ها، پوشش دقید تر کل محدوده رفتاری سازه از حالت سطح از شدت، مییاس شده و به سازه اعمال می گردند. هدف از مییاس کردن 

اتستیک تا ویرانی می باشد. در هر گام مییاس کردن، مدل سازه ای تحت نگاشت های مورد نظر تحلیل شده و یک یا چند منحنی از پاسخ 

ت ترکیب نتایج با منحنی تحلیل احتمالی، خسارت بر حسب شدت حاصل می شود. با استفاده از این منحنی ها، تعریف حاتت حدی و در نهای

می می توان به ارزیابی سازه ها پرداخت. اطالعات منحصر به فردی که این منحنی ها در مورد پاسخ سازه های چند درجه آزادی ارائه می کنند، 

 . [7]تواند توجیهی بر گسترش استفاده از این روش، با وجود فرایند دشوار و زمان بر انجام آن باشد 

ه نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی بصورت منحنی های خوشه ای ترسیم می گردد. درتحیید حاضر ،محور قائم این منحنی ها بیانگر انداز

و محور افیی نمایانگر اندازه  (Sa(T1,5%))% 0شدت درقالب پارامتر شتاب طیفی در مود غالب ارتعاشی سازه و با در نظر گرفتن میرایی 

 .(  می باشدmax)Ө ی، با پارامتر تغییر مکان نسبی حداکثر طبیهخراب

 

 انتخاب شتاب نگاشتها -6

( و فاصله های 0/0-7/0شتاب نگاشت مییاس شده با اندازه های نسبتا بزرگ) 14به منظور بررسی مشخصات لرزه ای سازه های مورد مطالعه، از 

 PEERبوده واز سایت  2فاده شده است. تمامی این شتاب نگاشتها مربوط به خاک نوع متعادل که مربوط به مولفه افیی زلزله می باشند است
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اقتباس شده اند. بطور موثر فرض می شود شتاب نگاشتهای انتخاب شده معرف رویدادهای احتمالی که سبب زمین لرزه های شدید در سایتی که 

- RP 2A)ارایه شده است. بر اساس آیین نامه 2مورد استفاده در جدول مشخصات شتاب نگاشتها ی  [8]سازه ها در آن واقع هستند، باشند.

WSD)  API [9]سازه اعمال شده اند که میادیر شتاب نگاشت های جهت های  ، شتاب نگاشتها بطور همزمان در سه جهت بهX, Y  با هم

ترسیم شده، سذس منحنی مربوط به هر   Yو X.منحنی های خوشه ای برای هر دو جهت [9]نصف دو جهت دیگر می باشد Zبرابر وجهت 

 (، یعنی حد آستانه فروریزش می رسد، در محاسبات مورد استفاده قرار میگیرد.1/2امتدادی که زودتر به جابجایی نسبی )

 
 [8]. مشخصات شتابنگاشت های مورد استفاده در تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی 4جدول 

 

No ID Event Station ϕ1 Soil2 M3 R4 PGA (g) 

1 NR1 Northridge, 1994 24 278 Castaic-Old Ridge Route 90 B, B 6.7 22.6 0.568 

2 NR2 Northridge, 1994 14 403 LA-116th St School 90 B, D 6.7 41.9 0.208 

3 NR3 Northridge, 1994 24 396 Malibu-Point Dume Sch 90 B, B 6.7 35.2 0.13 

4 NR4 Northridge, 1994 24 400 LA-Obregon Park 90 B, D 6.7 37.9 0.355 

5 SF1 San Fernando, 1971 262 Palmdale Fire Station 210 B, D 6.6 25.4 0.151 

6 SF2 San Fernando, 1971 80 053 Pasadena-CIT Athenaeum 0 B, D 6.6 31.7 0.088 

7 SF3 San Fernando, 1971 287 Upland-San Antonio Dam 15 B, A 6.6 58.1 0.058 

8 SF4 San Fernando, 1971 290 Wrightwood-6074 Park Dr 25 B, B 6.6 60.3 0.061 

9 IV1 Imperial Valley, 1979 6604 Cerro Prieto 147 B, A 6.5 26.5 0.169 

10 LP1 Loma Prieta, 1989 57 064 Fremont-Mission San Jose 0 B, B 6.9 43 0.124 

11 NR5 Northridge, 1994 14 196 Inglewood-Union Oil 0 B, D 6.7 44.7 0.091 

12 LP3 Loma Prieta, 1989 58 262 Belmont-Envirotech 0 B, A 6.9 49.9 0.108 

13 LP4 Loma Prieta, 1989 58 471 Berkeley LBL 0 B, A 6.9 83.6 0.057 

14 LP5 Loma Prieta, 1989 1678 Golden Gate Bridge 270 B, A 6.9 85.1 0.233 

         
 

  IDAنتایج تحلیل های   -9

 منحنی های خوشه ای -9-1

ارایوه شوده    IDAشتاب نگاشت اعمالی و خالصه منحنی هوای   14خوشه ای برای  منحنی های نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایشی بصورت

 .مورد مطالعه را نشان میدهند مدل دومنحنی های خوشه ای برای  0 و 4است. شکل های 

                                                 
1 Component 
2USGS, Geometric soil class 
3Moment magnitude 
4 Closest distance to fault rupture 
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 1منحنی های خوشه ای سکوی شماره -4شکل 

 

 
 2منحنی های خوشه ای سکوی شماره -5شکل 

اری با دقت در منحنی های فوق مالحظه میشود که تیریبا در هیچکدام از منحنی های مربوط به این سازه ها، حتی در شوتابهای طیفوی بوات، ناپایود    

 2منحنی صفر( اتفاق نمی افتد و شیب قسمت اتستیک تیریبا یکسان می باشند. ولی منحنی های مربوط بوه سوکوی شوماره    دینامیکی کلی )شیب 

تفاوتهایی را نشان میدهد که به نظر می رسد عمدتا به دلیل هندسه کامال متفاوت آن با سکوی قبلی است. شیب قسمت اتستیک  این سوکو کموی   

نیز بیشتر می باشد که این مسئله میتواند بدلیل وزن بیشتر آن در   2وسط جابجایی نسبی بین طبیه ای سکوی شماره است . مت اولیبیشتر از سکوی 

 سکواین است که  ماکزیمم جابجایی نسبی بین طبیه ای در شتابهای طیفی پایین به حد  دواما نکته مشترک در هر  .باشد 1میایسه با سکوی شماره 

CP)آستانه فرو ریزش 
1
( می رسد. بر این اساس، رفتاراین سکوها تا رسیدن به سطح عملکردی آستانه فروریزش، تیریبا خطی است. اموا  0.1، ) (

 به نظر میرسد علت پدیده فوق اعمال همزمان رکوردها در سه جهت می باشد. زیرا اگر رکوردها تنها در یک جهت به سازه اعمال شوند جابجوایی 
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بیوانگر ایون مطلوب     1برای سکوی شماره   Xنتیجه اعمال شتابنگاشتها تنها در جهت  0کاهش خواهد یافت. در شکل نسبی به میزان قابل توجهی 

 می باشد.

 Xناشی از اعمال رکوردها تنها در جهت  1منحنی های خوشه ای سکوی شماره -6شکل 

 

  IDAخالصه منحنی های  -9-2

 

 

 

 

 

 

 2سکوی شماره   IDAخالصه منحنی های -8شکل                       1  سکوی شماره   IDAخالصه منحنی های -9شکل

 

 تئوری روش تحلیل قابلیت اطمینان -8
اطمینان،  در این مطالعه به منظور ارزیابی عملکرد لرزه ای، از ساختاری مبتنی بر قابلیت اعتماد لرزه ای استفاده شده است. جهت کمی کردن قابلیت

 . اول شدت حرکت زمین که بوسیله سطحی از شتاب طیفی برای پریود ]12[ه بوسیله مفاهیم احتماتتی بیان می شوند سه پارامتر تعریف شده ک

و سوم ظرفیوت تغییور    (D)درصد نشان داده می شود، دوم تیاضای تغییر مکان سازه  0در مود غالب ارتعاشی سازه با در نظر گرفتن نسبت میرایی 

 .]12و  11(C) [مکان سازه 

 
1Collapse Prevention 
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گردد. احتموال کول خرابوی در    می، از تئوری احتمال کل برای ارزیابی عملکرد سیستم های قاب خمشی فوتدی استفاده  FEMA 1در دستورالعمل

 :]12[قالب ریاضی به صورت زیر تعریف می شود 

 

 PPL نظر بوده و احتمال خرابی یا به عبارتی احتمال افزایش خرابی از سطح عملکرد موردP(C i)    احتمال شرطی خرابی سوازه بوا

قدرمطلد مشتد تابع میانگین خطر منطیه موی  │dHD(d)│از زمین لرزه می باشد که سازه تجربه خواهد کرد. (di)در نظر گرفتن شدت مشخصی 

 .]12[باشد 

 ود:( از سه فرض تحلیلی برای ساده سازی مشتیات استفاده می ش1برای حل رابطه )

 عرض از مبدا در این مختصات می باشد. k0میدار شیب منحنی و  k. منحنی خطر منطیه در مختصات دو لگاریتمی به صورت خطی بوده و 1

 

می توان تیاضای تغییرمکان نسبی را به صورت  شودبا توجه به مشکل بودن بیان مستییم ظرفیت و تیاضا بر حسب لرزش زمین، فرض می  -2

 :مودادله زیر بیان نتیریبی با مع

 

 . از تحلیل دینامیکی فزاینده بدست می آیند aو  bپارامتر های مییاس می باشند. معموت میادیر  aو  bپارامتر پاسخ مورد نظر و  که 

می باشد.همین فرضیات در منحنی توزیع تیاضای تغییر مکان به صورت لوگ نرمال فرض شده و دارای انحراف استاندارد لگاریتمی  -3

  .]12[در نظر گرفته می شودمورد ظرفیت تغییر مکان نیز صادق بوده و انحراف استاندارد لگاریتمی آن 

( و با استفاده از تابع خطر میانگین تغییر مکان محاسبه 1احتمال برآورده نشدن سطح عملکردی مورد نظر را می توان با انتگرال گیری از رابطه )

 نمود:

 
ی تغییر مکانی برابر با میانه بیانگر شتاب طیفی مربوط به میانه ظرفیت تغییر مکان بوده که در حیییت سطحی از شتاب طیفی است که تیاضا

 .]12[در سازه را ارائه می دهد  ظرفیت تغییر مکان نسبی 

 حال از طرید فرمول پواسون می توان احتمال فراگرشت سالیانه را محاسبه نمود:

 

 
 

 می باشد. tاحتمال تجاوز از سطح عملکردی مورد نظر در زمان  P(t)که 
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  تشریح پارامتر های مورد استفاده در ارزیابی سطح اطمینان-7

روش کارآمدی برای ارزیابی سطح اطمینانی که سازه، اهداف طراحی را ارضا خواهد نمود، توسعه یافته است که در آن،   FEMAدر دستورالعمل 

% در 2ح عملکرد آستانه فروریزش کلی تحت زلزله های شدید)با احتمال وقوع % سطح اطمینانی است که یک ساختمان به سط70هدف رسیدن به 

 ، ابتدا ضریب اطمینان طبد رابطه زیر محاسبه میشود:FEMA 355-Fسال( می رسد. بدین منظور براساس  دستورالعمل  02

                                             

 
 که درآن:   

ضریب اطمینان برای   ضریب تیاضای تحلیل و   ضریب تیاضا،  ضریب میاومت،   برآورد میانه ظرفیت،   انه تیاضا، برآورد می  

(، سطوح k(، و شیب منحنی خطر )βUTطعیت کل )(، ضرایب عدم قبا داشتن ضرایب اطمینان تعیین شده ).می باشند تعیین سطح اطمینان

 [12] بدست می آید .  7اطمینان از طرید جدول
 
 

 βUT [12]و عدم قطعیت  kتابعی از سطح اطمینان، پارامتر سطح خطر  . پارامتر3جدول 

 
 

 :هدسکوی مورد مطالعه نشان مید دومیادیر پارامترهای احتماتتی فوق را برای هر  4جدول 
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 ضرایب و سطوح اطمینان محاسبه شده برای سکوها ی مورد مطالعه -4جدول 

C.L λ k βUT D γa γ C Φ  

 1سکوی  07/2 1/2 22/1 20/1 274/2 01/2 24/2 10/2 70%

 2سکوی  07/2 1/2 22/1 20/1 210/2 01/2 1/2 02/4 70%

 

برای سطح عملکردی آستانه فروریزش را  FEMA 355-Fنان مورد نظر هر دو سکوی مورد مطالعه، سطح اطمی همانگونه که مالحظه میشود

 .نمایند تامین می

 محاسبه احتمال تجاوز سازه از سطح عملکردی -10

برای سیستم  .می باشد 7/2برابر  تیریبا سال 02مشاهده می شود که برای سازه های مورد مطالعه، میدار احتمال تجاوز در  0با توجه به جدول 

 نسبی، شتاب به علت وجود منحنی های با شتاب طیفی بات و تغییر مکان های نسبی حداکثر پایین، به ازای ظرفیت تغییر مکان هایهای سخت 
 های طیفی متناظر بزرگی وجود دارند که با توجه به منحنی خطر منطیه، میادیر احتمال تجاوز سالیانه اندکی را نتیجه می دهند.

 
 سطح عملکردی از جاوز سالیانه. محاسبه احتمال ت5جدول 

  b k βD βC Sa(C) H( ) PPL 
probability of 

exceedance in 50 
years % 

 07/2 222117/2 2221/2 0/2 47/2 71/2 24/2 1 1سکوی 

 71/2 222102/2 2221/2 0/2 47/2 72/2 1/2 1 2سکوی 

 

 نتیجه گیری-11

برای آستانه فروریزش را هنگام قرار  FEMAشان میدهد که سکوهای مورد مطالعه قادرند سطح اطمینان مورد نظر ن  IDAنتایج تحلیل های -1

 سال تامین نمایند. 02% در 2گرفتن در معرض زلزله های با سطح خطر 

وبا توجه به منحنی خطر منطیه،میادیر سال  02% در 2با توجه به میانه تیاضای پایین این سکوها هنگام اعمال شتاب طیفی متناظر با سطح خطر -2

 احتمال تجاوز سالیانه از سطح عملکردی آستانه فروریزش بسیار کوچک می باشند.

 خطی دارند و وارد فاز غیر خطی نمیشوند. تیریبا مدلهای مورد مطالعه تا رسیدن به آستانه فروریزش رفتاری -7

 

 جعامر-12

 .1700 ،")سکوهای دریایی(722-7یین نامه طراحی بنادر وسازه های دریایی ایران ،نشریه شماره آ"   سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، [1]
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 .1700، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان. "،ای فضا کار دو تیهقابلیت اعتماد لرزه ای در سازه ه"، .منصوری، ا  [3]
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