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 چکیده

انواع در میان . استداده هاي تحقیق و مطالعه انرژي را در سراسر کره زمین گسترده نیاز روز افزون به منابع انرژي پاك و تجدید پذیر، حوزه
بخصوص در کشورهاي با . یدآمی هاي آن بحساب ترین و در دسترس ترین نمونهکسب انرژي از بادهاي دریایی یکی از ارزانهاي موجود، روش

ربین هاي بادي از بررسی و مطالعه اجزاي مختلف تو لذا .باشدپهنه ساحلی گسترده نظیر ایران، این نوع از انرژي بسیار مقرون به صرفه می
. نمایندها ایفا میهاي فراساحلی جاذب انرژي باد، نقش مهمی را در پایداري اینگونه سازهشالوده سازهدر این میان  .اهمیت بسزایی برخوردار است

 .دباشدریایی می یا تک شمع تواند مورد استفاده قرار گیرد، مونوپایلهایی که بعنوان شالوده مییکی از زیرسازه

 بر یک مونوپایل موج، جریان و ضربه ناشی از برخورد احتمالی کشتی، نیروهاي  به بررسینرم افزار اجزاي محدود ه کمک در مقاله حاضر ب
خاك  اندرکنش به منظور بررسی اثرات بستر، سازه در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن  .بعنوان پایه یک توربین بادي پرداخته شده است دریایی
حالت با در نظر گرفتن اندرکنش شمع و خاك بستر، کاهشی  درنتایج نشان داد . طرح و نتایج با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتندبا سازه بستر 
 .نسبت به حالت بدون در نظر گرفتن اندرکنش خواهیم داشتدر تغییر مکان نوك شمع % 20حدود 
  

 مقدمه
متر مورد  40تا  15هایی متفاوت از حدود یعی از کشورهاي داراي پهنه دریایی در آب هایی با عمقهاي وسهاي بادي در بخشتوربین مجموعه

، نیروهاي افقی و لنگرهاي خمشی بزرگ ناشی از بارهاي که معموال از نوع مونوپایل هستند این توربین ها شالودهدر طرح  .گیرنداستفاده قرار می
 در زیر بستر دریا مذکور کهدر اصل، مونوپایل عبارت است از امتداد سازه . ایمن به بستر دریا منتقل گردندباد و موج، بایستی بصورت اقتصادي و 

ورد استفاده قرار ممتر  10هایی با عمق کمتر از به منظور جذب انرژي باد در آبها در دریاي شمال و بالتیک این نوع از سازه . ادامه می یابد
ریایی دهاي شمعتک  قطر اینگونه از. ممکن باشدمتر نیز  30تا  25آب  ها تا اعماقکاربرد این سازهدر آینده نزدیک ه رود کانتظار می. گیرندمی

 . متر متغیر است 8تا  6بین 
سیار حساس بگردد سازه می هایی که منجر به تغییر زاویه راسها به ویژه به تغییر شکلبه تغییر شکلهاي جاذب انرژي در آب از آنجا که سازه

   .]1[ اي باشد که تا حد امکان به مقدار دقیق نزدیک باشدها بایستی به گونهباشند،  تخمین اینگونه تغییر شکلمی
 

  بیان مسئله
 از نوع  موج برخوردي به سازه . استفاده گردید  Sap 2000 نرم افزار اجزاي محدود   Offshoreدر این تحقیق جهت مدلسازي از مدول 

 :استفاده شده استبه شکل زیر  از معادله موریسون APIبراي محاسبه نیروي موج مطابق با آیین نامه   .]2[ انتخاب گردید، 5س مرتبه استوک
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  و  )m/s( سرعت جریانو   اربـیتالی موج  مولفه افقی سرعت u(t) ، )m(قطر سیلندر   D ،)N/m(نیرو در واحد طول سیلندر   Fکه در آن 
)(tu  اربیتالی موجمولفه افقی شتاب )m/s2( می باشد. 

ریایی یکبار بدون در نظر گرفتن اندرکنش خاك و سازه و بار دیگر با در نظر گرفتن اندرکنش تحت اثر همزمان موج و جریان و دشمع تک یک 
 ردیدگرفت و نتایج با هم مقایسه گضربه کشتی قرار 

 1الیه که نوع و ضخامت هر یک به ترتیب در جدول  4 بر اساس مشخصات خاك ناحیه ساحلی بندر عباس در  هاي خاك مورد استفادهالیه
باشند، از این رو هاي خاك مورد استفاده هر یک داراي مشخصات مکانیکی متفاوتی میاز آنجا که الیه. انتخاب گردید آورده شده است

 . می باشند مدول االستیسیته خاك E50و  افقی سختی KHدر این جدول .  آورده شده است 2ر یک در جدول مشخصات دقیق ه
 

 هاي خاك مختلف مورد استفاده در بسترالیه  -1جدول 
 تراز توصیف شماره الیه

 متر -8تا  0 ماسه 1
 متر -16تا  -8 رس سخت 2
 رمت -24تا  -16 )1(ماسه ریزدانه تا سایز متوسط  3
 متر -32تا  -24 )2(ماسه ریزدانه تا سایز متوسط  4

 
 هاي مختلفپارامترهاي مختلف خاك در الیه -2جدول 

شماره 
 sat  (kN/m3)γ c' (kN/m2) ' (°)φ '(°)δ KH (kN/m3) E50 (kN/m2) الیه

1 17 0-1 27.7 18 3000 NA 
2 19 5-10 20 13 3100 7500 
3 19 0-1 32.5 21 16500 60000 
4 19 0-1 35 23 27500 80000 

 
 تحلیل و مدلسازي

در بستر متر  32 آن به عمق نفوذکه متر  36عمق آب  در سانتیمتر 15جان و ضخامت  متر  6قطر متر،  68ارتفاع به  یمونوپایلدرایـن تحقیق 
سعی گردید شرایط . دهدقیق را نشان میمشخصات مونوپایل مورد استفاده در این تخ 3جدول  . ]3 [شد هدر نظر گرفتبالغ می گردد دریا 

متر و  6ارتفاع مشخصه با   5مرتبه  استوکسطراحی موج موج .  ردي متناسب با شرایط خلیج فارس انتخاب گرددومحیطی در این مطالعه م
ناشی از  ضربهکه  رض بر آن استف . متر بر ثانیه در نظر گرفته شد 0,5جریان دریایی با سرعت یکنواخت معادل . انتخاب گردیدثانیه  10پریود 

مگا  10,5ابر  بربر اساس تناژ و سرعت معمول کشتیهاي عبوري میزان این نیرو . وارد می گردداز پهلو به پایه مونوپایل  در حالت برخورد کشتی
را نشان می  نیروي ناشی از ضربهفرورفتگی در کشتی بر اثر -نسبت تغییرات بارنمودار حاکم بر  1شکل شماره . نیوتون در نظر گرفته شده است

همانطور که در این شکل نشان داده شده است بسته به محل برخورد کشتی، که می تواند از جلو، پهلو یا پاشنه باشد، و میزان فرورفتگی . دهد
ضربه در طول یک مقطع لوله اي در اثر موضعی فرورفتگی -بار تغییرات 2شکل شماره . ایجاد شده در بدنه، نیروي وارد به مونوپایل متغیر است

طول فرورفتگی، کنترل می شود که به ترتیب عبارتند از  dو  b ،tمقدار فروروفتگی موضعی مونوپایل با پارمترهاي  .]4[ را نشان می دهد
ارائه  Amdahlو walter به همراه   Elirasمنحنی هاي نشان داده شده در این شکل با دو رویکردي که توسط .  ضخامت و قطر مونوپایل

میزان بار وارده با در نظر گرفتن فرورفتگی ایجاد شده در این تحقیق با استفاده از این نمودار استخراج . شده است، مورد مقایسه قرار گرفته است
 .گردیده است
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 مشخصات فنی مونوپایل مورد استفاده -3جدول 
 مقدار )واحد(مشخصه 
 68 )متر(ارتفاع 
 6 )متر(قطر 

 15 )سانتی متر(ضخامت جان 
 Kg/cm2( 106*2,04(   مدول االستیسیته فوالد مصرفی
 Kg/cm( 784615,4(مدول برشی فوالد مصرفی

 Kg/cm2( 2400(  تنش گسیختگی فوالد
 Kg/cm2( 3700(تنش نهایی فوالد 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]4[ ناشی از ضربه فرورفتگی در کشتی بر اثر نیروي-نحنی نسبت تغییرات بارم -1شکل
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                 در طول لوله                                                                                                                   موضعی فرورفتگی -منحنی تغییرات بار  -2شکل
 ]Amdahl(] 4  توپر -Eliras and walterچین خط(
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شمع اتصال  .کشتی قرار گرفت ضربهاثر نیروهاي  موج و جریان و ، مونوپایل تحت ر گرفتن اثر اندر کنش خاك و سازهدر حالت اول بدون در نظ
ج ینتادر این حالت . گردیدانجام آنالیز  بار موج، باد و ضربهبراي اثر بدون در نظر گرفتن اندرکنش به صورت گیردار فرض شد و  به بستر دریا 
خاك اشباع براي حالت اندرکنش خاك و سازه  .شمع می گرددس در رامتر  0,2264موجب ایجاد جابجایی به میزان  این نیروهانشان داد که 

تصویري از مونوپایل مدل شده به همراه فنرهاي مربوط به  3شکل  . بستر دریا در چهار الیه و با مشخصات متفاوت در نظر گرفته شده است
براي بازهاي  Menardبر طبق رابطه  KHافقی پاسخ االستیک خاك با استفاده از ضریب  .دهدهاي مختلف خاك را نشان میمدلسازي الیه

و با منظور نمودن اثرات اندرکنش خاك و توام همان بارهاي این مونوپایل تحت اثر بار دوم . ]5[جانبی موثر بر شمع مورد محاسبه قرار می گیرد
  . قرار گرفت ارزیابی مجددمورد سازه 

 
 مختلف خاك هايو فنرهاي مدل شده بعنوان الیهمونوپایل  -3شکل 

 
  بر روي نتایجو بحث  بررسی

هاي مختلف خاك بـر روي مونوپایـل دریـایی، نمودارهـاي جابجـایی      به منظور مقایسه دقیق اثرات دو حالت با و بدون در نظر گرفتن الیه
ازه را در این دو حالـت  به ترتیب میزان پیچش راس سازه و جابجایی س 5و  4اشکال . انتقالی و پیچشی راس سازه مورد بررسی قرار گرفت

 .ر دریا می باشدتدر این اشکال تراز صفر تراز بس . دهندنشان می
 

  
 نمودار جابجایی مونوپایل در حالت با و بدون در نظر گرفتن اثرات  -5شکل        میزان پیچش سازه در دو حالت با و بدون در نظرمقایسه   -4شکل 

 خاك                                                                       گرفتن اثرات خاك بستر
۴ 
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میزان پیچش سازه در ارتفاع در محل راس سازه در دو حالت با و بدون در نظر گـرفتن خـاك، بسـیار    گردد، مشاهده می 4 شکل در همانطور که
از آنجـا کـه در ایـن    . ت برخورد و ضربه کشـتی جسـتجو نمـود   توان در موقعیعلت این امر را می. دریایی استتک بیشتر از سایر ترازهاي شمع 

دوران متقـارن   کـه  انتظار می رود، لذا  ر نظر گرفته شده استدشمع  به صورت شعاعی به سمت مرکز  تحقیق محل برخورد کشتی به مونوپایل
از ایـن  . ن پذیر استمکاپیچش خالص بسختی ا هاي ایجاد شده در سازه، محاسبه میزانهاي راس سازه، بعلت فرورفتگی قسمتاما در . رخ دهد

همچنین مقایسه دو حالت   .رو میزان پیچش در گره سمت مخالف ضربه کشتی بعنوان معیار سنجش پیچش در راس سازه مورد نظر قرار گرفت
ظر گرفتن خاك مالیـم تـر و   دهد که شیب تغییرات پیچش در طول سازه، در حالت با در نبا و بدون در نظر گرفتن خاك براي پیچش نشان می

  .است ستثنی ماین مطلب در راس سازه بعلت ذکر شده در باال . باشدمنطقی تر می
کـاهش جابجـایی راس سـازه و شـیب      .هددبا و بدون در نظر گرفتن خاك نشان می را مونوپایلراس حاصله مربوط به جابجایی  هنتیج 5شکل 

همـانطور کـه   . نظر گرفتن خاك در مقایسه با حالت بدون در نظر گرفتن خاك بسیار مشهود اسـت یکنواخت جابجایی در طول سازه در حالت در 
هاي مختلف، در تطابق با واقعیت، از مقاومت باالیی برخوردار نیست، اما مشاهده می گردد با آنکه پارمترهاي خاك در نظر گرفته شده براي الیه

 .ع دریایی، فرض ساده کننده نادرستی استنادیده گرفتن آنها در محاسبات مربوط به تک شم
  

 نتیجه گیري 
جریـان   ،5مرابـه   اسـتوکس از نوع تحت اثر همزمان موج  ،که می تواند پایه یک توربین بادي در دریا باشد یک شمع دریایی تکدر این تحقیق 

فرض تکیه گاه گیـردار و بـار دیگـر بـا در نظـر       تغییر مکان شمع یکبار باسپس  .به روش اجزاي محدود مدلسازي گردیددریایی و ضربه کشتی 
لـت بـا در نظـر گـرفتن     انشـان داد آنـالیز ح  مدلسـازي  نتـایج  . گردید محاسبه ،اي بودکه به صورت الیه ،گفتن اندرکنش شمع و خاك بستر دریا

ندرکنش مزبور به طرح بهینه تري لذا منظور نمودن ا. ع می گرددمدر تغییر مکان نوك ش% 20اندرکنش شمع و خاك بستر باعث کاهشی حدود 
  .گرددهمچنین در نظر گرفتن اثرات خاك موجب توزیع یکنواخت جابجایی در ارتفاع شمع می .منجر خواهد گردیدبراي شمع 

 
 مراجع
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Foundation Systems for Offshore Wind Energy Plants. 5th International Engineering 
Conference, Sharm El-Sheikh, Egypt.  
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EFFECT OF SOIL-STRUCTURE INTERACTION IN MARINE 

MONOPILE UNDER WAVE, CURRENT AND IMPACT COMBINED 

LOADS 

M. J. Ketabdari, Associate professor, AmirKabir University of technology  

F. Safarzadeh Maleki, Graduate student, AmirKabir University of technology  

H. Moniri, Civil engineer, Islamic Azad University  

 

Abstract  

Increasing demand for clean and renewable energy sources opened the new 

areas of investigation all around the world. Among the various available 

methods, absorbing energy from the sea winds is one of the less expensive and 

most accessible one. Especially in the countries with extensive coastal zone, 

such as Iran, this kind of energy is completely-cost effective. Therefore, 

assessing the different components of wind turbines is of a great importance. In 

the present study, effect of simultaneous wave and current loads as well as ship 

impact on a monopile was evaluated using finite element software SAP2000. 

This monopile can be regarded as the base for a wind turbine. Therefore, in this 

research, a monopile with a length of 68 m, diameter of 6 m and a thickness of 

0.15 m was considered.  

Key words: Marine Monopile, Soil-structure interaction, Stokes Wave, 

Morison Equation  
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