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 :چکیده

در این تحقیق به بررسی میزان باالروی موج و نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از امواج وارده بر آرمورهای یک موج شکن توده سنگی با  

در نظر گرفتن پنجه و الیه فیلتر پرداخته شده است. پارامترهای متغیر در این تحقیق پارامترهای محیطی عمق آب، ارتفاع و پریود موج 

برای مدلسازی اندرکنش  FLOW 3Dساس فرضیه تئوری موج ایری مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق از نرم افزار می باشد که برا

موج و سازه استفاده شده است. انجام مدلسازی سه بعدی در نرم افزارهای حجم محدود به مراتب از مدلهای آزمایشگاهی از لحاظ هزینه 

موج منظم تحت شرایط انتخاب شده بر مبنای شرایط محیطی خلیج فارس به موج شکن برخورد می کند و زمان مقرون به صرفه تر است. 

و در اثر برخورد موج به آرمورها عملکرد هیدرولیکی آنها مثل باالروی موج و شدت فشار آب روی آرمورها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج 

ل تحقیق حاضر طوری در نظر گرفته شده است که حداقل برخورد سه موج با پریودهای با هم مقایسه گردیده اند. انتخاب زمان مورد تحلی

مختلف را به سازه موج شکن بتوان متصور شد. همچنین در بحث صحت سنجی سعی شد چندین مش با اندازه های مختلف مورد بررسی 

نتایج نشان می دهد که با افزایش عمق آب شدت  یرد.قرار گیرد و بهترین اندازه مش بندی براساس استقالل از مش مبنای کار قرار گ

نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر آرمورهای ردیف باالتر به مراتب بیشتر از حالتی است که ارتفاع و پریود موج افزایش می یابد. همچنین 

باشد اما به دلیل چفت و بست مناسب آرمورها  گاها نیروهایی به این آرمورها می تواند وارد شود که شدت این نیروها از وزن آرمورها بیشتر

در هم این آرمورها جابجا نمی شوند، بنابراین پایداری این آرمورها مربوط به چفت و بست آنها می باشد نه اثر وزن. براساس نتایج بدست 

 شده است،روی این نوع موج شکن  افزایش پریود موج و ارتفاع موج موجب افزایش باالروی موج برآمده در محدوده محیطی مورد بررسی، 

  در حالی که افزایش عمق آب رفتار متفاوتی را برای باالروی موج نشان می دهد و گاهی میزان باالروی موج افزایش و گاهی کاهش می یابد.

 FLOW-3D های کلیدی: موج شکن توده سنگی، نیروهای ناشی از سیال روی موج شکن، باالروی موج، نرم افزارواژه
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 :مقدمه

توان این بندی کلی میگردند. در یک تقسیم ها هستند که با اهداف مختلفی احداث میهای دریایی در برگیرنده طیف وسیعی از سازهسازه

های ساحلی برای کاربردهای مختلف از جمله ایجاد امکان های ساحلی و فراساحلی تقسیم نمود. سازهها را به دو گروه اصلی سازهسازه

ها گردند. این سازهپهلوگیری شناورها، حفاظت سواحل از فرسایش، استحصال زمین از دریا و خطوط انتقال نفت و گاز به ساحل ایجاد می

باشند. همچنین از آنجایی که درصد قابل توجهی از جمعیت جهان در مناطق از یک طرف به دریا و از طرف دیگر به خشکی متصل می

های ای آرام و محافظت شده در برابر پدیدهد و از لحاظ اقتصادی وابستگی زیادی به دریا دارند، ضرورت ایجاد منطقهانساحلی پراکنده شده

ها، شکنهایی از قبیل موجشود. سازههای مرتبط با دریا مطرح میها و سایر فعالیتدریایی از قبیل موج و طوفان برای پهلوگیری شناور

 ای آرام برای احداثها جهت ایجاد منطقهروند. یکی از پرمصرفترین سازهکار میای بهها برای ایجاد چنین منطقههای ساحلی و آبشکندیواره

 باشد.ای( میسنگی )سنگریزهها در راستای پهلوگیری شناورها موج شکن تودهاسکله

 روش تحقیق

گیرد تاکنون ایران هیچگونه پیشنهادی نداشته مورد استفاده قرار میهای آرمور که امروزه مطرح است و در سراسر دنیا در میان انواع شکل

تواند در پیشرفت کشور نقش بسزایی داشته باشد. در تحقیق حاضر یک بلوک بتنی جدید از در نتیجه ابداع و ثبت یک آرمور جدید می

ی همکاری بین صنعت و دانشگاه دراین تحقیق ای در این زمینه در ایران پیشنهاد گردیده است که در راستای حرفهطرف یک مجموعه

گیرد. طراحی پوشش آرمور به درک صحیح از رفتار قطعه آرمور در برابر ارزیابی رفتار آن به صورت عددی و تحلیلی مورد بررسی قرار می

 این قطعات در برابر امواج نیروی موج بستگی دارد. به دلیل اندرکنش پیچیده موج و قطعات آرمور ، روش تحلیلی برای بررسی پایداری

گیرد. در مرحله اول، با استفاده از روابط تجربی پیشنهاد شده توسط موجود نبوده و طراحی آرمور به طور معمول در دو مرحله صورت می

شوند و در ی( ابعاد آرمورها تعیین م Hudsonو   van der meerاند ) مانند روابط های مدل فیزیکی حاصل شدهمحققین که از آزمایش

 شکن در برابرگردد. الیه آرمور نقش مهمی از نظر ایستایی موجمقیاس تدقیق میهای مدل فیزیکی کوچکمرحله دوم طراحی با آزمایش

و  نگردد. اولیشکن توسط دو عامل تامین مینماید. پایداری این قسمت از موجنیروهای دینامیکی وارده به آن از طرف امواج دریا را ایفا می

مهمترین آن، وزن قطعات بوده که نیروی مقاوم در برابر نیروی موج ورودی را تامین نموده و عامل دوم نحوه قفل و بست شدن این قطعات 

بیعی باشند، زیرا قفل و بست بهتری را نسبت به سنگ طباشد. الزم به ذکر است که قطعات بتنی نسبت به سنگ طبیعی دارای برتری میمی

کنیم و همچنین به کمک رای آن ایجاد کرد. در این تحقیق رفتار دینامیکی این نوع آرمور را در مواجهه با امواج منظم بررسی میتوان بمی

شود. و مطالعه میزان نیروهای وارد بر آرمور، پایداری آن در برابر حمله امواج دریا بررسی می FLOW-3Dسازی با استفاده از نرم افزار مدل

ارامترهای فیزیکی گوناگون شامل ارتفاع و دوره تناوب موج و عمق آب بر پایداری و نحوه رفتار این آرمور بررسی خواهد شد. در در ادامه پ

 مدل سه بعدی این آرمور جدید ارائه شده است. 1-1شکل 
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 مشخصات مدل و شرایط محیطی حاکم بر مسئله

استفاده نمود و فایل مدل سه بعدی را  FLOW-3Dو یا خود  AutoCAD ،Solid workبرای تهیه هندسه مدل می توان از نرم افزارهای 

هندسه آرمور ایجاد شده را نشان می دهد. برای ایجاد سطح  1-4ذخیره نمود و سپس در نرم افزار فراخوانی کرد. شکل  stl.*با فرمت 

هندسه نهایی ایجاد شده به  2-4استفاده شده است. شکل  FLOW-3Dشیبدار ، آرمور و سنگ های مربوط به پنجه و پاشنه از نرم افزار 

همراه آرمور، سطح شیبدار، پنجه و الیه فیلتر را نشان می دهد. شبکه بندی مدل به صورت شبکه بندی تک بلوکی یک پارچه انتخاب 

تصویر شبکه بندی  3-4. در شکل بتواند ارضا شود FAVORگردیده است. ابعاد این شبکه ها باید طوری در نظر گرفته شود که شرایط 

با مشخص کردن سطح آب که محدوده فلوم را نیز نشان می دهد نشان داده شده است. با  FAVORتصویر حاصله از  4-4شده و در شکل 

 ت نمونهتوجه به این که امکان محاسبه نیروی وارده ناشی از آب بر تک تک آرمورها میسر نمی باشد، از سه آرمور در یک راستا به صور

این آرمورها با رنگ بندی متفاوت نشان داده شده است. همچنین با توجه به اهمیت میزان تخلخل  2-4استفاده شده است که در شکل 

الیه آرمور در ارزیابی نتایج باالروندگی موج روی شیب موج شکن، بدیهی است این مورد با توجه به چیدمان انجام شده و در مدلسازی لحاظ 

است. الیه های آرمور، پنجه و پاشنه هر کدام به تنهایی با صرف زمان تک تک چیده شده اند تا شکلی دقیق و با کیفیت برای گردیده 

 مدلسازی ایجاد شود.

 

مدل آرمور ایجاد شده 1-4شکل   

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

نمای شماتیک قطعه ای از موج شکن شامل آرمور، سطح شیبدار، پنجه و الیه فیلتر 2-4شکل   

 

 

شده بندی شبکه های بلوکه همراه به فیلتر الیه و پنجه، شیبدار سطح، آرمور همراه به نهایی هندسه 3-4 شکل  
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 به همراه عمق سیال FAVORهندسه نهایی سازه موج شکن تحت  4-4شکل 

الزم به ذکر است که سازه پنجه به عنوان تکیه گاه آرمور می باشد و در این تحقیق از دو ردیف پنجه جهت جلوگیری از آبشستگی و 

فرسایش مصالح بستر جلوی موج شکن استفاده شده است. همچنین جهت جلوگیری از نشست بیش از حد الیه های آرمور و جلوگیری از 

ا به داخل موج شکن از یک الیه فیلتر در زیر آرمورها استفاده شده است. مقادیر وزنی مربوط به الیه فیلتر و نفوذ دانه های ریز بستر دری

تن می باشد که  4تا  1سازه پنجه براساس آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران برای موج شکن ها و سازه های حفاظتی بین 

تن در  1متر و چگالی سنگ برابر  1ر و سازه پنجه با توجه به کروی در نظر گرفتن آنها براساس قطر در این تحقیق میزان وزنی الیه فیلت

 Model Setup-Meshing&Geometry-Component properties-Typeنظر گرفته شده است. این مقادیر وزنی در قسمت 

of moving object-Mass properties-Mass density  مشخصات مربوط به آرمورهای استفاده  1-4قابل تعریف است. جدول

 شده را نشان می دهد.

 

ثانیه در میزان باالروی موج و شدت نیروهای وارده بر آرمورها 5بررسی اثر پریود موج   

بدست می آید.  6از  10.201متر می باشد که با کسر عدد  4.201در این حالت حداکثر باالروی واقعی موج در حالت سه بعدی برابر 

 نشان می دهد. 15متر است را در ثانیه  5میزان باالروی موج را در حالت سه بعدی وقتی که پریود موج  ل شک

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانیه در میزان باالروی موج و شدت نیروهای وارده بر آرمورها 6بررسی اثر پریود موج 

 

بدست می آید. شکل  6از  11.074متر می باشد که با کسر عدد  5.074در این حالت حداکثر باالروی واقعی موج در حالت سه بعدی برابر 

نشان می دهد. شکل میزان نیروی وارده  11متر است را در ثانیه  6میزان باالروی موج را در حالت سه بعدی وقتی که پریود موج  4-31

دهد که بیشترین شدت نیروی وارده بر هر کدام از آرمورهای انتخاب شده را براساس واحد نیوتن نشان می دهد. شکل نشان می 

معرف میزان باالروی موج براساس پریود های موج  33-4می باشد. شکل  Component4هیدرودینامیکی وارد بر آرموری است که معرف 

 انتخابی است.
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معموال معیار پایداری  آب پرداخته شده است.در جدول به ارائه نتایج مربوط به باالروی موج براساس آیتم های ارتفاع موج، پریود موج و عمق 

چفت و بست آنها می باشد که در یک یا چند ردیف آرمورها می توانند استفاده شوند. در شکل های مربوط به نیروهای  -2وزن و  -1آرمورها 

ن آرمورها هم بیشتر می شود اما به هیدرودینامیکی مشاهده می شود که بعضا نیروهایی به آرمورها وارد می شود که شدت این نیروها از وز

دلیل چفت و بست مناسب آرمورها در هم این آرمورها جابجا نمی شوند. پس یکی از دالیل پایداری این آرمورها چفت و بست آنها می باشد 

 نه اثر وزن آنها چرا که وزن آنها در مقایسه  با آرمورهای موجود به مراتب کمتر است.
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 رد شود، می موج باالروی افزایش موجب موج ارتفاع و موج پریود افزایش که شود می رسیده نتایج این به جدول بررسی با -1

 گاهی و افزایش موج باالروی میزان گاهی و دهد می نشان موج باالروی برای را متفاوتی رفتار آب عمق افزایش که حالی

 از ایدب باالرونده میزان این چون اما رود می باال شیبدار سطح از بیشتری آب میزان آب عمق افزایش با البته. یابد می کاهش

همچنین رفتار پریود موج و ارتفاع موج برای باالروی موج رفتاری تقریبا خطی  .است مشاهده قابل رفتار این شود کم آب عمق

 است در حالی که این رفتار برای عمق آب رفتاری غیر خطی است.

کن بدون آرمور، پنجه و الیه فیلتر در نظر گرفته شده است می توان به اهمیت آرمور، که موج ش 6براساس جدول و تست  -2

پنجه و الیه فیلتر پی برد چرا که در صورت عدم وجود آنها حالت سرریزی رخ می دهد. در واقع آرمور، پنجه و الیه فیلتر 

 نقش کاهنده انرژی سیال را بر عهده دارند و از سرریزی جلوگیری می کنند.

با مقایسه ای بین تمامی شکل های مربوط به نیروهای هیدرودینامیکی مشاهده می شود که با افزایش عمق آب شدت نیروهای  -3

هیدرودینامیکی وارد بر آرمورهای ردیف باالتر به مراتب بیشتر از حالتی است که ارتفاع و پریود موج افزایش می یابد است. 

 با متناسب است بدیهی و است بوده پریود 3 در حداقل زمانی تاریخچه صورت به جمو بارگذاری اینکه به توجه همچنین با

 ظهمالح آرمور و موج بین لحظات برخی در را آن به نزدیک یا تشدید پدیده بروز احتمال توان می پریود یک در موج فاز زاویه

 ارگذاریب پریود اگر بنابراین. باشد می مشخص آرمور یک بر موج طرف از وارد نیروی چشمگیر افزایش آن بارز نتیجه که نمود
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یابد که در نمودارهای نیروهای وارده از  می افزایش بلوک آن بر وارد نیروهای باشد ارتعاش در نظر مورد بلوک به نزدیک موج

 طرف سیال بر آرمورهای منتخب این حالت مشاهده می شود.

حالتی که عمق آب زیاد می شود مشاهده می شود که با افزایش  با بررسی نمودارهای سرعت در راستای پیشروی موج برای -4

 عمق سیال، سرعت سیال در لحظه برخورد به سازه افزایش می یابد. 
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