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دانشگاه صنعتی شریف و انجمن مهندسی دریایی ایران هفتمین همایش بین المللی دوساالنه صنایع
فراساحل را در روزهای اول و دوم خردادماه با هدف ارتقاء دانش علمی و فنی در حوزه صنایع فراساحل
برگزار خواهند نمود .صنایع فراساحل کشور می تواند بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی کشور

در حوزه اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال را دربر گیرد.

توجه به صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه و تبیین نقشه راه در این حوزه نشان دهنده عزم بخش

اجرایی کشور در توسعه این صنایع می باشد .همچنین صندوق صنایع دریایی مصوب سال  1387نیز
می تواند در جهت توسعه صنایع دریایی کشور به کار گرفته شود .این صندوق کمک های مالی الزم را

در اختیار بازارهای مالی ذیربط قرار می دهد و این امر خود عاملی است که دسترسی به تکنولوژی های
مرتبط با حوزه صنایع فراساحل را تسریع می نماید.

برگزاری این همایش بستری مناسب برای طرح موضوعات مربوطه می باشد .استقبال محققین و

کارشناسان در ارائه مقاالت و کارگاه های علمی خود گواه دیگری است که توجه و رسیدگی به این بخش
مهم از اقتصاد کشور را توجیه پذیر می سازد.

در این همایش حوزه نفت و گاز ،سازه های فراساحل ،عملیات و خطوط لوله های دریایی ،رایزرهای

انتقال میعانات نفتی و گازی ،انرژی های تجدیدپذیر دریایی ،فناوری های مرتبط با نفت و مناطق نفت
خیز ،طراحی سکوهای ثابت و شناور ،تکنولوژی و روش های ساخت در صنایع فراساحل ،استانداردها

و مقررات ،ایمنی و محیط زیست ،نصب و راه اندازی سازه های فراساحل و فناوری های زیرسطحی از

جمله عناوینی هستند که توسط محققین و کارشناسان در طول همایش و در کنار کارگاه های آموزشی

بدانها پرداخته خواهد شد.

امید است همکاری کارشناسان ،محققان ،اساتید و دانشجویان رشته های مرتبط با صنایع فراساحل بتواند

موجب رشد هرچه سریعتر این حوزه در اقتصاد کشور باشد.

			

			

مجید عباسپور

دبیر هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
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برگزارکنندگانهمایش
دانشگاه صنعتی شریف با همکاری
وزارت نفت

شرکت پایانه های نفتی ایران

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

شرکت صنایع دریافن قشم (صدف)

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شرکت سپهر رزموند

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

سازمان بنادر و دریانوردی

شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید

مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی

شرکت نفت و گاز پارس

انجمن س�ازندگان شناور ،تجهیزات و سازه های

سازمان صنایع دریایی

دریایی ایران

شرکت حفاری شمال

شرکت ملی نفتکش ایران

شرکت صنایع فراساحل (صف)

شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

سازمان هواشناسی کشور

شرکت تایدواتر خاورمیانه

شركت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم (صبا)

شرکت نفت خزر

شرکت کشتیرانی ایران مارین سرویسز

شرکت نفت فالت قاره ایران

مؤسسه رده بندی ایرانیان

شرکت پتروپارس

انجمن مهندسی دریایی ایران

شرکت صنایع دریائی ایران (صدرا)

شرکت کار آفرینان توسعه پویا

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شرکت ایزوایکو

دانشگاه صنعتی سهند

شرکت ملی حفاری ایران

دانشگاه تربیت مدرس

شرکت ملی نفت ایران

دانشگاه تبریز

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

دانش�گاه صنع�ت نفت دانش�کده عل�وم دریایی

صندوق توسعه صنایع دریایی
شرکت مهندسی و توسعه نفت
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

محمودآباد
مارین نیوز
تین نیوز

ب

International Offshore
Industries Conference

ستاد برگزاری همایش
مجید عباسپور  ،دبیر همایش
محمدسعید سیف ،دبیر کمیته علمی همایش
محمدرضا فتحی کازرونی ،دبیر کمیته اجرایی همایش
سعید مظاهری ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
محمد راعی ،دانشگاه صنعتی شریف
اکبر فالحتی آذر ،انجمن مهندسی دریایی ایران
علی احمدی ،مرکز پژوهشی مهندسی دریای دانشگاه صنعتی شریف
سعید بهبد ،پایگاه خبری-تحلیلی مارین نیوز
مجید علیزاده ،مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
محمد نجارتبار ،ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی -فناوری ریاست جمهوری
عزیز غبیشاوی ،شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
شهناز لشگریان ،شرکت پتروپارس
حسین میرخانی ،شرکت پتروپارس
محمد قاسم زاده حسینی ،موسسه رده بندی ایرانیان
امیرارسالن صادقی نیا ،موسسه رده بندی ایرانیان
محمدتقی بختیاری ،شرکت کشتیرانی والفجر
مجید سجده ،شرکت کشتیرانی والفجر
حسین قربانی ،قرارگاه سازندگی نوح(ع)
علیرضا بزرگی ،صندوق توسعه صنایع دریایی
محمدرضا درویشی ،سازمان صنایع دریایی
صادق حیدری ،سازمان صنایع دریایی
رویا شادمانی ،سازمان صنایع دریایی
مهندس محمدرضا حسینی ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
فریدون حسین دخت ،قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص)
پیمان کنعانی ،شرکت حفاری شمال
محمدعلی ادلی ،شرکت ملی حفاری
مهرزاد علیزاده ،شرکت ملی حفاری
محمد برومند ،شرکت حفاری شمال
کاوس زهره وند ،شرکت نفت خزر
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ستاد برگزاری همایش
مجید ایزدخواه ،شرکت کارآفرینان توسعه پویا
علی شیخ بهایی ،پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
امیر حشمتی فر ،دانشگاه صنعتی شریف
حبیب حکیم زاده ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مهدی عباس زاده ،شرکت صف رزموند
قاسم عالمی ،دانشگاه صنعت نفت
امیر ساعدی ،شرکت مهندسی و توسعه نفت
شهریار ابطحی ،تحقیق و توسعه شرکت ملی نفتکش
سید علیرضا رضوی ،تحقیق و توسعه شرکت ملی نفتکش
مهدی کرمانی ،شرکت نفت و گاز پارس
سلیمه بدری ،شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید
حجت اهلل رشیدی ،شورای عالی صنایع دریایی
یاسر فغفور مغربی ،شورای عالی صنایع دریایی
کامران مهردادی ،شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران
فرهاد میرمحرابی ،شرکت کشتیرانی والفجر
مجید رضایی ،دانشگاه صنعت نفت
ابوالقاسم شرایعی ،سازمان صنایع دریایی

کمیتهاجراییهمایش
محمدرضا فتحی کازرونی

مهدی فالحتی آذر

مجید ایزدخواه

علی احمدی

زهرا حاتمی مقدم

زهرا هاتف

امیر حشمتی فر

سعید بهبد

فرناز محمودی

اکبر فالحتی آذر

میثم مغاره

آالله ارض پیما

حمیدرضا قصابان

اکبر احمدی

سید احمد صفوی

محمد نجارتبار
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کمیتهعلمیهمایش
دکتر مجید عباسپور ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد سعید سیف ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مهدی بهزاد ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر حسن صیادی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد راعی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدرضا تابش پور ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر میرمصدق جمالی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی پاک ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سعید مظاهری ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر محمد رضا بهاری ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر محمد رضا خدمتی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حسن قاسمی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حمید زراعتگر ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سید حسین موسوی زادگان ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر پرویز قدیمی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سعید کیاست ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمد جواد کتابداری ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علی اکبر آقاکوچک ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی شفیعی فر ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مصطفی زین الدینی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
دکتر احمدرضا قره باغی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر حبیب حکیم زاده ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر حمید احمدی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

ه

International Offshore
Industries Conference

کمیتهعلمیهمایش
Dr. Madjid Karimirad, Queen’s University of Belfast
Dr. Masoud Hayatdavood, Dundee University, Scotland
Dr. Hojjat Shir, Memorial University, Canada
دکتر محمد دقیق ،شرکت نفت و گاز پارس
دکتر مجید سهرابپور ،شرکت فنآوران سامانه های دریایی
دکتر محمد کسائیان ،شرکت صف رزموند
دکتر امیر عباس رضایی ،معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت
دکتر مهران راستانی ،شرکت پتروپارس
دکتر نوروز محمدنوری ،عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سید مصطفی سیادت موسوی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حمید مهدیقلی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

Dr. Mahdi Khorasanchi, Strathclyde, Scotland
Dr. Rouzbeh Abbasi, AMC, Australia

Dr. Mohammad Reza Alam, Berkeley, America
Dr. Ashkan Rafiee, Carnegie wave energy Corporation, Australia
Dr. Omar bin Yaakob, UTM, Malaysia
دکتر فرهود آذرسینا ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
دکتر مجید قدسی ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
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کمیته داوران همایش
دکتر مجید عباسپور ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد سعید سیف ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مهدی بهزاد ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر حسن صیادی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد راعی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدرضا تابش پور ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر میرمصدق جمالی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی پاک ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سعید مظاهری ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر محمد رضا بهاری ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر محمد رضا خدمتی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حسن قاسمی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمد جواد کتابداری ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علی اکبر آقاکوچک ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی شفیعی فر ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مصطفی زین الدینی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
دکتر احمدرضا قره باغی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر حبیب حکیم زاده ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر حمید احمدی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

Dr. Madjid Karimirad, Queen’s University of Belfast

Dr. Masoud Hayatdavoodi, Dundee University, Scotland
Dr. Babak Ommani, Senior Research Scientist in SINTEF
Dr. Hojjat Shiri, Faculty of Memorial University
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کمیته داوران همایش
دکتر محمد دقیق ،شرکت نفت و گاز پارس
دکتر مجید سهرابپور ،شرکت فنآوران سامانه های دریایی
دکتر محمد کسائیان ،شرکت صف رزموند
دکتر امیر عباس رضایی ،معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت
دکتر مهران راستانی ،شرکت پتروپارس
دکتر سید مصطفی سیادت موسوی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر بابک بنی جمالی ،شرکت دریابندر
دکتر محمدعلی بدری ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر روزبه پناهی ،عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل
دکتر مسعود ترابی آزاد ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
دکتر عبدالرضا ثابت عهد جهرمی ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
دکتر سعید جمشیدی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر وحید چگینی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر محرم دولتشاهی پیروز ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر مصباح سایبانی ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکتر علی سررشته داری ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر احمد شانه ساز زاده ،عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر پدرام عدالت ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
دکتر بهروز عسگریان ،عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر فریدون عوفی ،عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
دکتر سیدرضا قریشی ،موسسه DNV

دکتر بهاره کامران زاد ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر سعید کاظمی ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
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کمیته داوران همایش
دکتر محمدحسین کاظمی نژاد ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر علی اصغر گلشنی ،شرکت بهین طرح آپادانا
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چکیده
استفاده از گاز طبیعی فشرده))CNGبه عنوان سوخت جایگزین خودروها ،باعث کاهش آلودگی هوا میگردد.
به منظور ذخیره سازی این گاز در خودرو ،تا فشار  222بار فشرده شده و درون مخازن مخصوص نگهداری
میشوند .در خودروهای سواری معموالً از مخازن فوالدی استفاده میگردد .به طور کلی تنوع مخازن گاز فشرده
طبیعی مورد استفاده در صنعت خودرو چهار نوع است که هر کدام دارای خصوصیات منحصر به فردی هستند.
مخازن نوع اول بدون درز و از جنس فوالد یا آلومینیوم هستند .مخازن نوع دوم دارای یک الیه داخلی از
جنس فوالد یا آلومینیوم بدون درز که قسمت استوانهای این الیه ،توسط کامپوزیت بهصورت محیطی پیچیده
شده است .در این تحقیق بررسی تنشهای اعمالی در الیهها و ضخامتها متغیر برای مخزن نوع اول فوالدی
و سه مخزن نوع دوم کامپوزیتی (کربن ،آرامید ،شیشه) انجام و با یکدیگر مقایسه شده است .به طور کلی مواد
کامپوزیتی شامل دو بخش عمدهی الیاف و ماتریس میباشند .در این مدلسازی ماتریس مواد کامپوزیتی
درنظرگرفته شده همگی اپوکسی بوده و تفاوت آنها به دلیل تفاوت الیاف بکار رفته در آنها میباشد .طراحیها
با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس انجام و نتایج این دو نوع مخزن با همدیگر مقایسه گردیده است.
مطابق اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه ،نسبت پواسون به دلیل تغییرات اندک آن ،ثابت در نظر گرفته
شده است.
کلمات کلیدی :مخازن کامپوزیتی ،تحلیل نرم افزاری ،تحلیل تنش ،مخزن تحت فشار.
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چکیده
سکوی  FPSOرایج ترین سیستم تولید و بهره برداری برای حوزه های نفتی فراساحل با عمر پایین است که
از نظر اقتصاادی جایگزین مقرون به صرفه تری برای خطوط لوله دریایی محسوب می شود .مهندسین طراح
باید به خوبی با اصااول و روت تحلیل؛ طراحی و معیارهای آیین نامهای مرتبط با این سااکوی شااناور آشاانا
باشند .پایداری ،دریامانی و اندرکنش بدنه با سیستم های مهاربندی و رایزر؛ معیارهای موثر طراحی بدنه این
ساکوی شاناور می باشند .در این مقاله پاس بدنه این سکوی شناور شامل پایداری در حالت سالم و آسیب
دیده؛ جابهجایی و شتاب بدنه در اثر نیروهای محیطی و تن ش در سیستم مهاربندی و رایزر در حالت سالم و
حالت حدی حادثهای شاامل از دست دادن سیستم مهاربن دی توسط روت المان محدود ارزیابی شده است.
تنش در ساایسااتم های مهاربندی و رایزر متاثر از پارامترهای پایداری و دریامانی بوده که خود وابسااته به
شارایط بارگیری شناور است .شرایط بارگیری کامل می بایست به عنوان مبنای طراحی بدنه سکوی FPSO

در نظر گرفته شود که دارای بیشترین مقدار تنش وکشش القایی به رایزر و خطوط مهاربندی متصل به خود
اسات که از دامنه پاسا و شاتاب بیشتری برخوردار است .سیستم مهاربندی  Spreadو رایزر نوع Steep-s

برای این مطالعه درنظر گرفته شده اند.
کلمات کلیدی :سکوی  ،FPSOسیستم مهاربندی ،رایزر ،پایداری ،دریامانی ،خلیج فارس.
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چکیده
امروزه یکی از روتهای کارآمد کنترل سازهها ،استفاده از میراگرها میباشد که بسته به کارآییشان به انواع
مختلفی تقساایمبندی میشااوند .از میان آنها میراگرهای غیرفعال از طریق اص ا ح و بهبود رفتار دینامیکی
ساازه ،میرایی غیرمساتقیم به ساازه اعمال میکنند .سیستم میراگر مایع تنظیم شده ( ،)TLDیک سیستم
کنترل غیرفعال اسااات که از نیروی هیدرودینامیکی اساااتفاده میکند .اما تأثیر یک  TLDتا حد زیادی به
هندساه مخزن وابسته استTLD .های نصب شده ،اغلب به مخزنهای با شکلهای ساده مانند مستطیلی و
دایروی محدود هسااتند .اما پ ن کس سااازه ممکن اساات محدودیتهایی برای اساااتفاده از مخازن بزر
مساااتطیلی یاا دایروی وارد کناد .همچنین میراگرهاای  TLDتنها در یک فرکانس عمل میکنند .در این
تحقیق ،کاارآیی میراگرهاای مایع تنظیم شاااده ترکیبی ( )CTLDدر کنترل و کاهش ارتعات ساااکوهای
فراساااحلی شااابلونی تحت تحریک زلزله و موج مورد بررساای قرار میگیرد .با توجه به اصاال هماهنگی بین
فرکانس ت طم سایال داخل مخازن و فرکانس اصالی نوساان سازه ،میراگر مایع تنظیم شده ترکیبی باید به
گونهای طراحی شود که برای هر دو شرایط بارگذاری امواج و زلزله پاسخگو باشد .سکوی مورد مطالعه در دو
حالت با و بدون میراگر تحت شارایط "ارتباط :برقرار مخازن" و "ارتباط :مسدود مخازن" مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج نشان داد :اختصاص حالت "ارتباط :برقرار" برای بارگذاری موج و حالت "ارتباط :مسدود" برای
بارگذاری زلزله بهترین نتیجه را خواهد داشات .ضامناً نتایج نشانگر این بود که  CTLDاثر قابل توجهی در
کاهش پاساا های جابجایی و شااتاب سااکوی مورد مطالعه دارد .به صااورتی که حداکثر میزان کاهش در
جاابجایی عرشاااه فوقانی ساااکوی  ،SPD1به عنوان یک مطالعه موردی ،تحت اثر زلزله حدود  11%بوده و
بیش ترین مقدار کاهش در جابجایی و شتاب عرشه فوقانی تحت اثر بارگذاری امواج حدود  %22به دست آمد.
کلمات کلیدی :ساکوی فراسااحلی شابلونی ،میراگر مایع تنظیم شده ترکیبی ( ،)CTLDپاس دینامیکی،
کنترل غیرفعال.
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روشهای نوین تعمیرات سازه های بتنی درسواحل مکران و
جنوب شرقی جمهوری اسالمی ایران
عباس زارع نژاد اشکذری ،1امین سامری ،2مصطقی زارع نژاد اشکذری
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 1استادیار ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر؛ a.zare@pgs.usb.ac.ir
 2قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  ، KSLکشتیرانی جمهوری اس می ایران؛ aminsameri@gmail.com
 9افسر دوم ،کشتیرانی جمهموری اس می ایران؛ mzarenejad88@gmail.com

چکیده
ساااواحل و محیط های دریایی از نقطه نظر نوع و روند بروز تخریب ،خوردگی و درجه پیشااارفت آن دارای
عملکردهای گوناگونی هستند و این امر بر حساسیتهای ویژه تاثیرات این محیط بر روی سازهها و تاسیسات
مجاور آن میافزاید .سواحل مکران و جنوب شرقی کشور به لحاظ همسو شدن چند عامل مهم از قبیل وجود
شاارایط آب و هوای بس ایار نامناسااب (دما و رطوبت زیاد) ،وارد شاادن یونهای مضاار (مانند کلر ،سااولفیت،
کربنات و غیره) به داخل توده بتن از راههای مختلس ،خرابیهای چشاامگیر و روز افزونی بر سااازههای بتنی
دارند .در این مقاله برآنیم تا در سواحل مکران و جنوب شرقی کشور( ،بهطور موردی شهر چابهار) روتها و
اقدامات اساسی جهت جلوگیری از خوردگی و تعمیرات سازههای بتنی را بیان کنیم.

کلمات کلیدی :سازههای بتنی ،خوردگی ،ترمیم ،بتن مسلح.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 ـ تهران1931  خرداد ماه2  و1

Stress concentration sactors in FRP strengthened
tubular T-joints under brace in-plane bending and
out-of-plane bending moments
Alireza Sadat Hosseini1, Mohammad Reza Bahaari2, Mohammad
Lesani3
1

PhD Candidate, University of Tehran; a.sadat@ut.ac.ir
Assocciate Professor, University of Tehran; mbahari@ut.ac.ir
1
Assisstant Professor, University of Tehran; m.lesani@sadra.ac.ir
2

Abstract
This research is dedicated to study the relative stress concentration factors
(SCF) at FRP strengthened tubular T-joint subjected to brace in-plane and
out-of-plane bending moments using Finite Element Analyses performed
by ABAQUS software package. Validation analysis for the finite element
model of the unstiffened joint is performed against the experimental results
together with the Lloyd’s Register and API equations. The effectiveness
of using three different types of FRP materials such as Glass/Vinyl ester,
Glass/Epoxy (Scotch ply 2001) and Carbon/Epoxy (T000-8105) on
enhancing the fatigue life of tubular T-joints through computing the SCFs
was investigated in three schemes. At first the chord alone was
strengthened in order to investigate the effects of strengthening the chord
member on SCFs. In the second phase, FRP was applied only on the brace
member to study the brace strengthening effects, and in the third phase,
both of the chord and brace members were strengthened. Promising results
derived from analysis which show that FRP strengthening method can
effectively decrease the SCF values at T-joints.
Keywords: Tubular T-joint, FRP, SCF, IPB, OPB, Finite Element.
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 ـ تهران1931  حرداد ماه2  و1

Dynamics modeling of the MoorMaster unit and
investigate the interaction between the moored ship
and the MoorMaster
Hassan Sayyaadi 1 , Roya Rasa2
1

Professor, Center of Excellence in Hydrodynamics and Dynamics of Marine Vehicles/
Sharif University of Technology Sayyaadi@sharif.edu
2
M.Sc. Student, School of Mechanical Engineering/ Sharif University of
Technology;rasa_roya@mech.sharif.edu

Abstract
Developed mooring unit, the MoorMaster, which replaces conventional
mooring lines is addressed here. The hydraulics of the system have a strong
deducting effects on the motions of the moored ship. MoorMaster act in
two different states. In first state; mechanism controls transfer mechanism
to suitable position and joint with ship. Second state is passive mechanism
state that lock in last position and the controller is passive so that springs
and dampers appliance in mechanism carry passively apply forces from
ship to mechanism. First; we defined state variables and According to the
Lagrange equations, dynamics model of MoorMaster is extracted using
Matlab Toolboxes and dynamics numerical simulations will be done. Then
design a Controller to control the mechanism to stick to the vessel’s body.
Second state; investigate the interaction forces/moments in between the
moored ship and the mechanism. have considered the simplest case, where
the ship is located just under the MoorMaster force. Ship motion equations
solved using Lagrange equations. And then design a controller that gives
the ability to MoorMaster which exert forces and torques suitable in the
freedom direction, per ship behavior. The results are given in a series of
figures.
Keywords: Mooring, MoorMaster units, Shore-based mooring, Vacuum
based automated mooring technology, MoorMaster automated mooring.

6

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

بهینه سازی فرم بدنه سکوی نیمه شناور با استفاده از روش
جستجوی شبکهای
2

عارفه امامی ،1احمد رضا مصطفی قره باغی

1دانشجوی دکتری سازههای دریایی ،دانشگاه صنعتی سهند -تبریز؛ a_emami@sut.ac.ir
 2استاد دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتی سهند -تبریز؛ gharabaghi@sut.ac.ir

چکیده
اصوالً بهینهسازی یک فعالیت مهم و تعیینکننده در طراحی ساختاری است .طراحان زمانی قادر خواهند بود
طرحهای بهتری تولید کنند که بتوانند با روتهای بهینهسازی ،در زمان و هزینه صرفهجویی نمایند .یافتن
روت بهینهسازی مناسب برای طراحی سازههای دریایی به گونهای که قابل درک و قابل اجرا بوده و طراحان
با صرف زمان کمتری نسبت به سایر روتهای بهینه یابی به تابع هدف مورد نظر دست یابند برای جامعه
مهندسی سازه های دریایی ارزشمند است .بدین منظور در این مقاله ،با کدنویسی در نرم افزار متلب ،روت
جدید جستجوی شبکه ای برای بهینه سازی فرم بدنه سکوی نیمه شناور بکار گرفته شد .صحت نتایج حاصل
از برنامه نوشته شده با اط عات در دسترس سکوی نیمه شناور پیشنهادی  Gallalaطراحی شده در دانشگاه
نروژ ،سکوی نیمه شناور ساخته شدهی  Dss18Mدر کشور برزیل و سکوی نیمه شناور حفاری امیرکبیر در
کشور ایران مورد ارزیابی قرار گرفت .زمان محاسبه بسیار کم ،عدم پیچیدگی برنامه نوشته شده و دقت قابل
قبول جوابهای حاصل شده ،از جمله ویژگیهایی بود که از روت بکار رفته حاصل شد.

واژه های کلیدی  :بهینه سازی ،سکوی نیمه شناور ،جستجوی شبکهای.
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 ـ تهران1931  حرداد ماه2  و1

Study of effect of trawl gear on submarine pipeline
in the Persian Gulf
Sina Taghizadeh Edmollaii1, Pedram Edalat2
1

M.Sc. Student, Faculty of Marine Engineering, Petroleum University of Technology,
Mahmoudabad, Iran; s.taghizadeh@mnc.put.ac.ir
2
Assistant Professor, Faculty of Marine Engineering, Petroleum University of
Technology, Mahmoudabad, Iran; Edalat@put.ac.ir

Abstract
This paper presents a novel strategy based on the finite element method
for prediction of fishing gear interference loads on submarine pipelines.
Trawl gear is one of the main factors in the failure of the submarine
pipelines. In this paper, the influence of trawl gear on submarine pipeline
in the 21th South Pars gas field is located in the Persian Gulf which is
having 01” diameter is considered. The FE model is performed using
OrcaFlex software includes modeling of seabed, pipeline and trawl gear
parameters. To modeling soil and reinforced concrete, non-linear
parameters are considered and to validating the models, DNV-RP-F222
and results of modeling by SAGE Profile software is used. The results
indicated that by increasing free span height, pipeline response is increased
but by increasing free span length, only lateral displacement has shown
considerable increment. Finally, maximum time of meeting design
acceptance criteria was determined for the trawl gear.

Keywords: Submarine pipeline, Pull-over load, Finite Element Model,
Orca Flex.
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بررسی لوله های هادی در سکوهای ثابت دریایی
محمد معماردوست ،1امید رسولی دیسفانی ،2محمد مهدیخانی

9

 1کارشناس ارشد سازه های دریایی ،موسسه عمران ساحل؛mo.memardoost@gmail.com
 2کارشناس ارشد سازه های دریایی ،موسسه عمران ساحل؛o.rasouli@stu.qom.ac.ir
9دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ،موسسه عمران ساحل؛ mohamad.mehdikhani@gmail.com

چکیده
در لوله های هادی در سکوهای دریایی برای استخراج نفت و گاز استفاده می شوند .این لوله ها از عرشه تا
سطح زیرین خاک ادامه پیدا می کنند .از این لوله ها به عنوان هادی ابزار حفاری استفاده می شود .وظیفه
لوله هادی محافظت از ابزار حفاری در طول دوره حفاری و سپس در مرحله تولید محافظت از لوله های تولید
می باشد .در صنعت ،طول مدفون لوله هادی مدل نمی شود نتیجتا اندرکنش لوله هادی و خاک در نظر گرفته
نمی شود .در تحقیق حاضر مدلسازی دقیق با لحاظ کردن اندرکنش خاک و لوله هادی انجام گرفته است.روت
کار به این صورت می باشد که لوله هادی از عرشه تا بستر دریا مدل شده و امتداد آن در خاک مدل می شود.
اندرکنش لوله هادی با خاک توسط فنرهای غیر خطی جانبی قائم اصطکاکی و قائم نوک لحاظ می گردد .بعد
از مدلسازی کردن لوله هادی با استفاده از نرم افزار  SACSآنالیز برجا و آنالیز زلزله را انجام می دهیم .نتایج
آنالیز برجا نشان می دهد که تنش ها در مدلسازی دقیق نسبت به مدلسازی ساده در اکثر موارد کمتر می
باشد .همینطور در اکثر موارد در آنالیز زلزله در مدلسازی دقیق تنش کمتری نسبت به مدلسازی ساده بدست
آمد .تاثیر دیگر مدلسازی دقیق در دوره تناوب نمایان شد بدین صورت که در مدلسازی دقیق دوره تناوب
سازه نسبت به مدلسازی ساده در مدهای مختلس کمتر شد .با توجه به نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر
می توان نتیجه گرفت که در سکوی دریایی ثابت استفاده شده در این تحقیق استفاده از مدلسازی دقیق به
جای مدلسازی ساده در بهینه تر کردن بعضی از مقطع اعضاء مناسب می باشد.

کلمات کلیدی :لوله هادی ،جکت ،عرشه ،آنالیز برجا ،آنالیز زلزله ،مدلسازی عددی.
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 ـ تهران1931  حرداد ماه2  و1

On bottom stability of pipelines against wave and
current forces; case study at northern parts of Kish
Island
Hassan Akbari1
1

Department of civil and environmental engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran,
Akbari.h@modares.ac.ir

Abstract

Offshore pipelines are usually used for transferring oil or gas productions
from a source point to a terminal destination. On-bottom stability analysis
of offshore pipelines is a challenging task. Hydrodynamic pressures act as
active forces and pipe weight acts as the main resistive force. Therefore, it
is so important to evaluate the hydrodynamic forces accurately.
Hydrodynamic forces along a pipeline located between Kish Island and the
main land of Iran is evaluated in this study. For this purpose, wave
parameters and current velocities are modeled by means of a calibrated
Mike12 model and then, Morison equations have been utilized to predict
the applied forces on the pipe route. The importance of current forces in
comparison to the wave forces is analyzed and it is concluded that the wave
force is dominant to the current force even in a sheltered area such as Kish
Island. However, it is also necessary to consider current forces even inside
the surf zone. According to the results, the maximum load along the
pipeline occurs near the outer boundary of the wave-breaking zone and a
smaller local peak load occurs inside the surfzone.

Keywords: Pipeline, Hydrodynamic Forces, Wave, Current, Stability.
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ارزیابی شاخص قابلیت اطمینان اعضای سکوی جاکت فلزی تحت
آسیب ناشی از برخورد شناورهای تدارکاتی
ناصر شابختی ،1سید جواد صالحی

2

 1استادیار دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه علم و صنعت ایرانshabakhty@iust.ac.ir ،
 2کارشناسی ارشد سازه های دریایی ،دانشگاه علم وصنعت ایرانsalehi.iust.39@gmail.com،

چکیده
نیاز روزافزون به منابع نفت و گاز سبب می شود تا از سکوهای دریایی جهت استخراج و اکتشاف ذخایر نفت
و گاز در اعماق مختلفی از دریا استفاده شود .سکوهای دریایی تحت اثر بارهای مختلفی مانند بار باد ،بار امواج
و بار ناشی از برخورد شناورهای دریایی هستند .شناورهای دریایی ممکن است به دلیل شرایط طوفانی و
تشخیص نادرست ناخدای کشتی باعث ایجاد آسیبهای موضعی و یا کلی در اعضای سکو شوند بنابراین الزم
است به منظور سنجش ایمنی اعضای آسیب دیده سکو عملکرد این اعضا تحت اثر آسیبهای وارده مورد بررسی
و ارزیابی قرار گیرد .با توجه به عدم قطعیتی که در بارهای محیطی وجود دارد به منظور تعیین احتمال خرابی
اعضای آسیب دیده تحت اثر بارهای محیطی از تحلیل قابلیت اطمینان استفاده می شود .در تحلیل قابلیت
اطمینان برای تعیین احتمال خرابی عضو از روشهای تحلیلی مانند روشهای مرتبه اول و دوم قابلیت اطمینان
و روشهای شبیه سازی مانند روشهای مونت کارلو و چگالی نمونه استفاده می شود .با توجه به اینکه هدف
اصلی در این مقاله تعیین احتمال خرابی عضو پس از برخورد است لذا تحلیل قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن
نیروهای محیطی مانند موج و جریان انجام می شود .در این مقاله برای مطالعه موردی تحلیل قابلیت اطمینان
از مدل سکو فاز  11پارس جنوبی استفاده شده است که فرض شده است اعضای سکو تحت اثر ضربه شناورهای
تدارکاتی دچار آسیب شده اند .در ابتدا نیروی موج به سازه وارد شده و مقادیر شاخص قابلیت اطمینان در
اعضای سازه در حالت سالم تعیین می شود .سپس ع وه بر اثر موج ،تغییر شکل های ناشی از برخورد نیز به
صورت فرضی در مدل اعمال می شود .در نهایت اثر ترکیب های مختلفی از جهت امواج برخوردی ،جریان و
جهت آسیب دیدگی در احتمال خرابی اعضای سکو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلمات کلیدی :شاخص قابلیت اطمینان  ,سکوی جاکت فلزی  ،ضربه شناور ها  ,آسیب دیدگی.
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بررسی تاثیر هندسه بدنه سکوی پایه کششی بر رفتار هیدرو
دینامیکی در هر درجه آزادی
سینا تقی زاده ادمالیی* ،1بهرام مهرافروز ، 2عبدالرحیم طاهری
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1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم دریایی  ،دانشگاه صنعت نفت;sinaomran81@yahoo.com
2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم دریایی  ،دانشگاه صنعت نفت;bahrammehrafrooz@gmail.com
 1استادیار دانشگاه صنعت نفت ،دانشکده علوم دریایی نفت ،دانشگاه صنعت نفت; rahim.taheri @put.ac.ir

چکیده

سکوهای پایه کششی از جمله سکوهای شناور هستند که برای استخراج نفت و گاز از آبهای عمیق دریاها و
اقیانوسها مورد استفاده قرار می گیرند .در این پژوهش سعی شده است به بررسی تاثیر تغییر هندسه بدنه
سکوی پایه کششی بسط یافته نسبت به سکوی پایه کششی معمولی ،بر پاس های هیدرودینامیکی این دو
سکو و مقایسه بین پاس های آنها پرداخته شود .برای این منظور سکوهای مورد مطالعه در نرم افزار انسیس
آکوا در شش درجه آزادی و هشت جهت برخورد موج مدلسازی شده است .در یک جهت برخورد موج بر
خ ف انتظار ،پاس دینامیکی دو سکو در چندین درجه آزادی تغییر کرده است و در سایر درجات آزادی
تغییری قابل توجهی مشاهده نشده است .همچنین می توان با توجه به پاس های هیدرودینامیکی دو سکو و
هر شرایط دریایی با فرکانس موج مشخص به رفتار و میزان کارآمدی استفاده از این دو سکو برای آن شرایط
خاص پی برد.

کلمات کلیدی :سکوی پایه کششی ،هندسه بدنه سکو ،اپراتور دامنه پاس  ،جهت برخورد موج.
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بررسی عددی دریامانی سکوی نیمه شناور در شرایط دریایی
متفاوت
9
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khazaee@mehr.pgu.ac.ir
9کارشناسی مهندسی دریا – کشتی سازی ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ rahmansetayesh@gmail.com

چکیده
امروزه ،استفاده از تکنیکهای عددی در شبیه سازی حرکت سکوهای دریایی بسیار فراگیر شدهاند .نرم افزار
 STAR-CCM+می تواند با تحلیل پدیده های متعدد و گوناگون فیزیکی حاکم بر دینامیک این ساااازهها
باعث ایجاد ساااهولت در انجام روند شااابیه ساااازی و کاهش هزینههای مرتبط شاااود .در ساااالهای اخیر
تولیدکنندگان داخلی پلتفورم های نفتی اقدام به تولید چند مدل سکوی نیمه شناور نظیر ایران البرز و ایران
امیرکبیر ،نمودند که هم اکنون در حوزه دریای خزر فعالیت دارند .این ساکوها به دلیل شرایط بد آبوهوایی
مسااتلزم آنالیزهای  6درجه آزادی در شاارایط دریایی گوناگون هسااتند .در این مقاله ،با اسااتفاده از نرمافزار
 STAR-CCM+به تحلیل عددی مدل شبیه سازی شده سکو نیمه شناور در امواج متفاوت پرداخته شده
است و حرکات هیو و پیچ این سکو هم در امواج منظم و هم در امواج نامنظم اندازه گیری شده است و نتایج
با مقادیر ارائه شده در مراجع علمی مقایسه گردیده است.

کلمات کلیدی :سکو نیمه شناور ،مدلسازی عددی ،حرکت هیو و پیچ ،نرم افزار .STAR-CCM+
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

ارزیابی استحکام باقیمانده اعضای لولهای سکوی فراساحلی طی
برخوردهای متناوب کشتی
محمدصادق دهقان ،1محمدرضا خدمتی

2

1دانشآموخته کارشناسیارشد مهندسی سازههای دریایی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرDehghan10@aut.ac.ir ،
2استاد  ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرKhedmati@aut.ac.ir ،

چکیده
از اعضای لولهای بهطور گسترده در ساخت انواع سازهها استفاده میشود .قابلیتهای زیاد آنها نظیر رفتار
یکسان در تمامی جهتها و کاربرد آسان ،آنها را به پرکاربردترین اعضای بهکار رفته در ساخت سازههای
فراساحلی نظیر سکوهای جاکت تبدیل کرده است .سازههای دریایی در طول عمر خود در معرض بارهای
مختلفی قرار میگیرند ،که یکی از مهمترین آنها ضربههای حاصل از برخورد کشتی میباشد .برخورد کشتی
با اعضای لولهای این نوع سازهها منجر به تولید انواع عیوب در آنها میگردد .ازجمله این عیوب میتوان به
تورفتگی اجزای لولهای اشاره کرد ،که عیوب منتجه در سازه قطعاً استحکام باقیمانده آن را تحت تأثیر قرار
میدهد .از سوی دیگر برخورد کشتی با سازه فراساحلی میتواند بهکرات صورت پذیرد ،بدین سبب الزم است
تا این مورد  ،در بررسی استحکام باقیمانده اعضای لولهای بهحساب آورده شود .در این مطالعه برای شبیهسازی
اعضای لولهای از روت اجزا محدود بهوسیله نرمافزار آباکوس استفاده شد ،و پاس اعضای لولهای و همچنین
بررسی استحکام باقیمانده اعضای لولهای تحت اثر بارهای متناوب جانبی بهصورت شبه استاتیکی مورد ارزیابی
قرار گرفت .جهت شبیهسازی برخورد کشتی به عضو لولهای ،ناحیهای از کشتی در نرمافزار مدل شد و بهعنوان
ضربهی کشتی به عضو لوله ای اعمال گردید .همچنین در این مطالعه برای ارزیابی استحکام باقیمانده عضو
لولهای ،انواع حالت برخورد ،برخورد از ناحیهی پهلو و جلوی کشتی و همچنین با تغییر محل اعمال بار (محل
برخورد) در یکدوم و یکهشتم طول عضو لولهای ،مقدار فرورفتگیها موردبررسی قرار گرفت .با توجه به نتایج
حاصل از مدلسازی ،مشخص شد که مقدار استحکام باقیمانده عضو لولهای با تعداد برخوردها رابطه مستقیم
داشته و با افزایش تعداد برخورد ،استحکام باقیمانده عضوکاهش مییابد .همچنین در بررسی محل و حالت
برخورد مشخص شد که ،در برخورد از ناحیه جلوی شناور و به یکهشتم طول عضو لولهای ،نیروی الزم برای
ایجاد فرورفتگی در این حالت از استحکام بیشتری برخوردار است.
کلمات کلیدی :عضو لولهای ،سکوی جاکت ،برخورد کشتی ،تورفتگی ،استحکام باقیمانده ،آباکوس.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی تأثیرات باالروی موج در تقابل با استوانههای قائم در
فواصل متغیر با بهرهگیری از نرمافزار اوپِنفوم
مبین معصومی  ، 1مهدی یوسفیفرد ،2عباس رامیار

9

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی -سازه کشتی؛ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛
m.mo.masoomi@gmail.com
2استادیار دانشکده مهندسی مکانیک؛ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ yousefifard@nit.ac.ir
1دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک؛ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل؛ aramiar@nit.ac.ir

چکیده
تولید امواج منظم در یک تانک عددی و بررسی اثر برخورد امواج منظم با یک یا چند استوانهی قائم در راستای
انتشار موج ،از اهداف این پژوهش میباشد .حلگرهای  IHFoamو  interFoamنرمافزار متنباز اوپِنفوم که
با توانایی تولید دقیق موج منظم مورد استفاده قرار گرفته است .اثرات برخورد این امواج منظم با استوانهها و
تأثیر متقابل حضور آنها در مسیر امواج مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج عددی حاصل از این پژوهش با
نتایج معتبر سایر محققین مورد صحتسنجی قرار گرفت ،که انحرافی با میانگین  6تا  11درصد مشاهده
گردید .ع وه بر بررسی میزان باالآمدن آب ،نتایجی نظیر ضریب در  ،نیروی اعمالی بر استوانه و میزان ات ف
انرژی امواج در مواجهه با استوانهی ثابت نیز ارائه شده است .همچنین ،اثر تغییر فواصل بین استوانههای متوالی
بر متغیرهای مورد نظر بررسی شده است ،که میتواند کمک بسزایی در طراحی اسکلهها و سازههایی با تعداد
ستونهای زیاد داشته باشد .با افزایش دو برابری فاصلهی میان استوانهها ،پدیدههایی نظیر گیرافتادگی سیال
و اثر پوشش کمرنگ شده و میزان باالآمدن آب در بین استوانهها کاهش  12درصدی را نشان میدهد .از نتایج
این پژوهش میتوان در طراحی و تحلیل موجشکنها ،دیوارههای ساحلی و یا سکوهای نفتی ثابت و جکآپها
بهره گرفت.

کلمات کلیدی :باالروی موج ،اوپنفوم ،استوانههای قائم ،ضرب در .
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

بازرسی های تضمین عملیات دریایی و نقش آن در صنعت
فراساحل کشور
2

اسماعیل مسعودی ،1کوروش راستگو

1کارشناس موسسه رده بندی ایرانیان ،کارشناسی ارشد مهندسی دریا گرایش هیدرومکانیک ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
e.masoudi@ics.org.ir
 2کاپیتان کشتی و مستربارج شرکت حفاری شمال ،سرپرست مدیریت عملیات و خدمات دریایی
k.rastgoo@ndco.ir

چکیده
برای دهه های طوالنی بازرسان تضمین عملیات دریایی برای عملیات های مختلس دریایی از جمله بارگیری،
باال بری ،بازرسای شناور های درگیر در عملیات ،مهار بندی و کنترل طراحی نقش مهمی را ایفا کرده اند .با
این وجود در چند دهه گذشاته نقش بازرساان تضمین عملیات دریایی با توجه به گسترت ناگهانی عملیات
ها ی دریایی به منظور برداشت نفت از دریاها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .در صنعت رو به رشد
فرا سااحلی حال حاضار دنیا روت های انجام عملیات های مختلس روز به روز توسعه یافته و نیاز به طراحی
قوانین مرجع و نظارت بر انجام این عملیات ها نیز گسااترت یافته اند .این مقاله به طور کلی انجام بازرساای
های تضمین عملیات دریایی و ضرورت آن به عنوان تکیه گاه شرکت های بیمه را بیان کرده و فرآیند اجرای
آن را توضایح می دهد .ب شاک حضاور بازرساان تضمین عملیات دریایی بومی با توجه به توسعه روز افزون
میادین نفتی جنوب کشور به خصوص مناطق خلیج فارس و دریای عمان و نیاز صنعت بیمه دریایی کشور به
اطمینان از ایمنی عملیات ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

کلمات کلیدی :بازرسی تضمین عملیات دریایی ،ایمنی عملیات ،بیمه دریایی ،خلیج فارس و دریای عمان.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 ـ تهران1931  خرداد ماه2  و1

Using Refined Simplified Model for Damage
Detection in Offshore Jacket Structures
Farhad Hosseinlou1, Alireza Mojtahedi2, Mohammad Ali Lotfollahi
Yaghin9
1

P.h.D candidate, Civil Engineering Department, University of Tabriz;
F.Hosseinlou@tabrizu.ac.ir

2

Associate professor, Civil Engineering Department, University of Tabriz;
Mojtahedi@tabrizu.ac.ir

1

Professor, Civil Engineering Department, University of Tabriz; Lotfollahi@tabrizu.ac.ir

Abstract
This work introduces a structural integrity assessment strategy for Jacket
structures based on the finite element model updating and a novel
simplified method. Hereof, model reducing and model updating procedure
is established based on a optimization technique. Since the number of
measured degrees of freedom is most of the time restricted in practice, this
paper represents a methodology using the cross model cross mode method
(CMCM) in combination with an iterative procedure which uses limited,
spatially incomplete modal information. This research is an empirical
study on a laboratory model of a jacket structure with the aim of
establishing Refined Simplified FE Model (RSM) to conduct damage
detection. In addition to elimination of uncertainty effects in the damage
detection results, RSM technique is employed because of practical
considerations and also this technique provides a fast damage zone
diagnosis procedure. Also, improved reduction scheme is utilized based on
static reduction scheme to carry out damage detection in jacket structure.
Keywords: Simplified Platform Model, Damage Detection, Model
Updating.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

تحلیل ورقهای آلومینیومی تقویت شده با سخت کننده های Flat
با مدل کردن پروفیل جوش برای بدست آوردن معادالتی برای
محاسبه تنش نهایی
اسماعیل زوار* ،1ابراهیم سلیمانی

2

1کارشناسی ارشد سازههای دریایی ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه تبریز
 2دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه شریس

چکیده
امروزه در صنایع دریایی برای کاهش وزن شناورها از آلومینیم استفاده میشود .این شناورها تحت تأثیر
نیروهای فراوانی از جمله کوبش ،موج و  ...قرار دارند .در شناورها که از صفحات با تقویت کننده های مختلس
ساخته شدهاند تنش نهایی در صفحات تحت بارگذاریهای خارجی و داخلی از جمله نیروهای امواج دریا بسیار
مهم میباشد .برای این منظور در این پژوهش با توجه به تحقیقات قبل اقدام به بدست آوردن معادالتی برای
محاسبه تنش نهایی گردید با این تفاوت که بر خ ف پژوهش های گذشته در این پژوهش پروفیل جوت مدا
سازی گردید .در پژوهش حاضر از نرمافزار المان محدود انسیس برای مدلسازی  22مدل المان محدود با
سخت کننده های فلت ( ) flatمورد آزمایش شده در آزمایشگاه توسط دکتر پیک و از نرم افزار  SPSSبه
منظور اص ح معادالت پارامتری ارائه شده توسط دکتر پیک ] [1برای محاسبه مقدار تنش نهایی مورد استفاده
قرار گرفت.
کلمات کلیدی :اص ح معادله ،سخت کننده  ،Flatشناور ،تنش نهایی ،آلومینیمهای پرمقاوم.
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 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی خستگی در اتصاالت جوش دادهشده و روشهای بهبود
استحکام خستگی
زهرا آیین

1

 1کارشناس ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ Zahraaein@aut.ac.ir

چکیده
اتصااالت جوشای از نقطهنظر خستگی ،اتصاالتی مهم و بحرانی هستند .ساخت و مونتاژ کشتیها و سکوهای
دریایی معموال شاامل فرایندهای جوشکاری بسیاری است ،اما در بخشهایی از سازه ،بهعلت شرایط هندسی
اتصااالت جوشاکاریشده یا اشکاالت ایجادشده در زمان ساخت ،تمرکز تنش بهوجود آمده و ترکهای ریزی
در این مناطق ایجاد میگردند که با گذشااات زمان و افزایش تعداد چرخههای بارگذاری ،این ترکها رشاااد
کرده و سابب بروز شاکسات در بخشهایی از سازه یا در کل آن میشوند که خسارتهای جبرانناپذیری را
بههمراه خواهند داشات .در این مقاله ،خستگی در سازهی جوشی مورد توجه قرار گرفته و عوامل موثر بر آن
بیان گردیدهاند .همچنین روتهای بهبود اسااتحکام و عمر خسااتگی سااازههای جوت دادهشااده نیز مورد
بررسی قرار گرفتهاند .با کمک این روتها ،عملکرد خستگی سازه بهخوبی بهبود مییابد.

کلمات کلیدی :خستگی ،اتصاالت جوشی ،استحکام خستگی ،شکست سازه ،بهبود استحکام.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی پارامتری ضریب تمرکز تنش در اتصاالت صفحهای
آلومینیومی تقویت شده با سخت کنندههای FLAT
اسماعیل زوار* ،1ابراهیم سلیمانی

2

1کارشناسی ارشد سازههای دریایی ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه تبریز
 2دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه شریس

چکیده
از آنجا که تا کنون ضریب تمرکز تنش اتصاالت صفحهای با سختکنندههای مختلس مورد برسی قرار نگرفته
است ،به دلیل استفاده وسیع این نوع از اتصاالت ،بررسی و استخراج معادله پارامتری برای طراحی اتصاالت
ذکر شده مهم و ضروری میباشد .خستگی در اتصاالت از جمله موارد مهم علت خرابی میباشد ،یک از راههای
پی بردن به میزان خستگی دانستن میزان ضریب تمرکز تنش است ،ضریب تمرکز تنش به صورت نسبت
تنش سطحی در محل ت قی اعضا ،به تنش اسمی عضو مهاری بارگذاری شده تعریس میگردد .در این مطالعه
یک قسمت از شناور انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است ،برای این منظور از  81مدل المان محدود با ابعاد
سختکنندههای و ضخامت صفحات متفاوت استفاده شده است .برای مدلسازی از نرمافزار المان محدود
 ANSYSو به منظور استخراج معادالت پارامتری برای محاسبۀ  SCFاز نرم افزار  SPSSمورد استفاده قرار

گرفت .الزم به ذکر است بارگذاری مورد استفاده از نوع بارگذاری فشاری میباشد.
کلمات کلیدی :ضریب تمرکز تنش ،سخت کننده  ،Flatشناور ،تنش بحرانی.
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دانشگاه صنعتی شریف

 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی روش های ترمیم و بهسازی اسکله های سپری (مطالعه
موردی :اسکله سپری بندر لنگه)
امید رسولی دیسفانی ،1امیر علیخانی ،2سید احمد حمیدی

9

 1کارشناس ارشد سازه های دریایی ،موسسه عمران ساحل؛ o.rasouli@stu.qom.ac.ir
 2استادیار گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم؛ dramiralikhanii@gmail.com

9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت ،موسسه عمران ساحل؛
seyyed.ahmad.hamidi@gmail.com

چکیده
در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه با مرزهای آبی طوالنی ،ساخت اسکله ها با توجه به نقش
به سزایی که در توسعه کشور دارند حائز اهمیت می باشد .اسکله ها و از جمله آن اسکله نوع سپری به دلیل
هزینه های فوق العاده در ساخت ،مشک ت اجرایی و طراحی های خاص آن بسیار حائز اهمیت می باشند؛ در
کشور ما به دلیل عدم انجام به موقع بازرسی های دوره ای ،محافظت نکردن از اسکله ها پس از ساخت و وجود
شرایط محیطی خورنده در خلیج فارس و دریای عمان ،این سازه ها در طول دوران بهره برداری دچار خسارات
شدیدی می شوند .در این مطالعه سعی شده است آسیب های وارد بر اسکله بندر لنگه ارزیابی و نهایتا راهکار
مقتضی جهت ترمیم و بازسازی آن ارائه شود .از جمله اقداماتی که برای ترمیم انجام شده است برچیدن
فندرپایل های موجود و ایجاد یک ردیس سپری جدید در مقابل سپری جدید ،استفاده از ژاکت فلزی و نهایتا
به کار بردن شمع های مایل در مقابل اسکله می باشد .در این مطالعه از نرم افزار  Abaqusبه منظور مدل
سازی عددی استفاده و در شرایط گوناگون مدل های عددی مورد مطالعه قرار گرفت .برای بارگذاری لرزه ای
نیز از شتاب نگاشت زلزله کوبه ا ستفاده شد .در پایان این تحقیق ،نمودارهای مقایسه ای از روت های ترمیم
ذکر شده آورده شده است که اسکله ها را از لحاظ مقاومت ،ظرفیت باربری جانبی و تغییر شکل بررسی می
کند و نهایتا طرح برتر انخاب می گردد.
کلمات کلیدی :اسکله های سپری ،ترمیم ،خرابی ،بهسازی ،بندر لنگه.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

تعیین ثوابت مادی معیار ساختاری خان -هوانگ -لیانگ به
روشهای بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات برای آلیاژ
تیتانیوم 6-4
فرهاد فرهادزاده ،1مهدی تاجدار ،2مهدی سلمانی تهرانی

9

1دانشجوی دکتری ،دانشگاه صنعتی مالک اشترffarhadzadeh@mut-es.ac.ir ،
 2استاد ،دانشگاه آزاد اس می -واحد اراکme-tajdari@iau-arak.ac.ir ،
 1استادیار ،دانشگاه صنعتی اصفهانtehrani@cc.iut.ac.ir ،

چکیده
تعیین بهینه ثوابت مادی یک معیار رفتاری ماده ،به یکی از روشااهای بهینه سااازی پیشاارفته و با داشااتن
کمترین داده های تساات مورد توجه طراحان در حوزه شااکل دهی مواد فلزی نرم برای کاربردهای دریائی،
نیروگاهی ،فضاائی و پزشکی و غیره است .معیار خان -هوانگ -لیانگ یکی از معیارهای نسبتأ دقیق و خوت
دسات برای پیشاگوئی رفتار آلیاژهائی همچون تیتانیوم  6-4می باشد .این معیار با داشتن شش ثابت مادی
می تواند اثرات عوامل مختلس مانند سخت شوندگی ،نرخ کرنش و دما را بصورت غیر همبسته در نظر بگیرد.
الگوریتمهای تکاملی روشااهای مناساابی برای بدساات آوردن ثوابت معادالت رفتاری مواد بصااورت بهینه می
باشااند .در کار حاضاار از روشااهای بهینه سااازی الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات که از الگوریتمهای تکاملی
بشمار می روند ،برای تعیین ثوابت خان -هوانگ -لیانگ استفاده شده است .نتایج تستهای کشش تک محوره
ورق آلیاژ تیتانیوم  6-4در دماها و در نرخ های کرنش مختلس بکار رفته اند .نتایج نشااان می دهند که هردو
روت بهینه ساازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیک پاساخهای نزدیک بهم دارند .اما نتایج بررسیها حکایت از
عدم توانائی معیار خان -هوانگ -لیانگ برای پیشاگوئی رفتار نرم شاوندگی ماده دارد ولی برای رفتار سخت
شوندگی نسبتأ مناسب می باشد.
کلمات کلیدی :معادالت ساختاری ،آلیاژ تیتانیوم  ،6-4الگوریتم های تکاملی ،بهینه سازی
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

تحلیل حساسیت سازههای ثابت دریایی تحت اثر بارگذاری
دینامیکی موج به روش تئوری موج نو
میالد شاکرمی ،1احمد شانه ساز زاده ،2ناصر شابختی

9

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -سازه; milad.shakarami224@gmail.com
2استادیار دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل دانشگاه اصفهان; a.shanehsazzadeh @eng.ui.ac.ir
1استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران; shabakhty@yahoo.com

چکیده
در این پژوهش تحلیل حساسیت جابجایی حداکثر سازه ،برت پایه و لنگر واژگونی سازههای دریایی به
پارامترهای ضریب در  ،ضریب اینرسی و ارتفاع موج مورد توجه قرار گرفته است .بدین منظور بارگذاری
دینامیکی موج به روت تئوری موج نو محاسبه و به سازه اعمال گردیده و پارامترهای تاثیرگذار بر این پاس ها
سنجیده شده است .بدین منظور سری زمانی موج نو در نرم افزار متلب تولید شده و سری زمانی نیرو با
استفاده از معادله موریسون تولید و با اعمال این نیروها در نرم افزار  Ansys apdl28و انجام تحلیل
دینامیکی خطی ،پاس های سازه محاسبه میگردند .دو هندسه ساده شامل شمع منفرد و یک خرپای شش
پایه مورد توجه قرار گرفت .نتایج بدست آمده نشان میدهد که در مقایسه با ضریب در

و اینرسی ،ارتفاع

موج بیشترین تاثیر را بر مقادیر پاس های سازهای دارا میباشد و هم چنین در این میان لنگر واژگونی در
مقایسه با دو معیار دیگر پاس سازه یعنی جابجایی و برت پایه بیشتر متاثر از این تغییرات میباشد.
کلمات کلیدی :تئوری موج نو ،امواج تصادفی نا منظم ،تحلیل حساسیت.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

مروری بر جوشکاری اصطکاکی – اغتشاشی در سازههای دریایی
و فراساحل
گالره فریدونی ،1احمد رهبر رنجی ،2اسالم رنجبر نوده

9

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ gelare.fereyduni@gmail.com
2دانشیار دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ rahbar@aut.ac.ir
9استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ islam_ranjbar@aut.ac.ir

چکیده

در صنایع سازههای فراساحل ،یکی از مهمترین فرآیندهای ساخت ،در ارتباط با جوشکاری سازه میباشد .لذا
یکی از مهمترین گامهای ساااخت سااازههای دریایی ،انتخاب روت جوشااکاری مناسااب به همراه شااناخت
ویژگیهای و ملزومات آن میباشد .در میان روتهای مختلس جوشکاری ،روت اصطکاکی -اغتشاشی یکی از
فرآیندهای شااناخته شااده میباشااد که مزایایی نظیر اعوجاج کم ،ایجاد ریزس ااختار مطلوب ،کاهش آلودگی
زیسات محیطی و قابلیت جوشکاری فلز آلومینیوم در سازههای دریایی و فراساحل( برای هلیدک) را در آن
شااهد بود .لذا در مقاله حاضار ،پس از ارائه نحوهی عملکرد این فرآیند جوشاکاری ،مشخصههای اساسی آن
ارائه گردیده است .پس از آن نیز ،نقش سرعت جوشکاری و نواحی مختلس جوت در این فرآیند مورد بررسی
قرار گرفته است .در انتها نیز به صورت گسترده به بررسی تاثیر ابزار جوشکاری و هندسهی ابزار در این روت
جوشاکاری پرداخته شاده اسات .از جمله برتریهای این نوع فرایند جوشکاری به نسبت جوشکاری ذوبی و
معمول در صانایع حال حاضار کشاتیساازی و فراساحل میتوان به اعوجاج کمتر و کاهش فرایندهای پس
گرمایش بعد از جوشاکاری و در نتیجه باالرفتن سرعت و کیفیت فرایند ساخت به نسبت قابل توجهی ،اشاره
نمود.
کلمات کلیدی :جوشاکاری اصاطکاکی -اغتشااشای ،ساازه های فراساحل ،سرعت چرخشی ،ابزار ،کیفیت و
سرعت باال جوشکاری.
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دانشگاه صنعتی شریف

 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی عددی اثر انفجار بر پایههای سیستم لولهکشی مستقر در
عرشه سکوی دریایی
9

سید حامد خلیل پور  ،1علی اکبر آقاکوچک ،2علیرضا فیاضی

1کارشناسی ارشد مهندسی عمران  ،دانشگاه تربیت مدرس؛ sh.khalilpur@modares.ac.ir
2استاد دانشکده مهندسی عمران  ،دانشگاه تربیت مدرس ؛ a_agha@modares.ac.ir
9دکتری مهندسی عمران  ،دانشگاه تربیت مدرس ؛ a.fayazi@modares.ac.ir

چکیده
پس از واقعه پایپر الفا ،ت ت محققین بهمنظور فهم بهتر پدیده انفجار و اثرات آن بر سکوهای دریایی شدت
بیشتری یافت .از آن زمان تابهحال در موضوع انفجار در سکوهای دریایی ،بخش عظیمی از کارهای تحقیقاتی
به سمت ویژگیهای انفجارات هیدروکربنی و آتشسوزیهای محتمل در عرشه سکوها و ارائه راهکارهایی
بهمنظور طرح بهینه المانهای عرشه و اتصاالت آنها معطوف بوده است؛ اما بررسی اثر انفجارات فوق بر
تأسیسات مکانیکی مغفول مانده است .در این مقاله رفتار نمونههایی از سیستمهای لولهکشی موجود در عرشه
سکوهای منطقه پارس جنوبی در مقابل انفجار ابر بخار بهوسیله نرمافزار المان محدود  ABAQUSموردمطالعه
قرارگرفته است .فشار انفجاری به روت  ConWepاعمال گردیده است 11 .سناریو بارگذاری موردبررسی
قرارگرفته و با انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی به بررسی وقوع تغییر شکلهای بزر

در اجزاء سیستمهای

لولهکشی پرداختهشده است .نتایج حاصل از این تحلیل نشان میدهد که پایهها اولین نقاطی هستند که وارد
رنج غیرخطی میگردند؛ و اگر پایهها در راستای عمود بر موج انفجار مقید باشند تحت انفجارهای ضعیس نیز
تخریب میگردند .همچنین مشخص گردید که محل اتصال سیستم لولهکشی به مخازن تحتفشار از نقاط
خطرپذیر میباشد.
کلمات کلیدی :سکوهای دریایی ،سیستمهای لولهکشی ،انفجار ابر بخار ،ایمنی.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم خطوط لوله دریایی در معرض
پدیده دهانه آزاد در منطقه گازی پارس جنوبی
9

محمد مهدی شبانی ،عبدالرحیم طاهری ،2محمد دقیق

1دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی ،دانشگاه صنعت نفت؛ m.shabani@mnc.put.ac.ir
2استادیار دینامیک سازه ،دانشگاه صنعت نفت؛ Rahim.taheri@put.ac.ir
9استادیار سازه های دریایی ،شرکت نفت و گاز پارس؛ daghigh@pogc.ir

چکیده
به طور معمول دهانه آزاد به دلیل ناهمواری بستر و وجود تکیهگاههای مصنوعی رخ میدهد .در اثر برخورد
جریانات دریایی در راستای موافق و عمود بر خط لوله ،ارتعاشاتی در آن به وجود میآید که باعث تشدید و در
برخی موارد منجر به خستگی می شود .تحلیل دهانه آزاد به دو صورت تحلیل استاتیکی و دینامیکی انجام
میپذیرد.در سال  2226سازمان استاندارد دی.ان.وی دستورالعملی برای ارزیابی خستگی ناشی از دهانه آزد
را ارائه نمود.
در این تحقیق در ابتدا با استفاده از روتهای قطعی دی.ان.وی ظرفیت خستگی برای خط لوله فاز 11در
منطقه پارس جنوبی تعیین گردید که مشاهده شد بسیار بیشتر از مقدار توصیه شده است ،سپس با استفاده
تئوری احتماالت و در نظر گرفتن عدم قطعیت در پارامترهای موثر در تحلیل خستگی ،احتمال شکست برای
این خط لوله با در نظر گرفتن نسبتهای متفاوت طول به قطر برای انواع خاکهای رسی تعیین شد و در
نهایت تحلیل حساسیت برای تعیین میزان تاثیر پارامترهای ورودی بر روی احتمال شکست ناشی از دهانه
آزاد انجام پذیرفت که بر اساس نتایج بدست آمده از آن ،توصیه آیین نامه دی.ان.وی مبنی بر در نظر نگرفتن
میزان نشست خط لوله در بستر موجب افزایش میزان محافظه کاری خواهد بود.
کلمات کلیدی :خطوط لوله دریایی ،ارزیابی قابلیت اطمینان ،پدیده دهانه آزاد
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

تحلیل خستگی قطعی یک سکوی پایه ثابت جکت موجود در خلیج
فارس و استفاده از رینگهای سخت کننده برای افزایش عمر
اتصاالت
عبدالرحیم طاهری ،1علی فطرتی

2

 1استادیار ،دانشگاه صنعت نفت؛ rahim.taheri@put.ac.ir
2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعت نفت؛ a.fetrati@put.mnc.ac.ir

چکیده
خستگی یکی از خرابی های رایج در بین سازه های فراساحلی به شمار می رود که به مرور زمان در اثر بارهای
تکراری نظیر موج ،جریان و باد ایجاد می گردد .این پدیده به علت تمرکز تنش زیاد در محل اتصاالت اعضای
سکو ،محسوس تر است .در این مقاله تحلیل و ارزیابی خستگی برای اتصاالت لوله ای یک سکوی پایه ثابت
جکت موجود در خلیج فارس انجام شده است .سکوی مورد مطالعه ،یک سکوی چهار پایه و با عمر طراحی
 21سال می باشد که در منطقه پارس جنوبی خلیج فارس قرار گرفته است .تمرکز اصلی این مقاله بر روی
محاسبه ی عمر خستگی اتصاالت و مقایسه ی آن ها با عمر طراحی سازه می باشد .روت تحلیل انجام شده
بر اساس شیوه ی منحنی تنش-تعداد سیکل بارگذاری ارائه شده در آییننامه ای-پی-آی با به کارگیری روت
قطعی خستگی ،می باشد .محاسبات و تحلیل های الزم بر روی سکو انجام گرفته و عمر طراحی اتصاالت به
دست آمده و در قسمت نتایج ارائه گردیده است.
کلمات کلیدی :تحلیل خستگی قطعی ،سکوی پایه ثابت جکت ،خلیج فارس ،عمر خستگی
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

تحلیل سازه قطعه رابط با گروت در توربین تک پایه بادی
فراساحلی
حامد احدپوردودران ،1فرهود آذرسینا* ،2سعید کاظمی

2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی عمران سازه های دریایی ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،واحد علوم و تحقیقات،
دانشگاه آزاد اس می ،تهران.
2و 1استادیار گروه سازه های دریایی ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اس می ،تهران.
F.Azarsina@srbiau.ac.ir

چکیده
در اجرای توربین های بادی فراساحل سه بخش اصلی سازه عبارتند از سازه نگهدارنده ،برج و یک قطعه رابط
که پایه را به برج وصل می کند .دلیل اینکه برج مستقیماً به پایه پیچ و مهره نمی شود آن است که پایه درون
بستر دریا کوبیده می شود و بسیار دشوار است که آنرا کام ً قائم نگهداریم .بنابراین ،قطعه رابط به صورت یک
استوانه توخالی که اغلب قطر بزرگتری از پایه دارد روی پایه پوشیده شده و سطح باالیی آن به برج توربین
فلنج می شود .نکته مهم آن است که لقی و اخت ف قطر بین قطعه رابط و پایه با ریختن گروت پر می شود.
در این تحقیق مدل توربین بادی تک پایه شامل شمع ،قطعه رابط ،برج و پره های توربین در قالب یک مدل
کامل در شرایط محیطی در نرم افزار  Abaqus Aquaمدل شده است .بارگذاری های موج ،جریان و باد بر
اساس مقادیر متعارف در یک سایت موجود به مدل اعمال و جابجایی تناوبی توربین بدست آمده است .در
نهایت این جابجایی بصورت شرط مرزی به دو انتهای قطعه رابط در نرم افزار  Abaqusوارد و توزیع تنش حل
می شود .توزیع تنش نرمال الگوی تقارن قطری مورد انتظار را برآورده کرده است.
کلمات کلیدی :توربین بادی فراساحل ،قطعه رابط ،گروت ،تحلیل سازه آباکوس.

28

چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل

دانشگاه صنعتی شریف

 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

تحلیل استاتیکی سازه ی جکت توربین بادی فراساحل با نرم افزار
تجاری ®SACS
علیرضا طهماسبی فرد ،1فرهود آذرسینا ،*2سعید کاظمی

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی عمران سازه های دریایی ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،واحد علوم و تحقیقات،
دانشگاه آزاد اس می ،تهران.
2و 1استادیار گروه سازه های دریایی ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اس می ،تهران.
F.Azarsina@srbiau.ac.ir

چکیده
از آنجا که مسئله ی آلودگی و کمبود منابع انرژی تجدید ناپذیر مانند زغال سنگ و نفت و گاز ظاهر شده
است ،از این رو میل عمومی به استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر پیوسته در حال رشد است .یک راه حل
تکنیکی امیدوارکننده برای به کارگیری انرژی تجدیدپذیر راه اندازی توربین های بادی فراساحل است .بادهای
قویتر و با پایداری بیشتر و نیز کاهش نیاز به منطقه ی خشکی مزیت های قابل توجه این توربین ها در مقایسه
با نصب توربین های ساحلی می باشد.توربین بادی فراساحل از قسمت های مختلفی مانند ناسل ،برج ،قطعه
ی انتقالی و فونداسیون تشکیل شده است .این سازه فونداسیون یا سازه نگهبان توربین بادی همواره تحت اثر
بارهای هیدرودینامیکی و آیرودینامیکی و بارهای ثقلی در طول عمر خود می باشد .بنابراین برای طراحی
بهینه این سازه ،پیش بینی دقیق بارها نیاز است .استفاده از مدلسازی عددی دسترسی به این موضوع را آسان
می کند .در این مقاله سعی شده است که یک سازه جکت توربین بادی فراساحل به عنوان سازه نگهبان در
شرایط محیطی خلیج فارس و با استفاده از داده های استخراج شده از سکوی  11Cپارس جنوبی توسط نرم
افزار  SACSمدلسازی شود .پس از آن بارهای هیدرودینامیکی و آیرودینامیکی و ثقلی به سازه اعمال شده
است و برای این سازه آنالیز  IN-PLACEانجام شده است و تنش و کرنش مجاز یا همان  unity checkبرای
آن ها گزارت شده است.
کلمات کلیدی :توربین بادی فراساحل ،فونداسیون ،جکت ،تحلیل سازه.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

مروری بر مطالعات انجام شده در مورد اثر خوردگی حفرهای در
ارزیابی استحکام اجزای سازههای دریایی و فراساحلی
الهه توانا ،1محمدرضا خدمتی

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازههای دریایی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ tavana_ela@aut.ac.ir
2عضو هیئت علمی و استاد دانشکده مهندسی دریا  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ khedmati@aut.ac.ir

چکیده
استخراج و اکتشاف منابع هیدروکربنی از اعماق دریا توسط سازههای دریایی و فراساحلی صورت میگیرد.
اعضای لوله ای و صفحات فوالدی تقویت شده یا غیرتقویت شده از مهمترین اجزای سازههای دریایی و
فراساحلی هستند .اعضای لولهای شکل به علت اینکه میتوانند نیروهای هیدرودینامیکی را کاهش بدهند به
طور وسیعی در سازههای فراساحلی مورد استفاده قرار میگیرند .صفحات در معرض بارهای جانبی و در صفحه
قرار میگیرند که میتوانند به صورت جداگانه و یا ترکیبی از هم بر روی سازه اعمال شوند .پدیده خوردگی از
عوامل مؤثر در تخریب سازههای فراساحلی است ،که باعث شکست سازه ،کاهش ضخامت و کاهش استحکام
نهایی سازه میشود .خوردگی حفرهای یکی از انواع خوردگی خطرناک ،در دریا محسوب میشود که با کاهش
ضخامت در یک سطح کوچک ،می تواند باعث شکست سازه شود و پیامدهایی چون نشتی وآلودگی محیط
زیست را به همراه داشته باشد.
روت تحلیل اجزای محدود بعنوان رایج ترین روت در تحلیل سازهها است و در پیشبینی استحکام نهایی
سازه دقت باالیی دارد .نرم افزارهایی مانند انسیس وآباکوس از نرمافزارهای قوی برای مدلسازی سازههای
دریایی و فراساحلی هستند .در این مقاله روتهای مختلفی برای مدلسازی پدیده خوردگی بیان شده است
و اثر خوردگی حفرهای بر روی استحکام سازه بررسی شده است.
کلمات کلیدی :استحکام نهایی ،اعضای لوله ای ،صفحات فوالدی ،خوردگی حفرهای.
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دانشگاه صنعتی شریف

 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

تولید امواج منظم در یک تانک عددی با استفاده از موجساز
لوالیی در نرمافزار اُپِن فوم
4

مهدی یوسفی فرد ،1عادله گرایلی ،2محمد حسنقاسمی ،9محمد علی احمدی فر

1استادیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،دانشکده مهندسی مکانیک؛ yousefifard@nit.ac.ir
 2کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،دانشکده مهندسی مکانیک؛ a.graylee1161@stu.nit.ac.ir
1دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،دانشکده مهندسی مکانیک؛ mhghasemi@nit.ac.ir

9دانشجوی کارشناسی ارشد  ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،دانشکده مهندسی مکانیک؛
mohammadali1.ahmadifar@gmail.com

چکیده
در این مطالعه ،امواج منظم در حوضچهی تست عددی نرم افزار اُپِن فوم و با حرکت دیوارهی ورودی تانک به
صورت رفت و برگشتی به وجود میآیند .دو پارامتر پریود و ارتفاع موج به عنوان شاخصهای شناسایی امواج
سطحی آب در تولید امواج به کمک موجساز باید مد نظر قرار گیرند .از نظر تئوری محدودیتی در ایجاد امواج
با پریود مشخص و ارتفاع متفاوت وجود ندارد ،اما در عمل محدودیتهای مربوط به سرعت حرکت صفحهی
موج ساز و همچنین ماهیت موج که در مواردی باعث شکست و ناپایداری امواج تولیدی میشود در نتایج نهایی
تأثیرگذار است .در این مقاله با بررسی تأثیر تغییر ابعاد تانک و همچنین تغییر ارتفاع دیوارهی متحرک بر امواج
تولیدی ،ابعاد بهینه برای حوضچهی تست عددی به دست آمده است .ثبت حرکت عمودی سطح آزاد و بررسی
این سطح در طول تانک و همچنین اثرات وجود استوانهی قائم با شعاع زیاد بر موج منتشر شده مورد بررسی
قرار گرفتهاند .همچنین مشاهده میگردد ،هرچه ارتفاع دیوارهی متحرک بیشتر شود و محل لوالی حرکتی به
کس تانک نزدیکتر گردد ،امواج منظمتری تولید میشود و میتوان امواج دامنهی کوتاه را به خوبی با استفاده
از این کد متنباز شبیهسازی نمود.
کلمات کلیدی :موجساز لوالیی ،حوضچهی تست عددی ،اُپِنفوم.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

آنالیز حرارتی عددی و آزمایشگاهی اتصال جوشی لبه
هیدروفویل آلومینیومی با قابلیت کاربرد در پره توربینهای
دریایی
آرش هنریار ،1مهدی ایرانمنش
1

2

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساخت در صنایع دریایی ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛ Ahonaryar@aut.ac.ir
 2دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛ Imehdi@aut.ac.ir

چکیده
هدف از این مقاله آنالیز حرارتی عددی و آزمایشگاهی اتصال جوشی لبه هیدروفویل آلومینیومی با قابلیت
کاربرد در پره توربینهای دریایی می باشد .در روت آزمایشگاهی ،جوشکاری قوسی ذوبی بر روی آلیاژ
آلومینیوم دریایی  1281که با توجه به ویژگی مقاومت به خوردگی در صنایع دریایی کاربرد زیادی دارد،
استفاده شده است .در روت عددی از نرم افزار انسیس به منظور مدل سازی نمونه و شبیه سازی منبع حرارتی
استفاده شده است .به منظور صحت سنجی نتایج حرارتی  ،تست ماکرواچ و به منظور مشاهده ریزساختار
منطقه جوت داده شده ،میکروسکوب نوری مورد استفاده قرار گرفته شده است .سپس نرخ سرد شدن و
گرادیان دمایی در شرایط یکسان جوشکاری برای سه نمونه با زوایای اتصال  22،41و  12درجه مورد ارزیابی
و مقایسه قرار گرفته شده است .از مهمترین نتایج این مقاله میتوان به تغییرات شیب دمایی مختلس برای
زوایای اتصال نامبرده در دو نقطه در فواصل یکسان از خط جوت و همچنین اهمیت بررسی ریزساختاری در
سطح مقطع جوت و میزان نفوذ جوت در قطعه آلومینیومی و ترکهای به وجود آمده ناشی از آن اشاره نمود.
کلمات کلیدی :جوت لبه هیدروفویل،آلومینیوم ، 1281شبیه سازی حرارتی ،آنالیز حرارتی ،اتصال زاویه ای..
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

فرآیند تحلیل خستگی در سکوهای ثابت فلزی
2

ساجد نعمتی ،1مهدی بهداروندی عسکر

1کارشناسی ارشد ،دانشکده ی مهندسی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر sajed_ne@yahoo.com
2استادیار دانشکده ی مهندسی دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر m.behdarvandi@kmsu.ac.ir

چکیده
از مهمترین عوامل موثر در از هم گسیختگی آنی و همینطور کاهش مقاومت سکوهای دریایی در بلند مدت،
پدیده ی خستگی در اتصاالت و اعضای سازه می باشد .به دلیل ماهیت تکراری بارهای محیطی ناشی از امواج
و باد و جریان های دریایی ،بررسی وضعیت سکوها و اتصاالت آنها در مقابل این بارهای دایمی بیش از هر
موضوع دیگری اهمیت مییابد .روشهای تحلیل خستگی در آیین نامههای معتبری همچون DNV ، APIو
 ABSو چندین نهاد علمی دیگر نیز منتشر شده است که همخوانی قابل قبولی در مقایسه با یکدیگر دارند.
تحقیق حاضر به مرور روشهای مرسوم در تحلیل خستگی سازههای دریایی میپردازد و در صدد معرفی روشی
آسان و مقرون به صرفه در تحلیل خستگی در شرایط خلیج فارس میباشد .از آنجاییکه پریود طبیعی اغلب
سکوهای ثابت مستقر در خلیج فارس در حدود کمتر از 1ثانیه میباشد ،میتوان با دقت خوبی از روت تحلیل
قطعی ،بهره برد .اگر چه پیشنهاد آییننامهها در تمامی شرایطی از پاس سازه ،استفاده از روت طیفی در
تحلیل خستگی می باشد ،اما این روت با وجود دقت باال ,مستلزم زمان و هزینهی بسیار بیشتری نسبت تحلیل
تعینی دارد .همینطور بدلیل بروز پدیده ی خستگی در سکوهای موجود در خلیج فارس که در اغلب موارد در
اواخر عمر مفید خود بسر می برند ،بررسی تحلیل لرزه ای نیز برای این سکوها ،پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی :اتصاالت لوله ای ،پریود طبیعی ،تمرکز تنش ،تحلیل قطعی ،خستگی ،سکوی ثابت.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی عملکرد سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت تاثیر امواج
منظم و نامنظم
شهریار شمشکی ،1مرتضی بختیاری ،2مسعود صدری نسب

9

1کارشناس ارشد مهندسی عمران -سازههای دریایی ،دانشگاه علوم فنون دریایی
خرمشهر؛Sh.cpo.engineer@gmail.com
2استادیار گروه مهندسی سواحل ،دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر؛Mortezabakhtiari@yahoo.com
9دانشیار گروه محیط زیست ،دانشگاه تهران؛ Masoud.sadri@gmail.com

چکیده
طراحی سکوی نیمهمستغرق دریایی نیازمند بررسی عملکرد این سکو تحت شرایط مختلس بوده است .در این
سازه نیروی موج به عنوان نیروی هیدرودینامیکی غالب درنظر گرفته میشود ،لذا بررسی عملکرد سکو تحت
تاثیر امواج دریا از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در این تحقیق یک سکوی نیمهمستغرق تحت شرایط
عملیاتی با استفاده از نرم افزار المان محدود  Ansysمدل سازی عددی شده و تحت امواج منظم و نامنظم
قرار گرفته است ،میزان جابه جایی ،دوران و نیروی تفرق در درجات آزادی به دست آمده و با یکدیگر مقایسه
شدهاست .برای اعمال امواج منظم از تئوری موج ایری و امواج نامنظم از طیس موج جانسواپ و پیرسون-
مسکوویچ و همچنین برای بررسی و مقایسه پایداری سکو در شرایط مختلس از رابطه پیشنهادی عدد پایداری
استفاده شده است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد در بارگذاری امواج منظم دو پارامتر پریود و زاویه
انتشار موج و در بارگذاری امواج نامنظم زاویه انتشار طیس موج عامل تعیین کننده در میزان جابه جایی و
دوران سکو و همچنین نیروی تفرق در سکو بودهاست .در نهایت پایدارترین وضعیت سکو در حالتهای مختلس
بر اساس زاویه انتشار و پریود موج برخوردی با سکو ارائه شده است.
کلمات کلیدی :بررسی عملکرد ،سکوی نیمهمستغرق ،امواج منظم ،امواج نامنظم ،انسیس
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

آنالیز اندرکنش امواج و سکوی نیمه شناور در حالت حدی
رضا فرد ،1محمدجواد کتابداری

2

1کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه دریایی  ،دانشگاه آزاد اس می واحد علوم تحقیقات؛
Ms.r.fard@gmail.com
2عضو هییت علمی  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ ketabdar@aut.ac.ir

چکیده
برای طراحی ایمن و کارآمد یک سازه دریایی ،ابتدا الزم است تاثیر عوامل محیطی نظیر باد ،موج ،جریانهای
دریایی ،گردابهها و زلزله مورد مطالعه قرار گیرد .در این بین ،موج یکی از مهمترین نیروهای تاثیرگذار در طول
عمر آن است .یک سکو ی دریایی باید در طول عمر مفید خود بتواند بزرگترین موج طرح را تحمل نماید.
سکوی نیمه شناور یک نوع سکوی تطبیقی ،با سیستم مهار کتنری است .این نوع سکوها معموال برای حفاری
در آبهای عمیق مورد استفاده قرار می گیرند .ایران نیز به منظور دستیابی به منابع غنی نفت و گاز موجود
در آبهای عمیق دریای خزر ،سکوی نیمه شناوری را با مشارکت شرکت  GVAساخته و مورد بهره برداری
قرار داده است .بدین منظور در این پژوهش ،با استفاده از اط عات موجود ازهندسه سکوی حفاری نیمه شناور
امیرکبیر و با کمک نرم افزار  ،MOSESاین سکو مدل سازی گردید .سپس تحلیل رفتار آن در عمقهای
عملیاتی  122و  222و  1222متر برای موج محتمل در محل انجام شد .نتایج نشان داد که در عمق عملیاتی
 122متر حالت بحرانی برای سکو پدید می آید.
کلمات کلیدی :سکوی نیمه شناور ،حالت حدی ،تئوری تفرق ،نرم افزار . MOSES
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

مقایسه رفتار هیدرودینامیک سکوی نیمه شناور در راستای سرج و
هیو در شرایط دریای خزر
رضا فرد ،1محمدجواد کتابداری

2

1کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه دریایی  ،دانشگاه آزاد اس می واحد علوم تحقیقات؛
Ms.r.fard@gmail.com
2عضو هییت علمی  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ ketabdar@aut.ac.ir

چکیده
نیاز روز افزون جامعه امروزی به نفت و مشتقات آن سبب شده است تا انجام عملیات اکتشاف و بهره برداری
از حوزه های نفتی واقع در آب های عمیق به صورت جدی تر مورد توجه قرار گیرد .در آب های عمیق معموال
استفاده از سکوهای ثابت غیراقتصادی بوده و حتی با افزایش عمق غیرعملی می گردد .سکوهای نیمه شناور
یک نوع سکوی تطبیقی  ،با سیستم مهار کتنری است .این نوع سکوها معموال برای حفاری در آبهای عمیق
مورد استفاده قرار می گیرد  .حرکات و پاس شناور و بارهای وارد بر سازه آن نقش مهمی در عملکرد سکوهای
شناور داشته و معموال حرکات بیش از حد شناور مانع از عملیات مورد نظر می گردد.
در این پژوهش رفتار هیدرودینامیکی یک سکوی نیمه شناور تحت تاثیر امواج منظم با تغییر شرایط دریا از
جمله عمق مو رد بررسی و مقایسه قرار گرفته است .مدلسازی عددی سکوی نیمه شناور امیرکبیر در شرایط
دریای خزر در نرم افزار  MOSESبا استفاده از روت المان مرزی با در نظر گرفتن اثر جرم افزوده و نیروهای
ناشی از تفرق انجام شده است .نتایج تحلیل رفتار سکوی نیمه شناور در عمق های عملیاتی مختلس نشان داد
که تغییر عمق بر روی حرکت  Surgeسکو تاثیری چندانی نمی گذارد اما در صورتی که موج در راستای مهار
سکو باشد ،میزان حرکت  Heaveسازه به طور قابل م حظه ای افزایش می یابد.
کلمات کلیدی :سکوی نیمه شناور ،شرایط دریای خزر ،نرم افزار  ،MOSESحرکات هیو ،حرکات سرج.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

حساسیت سنجی تحلیل مودال سکوی پایه ثابت واقع در منطقه
خلیج فارس بصورت دوبعدی و سه بعدی
9

محمد علی داستان دیزناب ،1سعید کاظمی ،2مهیار عدل

1استادیار ،گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک؛ m-dastan@araku.ac.ir
 2استادیار ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اس می واحد علوم و تحقیقات؛
saeid.kazemi@srbiau.ac.ir
دانشجو کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقاتmahyaradl62@gmail.com ،

چکیده
سکوهای پایه ثابت از سازههای ارزشمند در صنایع نفت و گاز هستند .آنالیز مودال سازههای ثابت و متحرک
دریایی به منظور بدست آوردن فرکانسهای طبیعی ،شکل مودها و ضریب مشارکت مودها ،یکی از نکات بسیار
مهم در طراحی مهندسی میباشد .پرکاربرد ترین نوع سکو در منطقه خلیج فارس سکوهای پایه ثابت میباشد؛
لذا در مطالعه فوق به بررسی رفتار این نوع سکو پرداخته شده است .در این مقاله با استفاده از نرمافزار انسیس
به تحلیل مودال یکی از سکوهای پایه ثابت در منطقه خلیج فارس در حالت دو بعدی و سه بعدی پرداخته
شده است .اثرات در نظر گرفتن اندرکنش آب و سازه (جرم افزوده) در نتایج تحلیل مودال از قبیل دورههای
تناوب و شکلهای مودی سازه بررسی شده است .نتایج نشان میدهد که دوره تناوب اصلی سازه میتواند تا
حدود  12درصد بر اثر عوامل مورد مطالعه تغییر نماید .همچنین حساسیت سنجی دوره تناوب اصلی سازه
نسبت به ساده سازی مدل از حالت سه بعدی به دو بعدی بیان میکند که نباید در این سادهسازی تنها به
اثرات دینامیکی جرم افزوده سازه دوبعدی مدل سازی شده اکتفا نمود ،بلکه اثرات دینامیکی جرم افزوده
المانهای عمود بر صفحه -که معموال از اثرات آن صرفنظر میشود -نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
کلمات کلیدی :ارزیابی مودال ،سکوی پایه ثابت ،جرم افزوده ،ساده سازی مدل سه بعدی.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی وضعیت تنش برشی و ممان خمشی پانتون های یک
سکوی نیمه شناور در توازن آب متفاوت
علی بزرگی ،1حبیب حکیم زاده ،2ناصر سلیمانبیگی

9

1کارشناس ارشد سازههای دریایی ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز؛ ali.e.bozorgi@gmail.com
2استاد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز؛ hakimzadeh@sut.ac.ir
1استادیار دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد واحد مرندn_soleimanbeygi@marandiau.ac.ir :

چکیده
در تحقیق حاضر مقادیر تنشهای برشی و ممانهای خمشی در امتداد پانتون های یک سکوی نیمهشناور با
توجه به سناریوهای مختلس بارگذاری مورد ارزیابی قرار میگیرد .مطابق با شرایط بارگذاری حاکم ،ابتدا تعادل
و پایداری سازهی نیمه شناور مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته و سپس رفتار سازه در شرایط نامتعارف
محیطی و بارگذاری قابل پیشبینی خواهد بود .بدین ترتیب مدل سهبعدی بدنه سازه و مخازن در سه جهت
طولی و عرضی و قائم جهت مدلسازی در نرمافزار ( Model Makerماژولی از نرمافزار  )Autoshipوارد
گردید .سپس مدل ساختهشده جهت انجام محاسبات موردنظر در نرمافزار ( Autohydroماژولی از نرمافزار
 )Autoshipبارگذاری شد و وضعیت تنشهای برشی و ممان خمشی در طول پانتون های سکو تحت سه
سناریوی بارگذاری شامل آبخورهای ترابری (2/2متر) ،آبخور بقا و پایندگی بدون سواری شیر بازدارنده از فوران
و رایزرها (16/2متر) و آبخور عملیات بدون سواری شیر بازدارنده از فوران و رایزرها (11/1متر) مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج عددی نشان داد که بیشترین نیروی برشی در محل اتصال ستونها به پانتونها و حداکثر
ممان خمشی در نزدیکی مرکز طولی پانتون ها روی میدهد.
کلمات کلیدی :سکوی نیمه شناور ،مخازن توازن آب ،تنش برشی ،ممان خمشی ،تغییرمکان
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دانشگاه صنعتی شریف

 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی مقاومت تویینگ جک آپ برحسب تغییرات ارتفاع پایه ها
4

تقی علی اکبری ،1امین نجفی ،2سیدابوالفضل هاشمی ،9احسان صفری زاده

1پژوهشگر ،آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس؛ Taghi.Aliakbari@gmail.com
 2پژوهشگر ،آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس؛ Najafi.sharif@yahoo.com
 9پژوهشگر ،آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس؛ Hashemi.Ahmad@gmail.com
 4دانشجوی مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اس می واحد کرمان؛ Ehsansafariii1188@gmail.com

چکیده
در این مقاله به موضوعات ساخت و انجام آزمایشات هیدرودینامیکی مدل سازه دریایی از نوع جک آپ ،در
آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس پرداخته شده است .آزمایشات مقاومت در سه سری و برحسب
تغییرات آبخور پایه ها انجام و نتایج آن استخراج و اع م گردیده است .در سری آزمایشات مقاومت ،نمودار
نیروی در

بر حسب سرعت و در یک وزن و در سه حالت عمق غوطه وری ترسیم شده است .همچنین پدیده

هایی نظیر پایداری مدل در هنگام تویینگ مدل از موضوعاتی است که به آن پرداخته شده است.
کلمات کلیدی  :آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس ،سازه های دریایی ،جک آپ ،آزمایشات مقاومت،
تویینگ ،پایداری
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

مطالعه اثر پارامترهای هندسی اعضای درگیر ضربه بر نیروی
برخورد کشتی به مهاربند جاکت
سپیده روستایی  ،1محمدرضا بهاری

2

1کارشناس ارشد مهندسی سواحل ،بنادر و سازههای دریایی ،دانشگاه تهران؛ s_roustaei@ut.ac.ir
2دانشیار  ،دانشگاه تهران؛ mbahari@ut.ac.ir

چکیده
به منظور مشخص شدن اثر پارامترهای هندسی در نیروی برخورد کشتی به سکوی جاکت ،تحلیل دینامیکی
صریح در نرمافزار  Abaqusصورت گرفته که در آن عضو لولهای با المان پوستهای با قطر و ضخامت مختلس
و برخورد کننده به صورت صلب با اشکال هندسی مختلس (اشکال ساده و دماغه پیازی) مدلسازی شدهاست.
برخورد در سرعت ثابت به عضو لولهای دو سر گیردار صورت میگیرد و طی آن ،نیرو ،تغییر شکل و انرژی در
لوله ثبت میگردد .نمودارهای نیرو-تغییرشکل با نمودارهای آییننامه مقایسه میشود تا درجه اعتبار این
نمودارها در شرایط مختلس مشخص شود .در آییننامه  APIکه اساس طراحی در ایران هم هست ،روابط
نیرو-تغییرشکل مستقل از شکل عضو برخوردکننده میباشد ،این درحالیست که تحلیلها نشان میدهد که
پارامترهای هندسی هم در نیروی برخورد و هم در تغییرشکل مؤثر هستند و میتوانند تحلیلهای پس از
برخورد را نیز تحت تأثیر قرار دهند و همچنین در برخورد با دماغه ،ع وه بر خاص بودن هندسه ،ناحیه تماس
و تغییرشکل نیز گسسته میباشد و نمودار نیرو-تغییر شکل برای دو قسمت باال و پایین دماغه یکسان نمیباشد
و نمیتوان معادالت ساده آییننامه را به برخورد از دماغه نیز تعمیم داد.
کلمات کلیدی :تحلیل دینامیکی ،سکوی ثابت ،Abaqus ،برخورد کشتی ،هندسه عضو.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی اثر اندرکنش دماغه کشتی و عضو مهاربند جاکت در
جذب انرژی برخورد
سپیده روستایی  ،1محمدرضا بهاری

2

1کارشناس ارشد مهندسی سواحل ،بنادر و سازههای دریایی ،دانشگاه تهران؛ s_roustaei@ut.ac.ir
2دانشیار  ،دانشگاه تهران؛ mbahari@ut.ac.ir

چکیده
در پدیده برخورد کشتی به سکوی جاکت ،عموما از تغییرشکلهای کشتی صرف نظر و کشتی در تحلیل به
صورت صلب مدلسازی می شود و البته برای محاسبه نیروی برخورد ممکن است عضو تحت برخورد صلب و
کشتی ش کل پذیر فرض شود .در این تحقیق برای مشخص شدن سهم کشتی در ات ف انرژی ،دو مدلسازی
مقایسهای در  Abaqusصورت گرفته است ،در یک تحلیل دماغه صلب و عضو مهاربند شکلپذیر و در تحلیل
دیگر ،هم عضو و هم کشتی ،شکل پذیر مدل میشود .تحلیلها به صورت دینامیکی صریح و با اعمال سرعت
ثابت به دماغه صورت گرفته است .دماغه پیازی کشتی و اعضای لولهای به صورت پوسته دوسرگیردار مدلسازی
شدند و تا جایی از دماغه مدل میشود که در ات ف انرژی مشارکت میکند .در نتایج تحلیلها مشخص شد،
سهم کشتی در ات ف انرژی حدود  %22است که قابل م حظه میباشد و صرف نظر کردن از آن در انرژیهای
باال مقرون به صرفه نخواهد بود .همچنین در مورد این تحلیل ،فرض صلبیت کشتی حتی میتواند غیر
محافظهکارانه باشد و درنظر نگرفتن سختی سازه و کشتی در برخورد ،میتواند موجب پیشبینی تغییرشکل-
های کمتر در ناحیه تحت برخورد با قسمت سختتر یا همان قسمت پایین دماغه شود.
کلمات کلیدی :تحلیل دینامیکی ،اندرکنش ،سکوی فراساحلی ،Abaqus ،برخورد کشتی به سکوی جاکت.

41

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

تأثیر نقص عملگر بر تثبیت پویای موقعیت یک ربات زیرسطحی
خودکار با قابلیت هاورینگ
*2

آراز حمایلی مهربانی ،1رضا حسن زاده قاسمی

1کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه حکیم سبزواری araz.h.mehrabani@gmail.com
2استادیار گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه حکیم سبزواری r.hasanzadeh@hsu.ac.ir

چکیده
در این مقاله تثبیت پویای موقعیت یک ربات خودمختار زیرسطحی از نوع هاورینگ برای انجام امور دقیق
نظیر عملیات جوشکاری و حفظ موقعیت بررسی شده است ،اینگونه از عملیات تنها در صورت استفاده از این
نوع ربات که دارای قابلیت مانورپذیری باال ،هاورینگ و همچنین کنترلپذیری باال باشد امکانپذیر است که
دقت و سرعت انجام کار را باال برده و سبب کاهش هزینهها و خطر بهکارگیری نیروی انسانی میشود .در ربات
ارائه شده از نوع دیگری از تراسترها بهره برده شده است تا ضمن کاهش تعداد تراسترها ،امکان کنترل هر 6
درجه آزادی برای انجام انواع مأموریتهای دریایی دقیق فراهم شود .برای پایدار ماندن در نقطه مشخص باید
به طور همزمان تمامی متغیرهای  y ،xو  zشناور در وضعیت پایدار و همچنین مطلوب قرار گیرند .به منظور
انجام عملیات دقیق در زیر آب مانند جوشکاری در زیر آب کنترل زوایای ربات نیز دارای اهمیت است .همچنین
در این مقاله ،عملکرد ربات با وجود نقص در عملگر ،همچون خرابی یکی از موتورها و تأثیر آن بر عملکرد ربات
در حین انجام مأموریتهای تعریس شده مورد بررسی قرار گرفت .جهت کنترل حرکات ربات استفاده شده در
این مقاله ،از روتهای کنترل ک سیک بهره برده شد.
کلمات کلیدی :شناور خودمختار زیرسطحی ،تثبیت پویای موقعیت ،بردار رانش متغیر
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Investigation of length on fatigue life of steel
catenary riser
Mohamad Alizadeh*1, Abdolrahim Taheri2
1M.Sc.

Student, Petroleum University of Technology; m.alizadeh@mnc.put.ac.ir

2Assistant

Professor, Petroleum University of Technology; rahim.taheri@put.ac.ir

Abstract
Offshore environment requires special design criterion to be considered
because of the existing loadings on the platforms and structures. The nature
of these loadings are random and cyclic. These fact necessitates the fatigue
criterion to be considered and satisfied during the design stage. One of the
most exposed structures is the riser of the platform which takes the highest
safety level because of the high risk associated with its duty. There are
different parameters affecting the fatigue life of these fatigue sensitive
structures. These parameters may increase the life but also the total project
costs. This study investigates the effects of the riser length on its fatigue
damage and lifetime. A global nonlinear time domain analysis is done
using OrcaFlex software. To study the objective, 4 Steel Catenary Risers
having different lengths connected to a moored Floating, Production,
Storage and Offloading platform located in deepwater under the same
environmental and physical conditions are analyzed. The fatigue analysis
is performed based on the S-N curve method. Results reveals that the
length has considerable effects on the mentioned performance factors and
can significantly enhance the lifetime.

Keywords: Deepwater, Fatigue Damage, Riser Length, OrcaFlex, S-N
Curve.
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استفاده از روش زمان دوام برای ارزیابی لرزهای سکوی پایه
ثابت آسیب دیده
محمد علی داستان دیزناب

1

1استادیار ،گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک؛ m-dastan@araku.ac.ir

چکیده
ارزیابی لرزهای سکوهای پایه ثابت در منطقه خلیج فارس امری ضروری است .از یک طرف استفاده از روتهای
دقیق ارزیابی لرزهای نظیر تحلیل های دینامیکی افزاینده هزینه محاسباتی بسیار باالیی دارد و از طرف دیگر
ارزشمندی و اهمیت این سازهها طراحان را مشتاق به استفاده از این روتهای دقیق تحلیل لرزهای کرده
است .روت زمان دوام یکی از روتهای نوین تحلیل دینامیکی است که قابلیت انجام تحلیل دینامیکی با دقت
باال و هزینه محاسباتی پایین را فراهم کرده است .در این مطالعه قابلیت روت زمان دوام در ارزیابی لرزهای
سکوی آسیب دیده مورد بررسی قرار گرفته است .آسیب دیدگی اعضا بصورت کاهش ابعاد و ضخامت مقطع
اعضای سازه ای سکو فرض شده است .سازه سکو بصورت سه بعدی در نرم افزار انسیس مدلسازی شده و
اثرات غیرخطی کننده رفتار سازه نظیر اندرکنش سیال و سازه و خاک و سازه نیز در نظر گرفته شده است.
نتایج نشان میدهد که روت زمان دوام با دقت مناسبی رفتار لرزهای سازه را در این حالت ارزیابی نموده است.
کلمات کلیدی :سکوی آسیب دیده ،روت زمان دوام ،ارزیابی لرزهای
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Design of control strategy for swarm autonomous
vessels for circling mission in calm water
Hassan Sayyaadi1*, Abbas Ghasemzade Ahrami2
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Abstract
Control of a group of autonomous surface vessels, called agents, with
realistic dynamic for circling mission is addressed with the aid of
Lyaponov and graph theory. In this brief, to obtain a cooperative controller
in between agents, new coordination transfer are presented and graph
theory is used to illustrate communication between the agents. With the
aid of Lyaponov theory and graph theory application, decentralized and
scalable controllers are designed for group of autonomous vessels to
converge to a desired geometry for circling around a specific target point.
Due to the realistic agent dynamics, non-holonmic dynamics and turning
constrains of the vessels are considered in the design process. Advantage
of the proposed controller is: it uses domestic information between agents
and the controller is designed based on these information. The agents
herein represent a large class of autonomous vessels with realistic
limitation on vessel motion. Besides, in previous works inertia and
damping matrix of the agents were assumed to be diagonal and constant,
in this research work non-diagonal inertia matrix and variable damping
matrix are under consideration. MATLAB and Simulink are used to
represent the effectiveness of the proposed controllers. As the simulation
results show, designed controllers perform well on the system and the
objective duty is achieved appropriately.
Keywords: Multi-agent system, Group coordination, Nonlinear control,
Swarm; Surface vessel, Autonomous vessel, Formation control, Vessel
dynamics.
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مروری بر فناوری سیستمهای بستردریا بهمنظور استخراج نفت و
گاز
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چکیده
سیستم بستر دریا ،یک سیستم اکتشاف و بهرهبرداری است که هدف آنها استفاده از منابع نفت و گاز به
روشی است که تمامی تجهیزات بهرهبرداری چاههای حفرشده ،بجای نصب بر روی سازههای ثابت یا شناورهای
مجاور چاهها ،بر روی بستر دریا نصب شوند و محصوالت تولیدی برای استفاده یا صادرات ،توسط خطوط لولهی
زیردریایی ،به شناورهای مجاور و یا به سواحل انتقال داده شوند .ازجمله مهمترین مزیت این نوع سیستمها،
کاهش چشمگیر هزینههای استخراج در اعماق زیاد ،نسبت به روتهای دیگر استخراج میباشد؛ زیرا مجموعه
از ناحیه تأثیر نیروهای محیطی نظیر نیروهای هیدرودینامیک ناشی از امواج ،نیروهای حاصل از وزت باد و
طوفان (برای قسمتهای باالی آب) فاصله داشته و ایستایی سیستمها زمانی که بر بستر دریا قرارگرفتهاند ،با
چالشهای کمتری مواجه است .در عوض ،نصب و قرارگیری این سیستمها در اعماق دریاها ،عملیات طراحی،
نصب و بهرهبرداری سیستم را با چالشها و پیچیدگیهایی ،روبرو میسازد .متأسفانه علیرغم فعالیتهای
درخور توجه کشورمان در حوزهی فراساحل و آبهای کمعمق ،در حوزه سیستمهای بستر دریا فعالیتی صورت
نگرفته و این فناوری مغفول مانده است .در این مطالعه ،ابتدا به تاریخچه و آمار فعلی این سیستمها در جهان
و درنهایت به تشریح اجزای کلیدی تشکیلدهنده این سیستم ،پرداخته میشود.
کلمات کلیدی :سیستمهای بستر دریا ،اکتشاف و بهرهوری ،نصب و بهرهوری در آب عمیق
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تعیین حداقل رکورد موج مصنوعی موردنیاز برای تحلیل سازه
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چکیده
با توجه به ماهیت تصادفی امواج دریا و همچنین عامل ایجاد آن یعنی باد ،مباحث ارتعاشات تصادفی در این
حوزه کاربرد فراوانی دارد .همچنین برخ ف رکورد زلزله که بسیار کوتاهمدت است و دهها هزار ثبت از آن
وجود دارد ،به دلیل ماهیت پیچیده و غیرخطی و تصادفی موج ،تاریخچهی زمانی ثبتشدهی مشخصی برای
امواج دریا وجود ندارد و بارهای ناشی از موج بهصورت تصادفی میباشند .درنتیجه باید با استفاده از طیس
امواج و به کمک تئوریهای ارتعاشات تصادفی ،نسبت به تولید رکورد مصنوعی امواج دریا اقدام کرد .در این
میان به دلیل تصادفی بودن فرآیند ،مشخص کردن تعداد حداقل رکورد زمانی مصنوعی برای تحلیل سازه
تحت موج ،از اهمیت خاصی برخوردار است .در این مطالعه با رویکرد آماری احتمالی و بهکارگیری تئوریهای
ارتعاشات تصادفی ،از طیس موج ،رکورد مصنوعی تولید کرده و با بررسی بیشینه دامنه رکوردها ،حداقل رکورد
موردنیاز برای تحلیل سازههای دریایی ،مشخص گردیده است.
کلمات کلیدی :تاریخچه زمانی مصنوعی ،امواج دریا ،ارتعاشات تصادفی ،طیس انرژی امواج
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چکیده
سکوهای شناور از نوع پایه کششی یک نوع سکوی تطبیقی است که دارای سیستم مهار عمودی با نیروی
شناوری اضافه می باشد .این نوع سکوها معموالً برای حفاری در آب عمیق مورد استفاده قرار می گیرد .حرکات
بسیار کم در راستای عمودی و افقی در این نوع سکوهای پایه کششی باعث می شود تا شرایط مناسبی برای
رایزرها فراهم شده و عملیات حفاری و استخراج به خوبی انجام گیرد .در مطالعه حاضر ابتدا به معرفی ساختار
سکوی پایه کششی گسترت ی افته و سکوی پایه کششی جدید گسترت یافته پرداخته و سپس به بررسی
رفتار ارتعاشی سکوی پایه کششی متعارف ،سکوی پایه کششی گسترت یافته و سکوی پایه کششی جدید
گسترت یافته در  6درجه آزادی و تاثیر زوایای برخورد مختلس امواج در نمودارهای عملگر دامنه پاس حرکات
سخت و نرم این سکوها در عمق  412متری و در مرکز جرم این سکوها پرداخته شده است .جهت بررسی سه
سکوی پایه کششی از نرم افزار  ANSYS AQWAاستفاده شده است.
کلمات کلیدی :سکوی گسترت یافته ،سکوی جدید گسترت یافته ،نرم افزار  ،ANSYS AQWAعملگر
دامنه پاس )(RAO

.
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فناوری های نوین در صنایع فراساحل

• فناوری های نفت و گاز در آب های کم عمق و عمیق

• تکنولوژی و روش های نوین ساخت و نصب سازه های فراساحل

• فناوری های زیر سطحی و واقع در بستر دریا

• روش های نوین نگهداری سازه های فراساحلی

• فناوری ها و روش های جدید جوش

• فناوری مواد و مواد پیشرفته

• خوردگی و حفاظت سازه های دریایی

• انرژی های تجدید پذیر دریایی
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Abstract
Iranian offshore oil and gas platforms are mostly located in Persian Gulf.
Considering the technical and environmental problems resulted from offdesign running condition of processes on a platform and the absence of
any strategies to stop or decrease the amount of the greenhouse gas
emission production rate in Persian Gulf, which is intensively increasing;
modern methods of energy generation from available renewable potentials
near offshore platforms are suggested. Integration of renewable energy
converters with offshore oil and gas platforms will solve both problems
with machinery and environment to an acceptable extend. In this study, the
economics of the Soroush offshore complex is subjected with two
scenarios. The first scenario defines the present condition in which the total
power demand of the complex is supplied by burning the associated
extracted natural gas on board the platform in its thermal power plant and
the second scenario considers a wind farm located near Bardekhun in
Bushehr province to be connected to the complex power network and
shares its renewable source generated power with the platform. The
economics of both scenarios are compared in terms of total annual power
cost. The second scenario is found obviously more beneficial although
there are some conservative assumptions included in accordance to
shortage of data and limitations which makes it more attractive.
Keywords: Soroush oilfield, Renewable energy, wind power,
environmental pollution, Persian Gulf.
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Surveying sea surface effect in satellite altimeterderived wind speed
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Abstract
To improve sea surface wind speed in coastal regions, we used nadir
satellite altimeter measurements in the Persian Gulf and Arabian Sea. With
combining normalized radar cross section for two bands of satellite
altimeter measurements and significant wave height suggested the method
to obtain “true” sea surface wind speed. In the coastal regions, we used a
dimensionless significant wave height to gain empirical dependency to
fetch-limited wind wave development. In this research, normalized radar
cross section is simulated by using inverse wave age and fetch laws. As
established this method helps to refine altimeter measurements of sea
surface wind in the coastal regions.

Keywords: Wind Speed, Satellite Altimeter, Coastal Regions.

51

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

طراحی و بررسی اثر استفاده از مخازن باالست در یک شناور
زیرسطحی هوشمند نوع هاورینگ
عبداله کریمی ،1رضا حسن زاده قاسمی

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک؛ دانشگاه حکیم سبزواری؛ Abdollah.10.karimi.128@gmail.com
2استادیار دانشگاه حکیم سبزواری؛ گروه مهندسی مکانیک؛ دانشگاه حکیم سبزواری؛ r.hasanzadeh@hsu.ac.ir

چکیده
شناورهای زیرسطحی هوشمند در واقع رباتهایی هستند که وظیفه انجام عملیات های مختلس در زیر آب را بر
عهده دارند.از جمله ویژگی های یک ربات زیرسطحی هوشمند خوب ،پایداری ،کنترل پذیری و قابلیت مانور
باال است .بمنظور بهبود این ویژگی ها ،در این مقاله یک شناور زیرسطحی هوشمند نوع هاورینگ به یک ابزار
کنترلی جدید ،یعنی مخازن باالست ،مجهز شده است .تجهیزات مذکور با کنترل اخت ف نیروی وزن و بویانسی
قابلیت اعمال نیرو و گشتاور را بر رب ات دارا هستند .استفاده از مخازن باالست پیش از این در شناورهای
هاورینگ مرسوم نبوده است .با طراحی دو مخزن برای شناور ،مدلسازی دینامیکی بر اساس متغیر جرم مخازن
با هدف دستیابی به درجات آزادی پیچ و هیو ،صرفا با استفاده از مخازن ،انجام شده است .برای رسیدن به
موقعیت دلخواه جرم مخازن توسط کنترلر  PIDبر تنظیم شده اند .نهایتا مشخص شد استفاده از مخازن
باالست ،برای رسیدن به بعضی درجات آزادی میتواند جایگزین تراستر شود و حداقل ،درجات آزادی پیچ و
هیو را هم در جهت منفی و هم مثبت قابل دسترسی کند.
کلمات کلیدی :مخازن باالست ،مدلسازی دینامیکی ،شناور زیرسطحی هوشمند ،کنترل . PID
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بررسی تاثیر نوع چیدمان و جانمایی در عملکرد کلی یک ترکیب
سه تایی از موج شکنهای شناور پانتونی با معرفی معیاری جهت
سنجش عملکرد کلی موج شکنها
4

احمد میرزا محمد قزوینی ،1حبیب دهقانی ،2شهاب شهریاری ،9پدرام عدالت

1دانشجوی کارشناسی رشتهی مهندسی کشتی-موتور ،دانشکدهی علوم دریایی محمودآباد ،دانشگاه صنعت
نفت Ahmad.ghazvini24@gmail.com

2دانشجوی کارشناسی رشتهی مهندسی کشتی-موتور ،دانشکدهی علوم دریایی محمودآباد ،دانشگاه صنعت نفت
Habibdehghani221@yahoo.com

9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی ،دانشکدهی علوم دریایی محمودآباد ،دانشگاه صنعت نفت
sh.shahriari@mnc.put.ac.ir
 4عضو هیئت علمی دانشکدهی علوم دریایی محمودآباد ،دانشگاه صنعت نفت edalat@put.ac.ir

چکیده
در دهههای اخیر موج شکنهای شناور بدلیل مزایای فراوانی که نسبت به نمونههای ثابت آنها دارند ،مورد
توجه متخصصان قرار گرفتهاند .اخیرا مطالعات بیشتر بر روی بهباود عملکارد هیادرودینامیکی موج شکن
شناور ،بهینه سازی شکل آن به لحاظ هندسی و بررسی انواع سیستم مهاربندی آنها متمرکز بوده است .در
این پژوهش به مقایسهی عملکرد موج شکنها با جانماییها و ترکیبهای مختلس پرداخته شده است .برای
این منظور ابتدا یک نمونه از موج شکن شناور که قب به روت آزمایشگاهی مورد تحلیل قرار گرفته شده در
نرم افزار  ANSYSمدلسازی و نتایج حاصل از آن با نتایج آزمایشگاهی صحت سنجی شده است .سپس به
مقایسهی عملکرد جانماییهای مختلس موج شکنهایی متشکل از سه عدد پانتون در تعدادی از فرکانسهای
موجود در خلیج فارس ،از نظر دو معیار سطحی که در پشت سر خود تحت تاثیر قرار میدهد و ارتفاع موج در
پشت سر آن (که با فرض موج 1متری ،معادل ضریب شکست است) پرداخته شده است .در پایان برای
مقایسهی نهایی از معیاری که ترکیبی از دو معیار فوق است ،استفاده میشود .نتایج این مطالعه نشان میدهد
که از منظر معیار کلی ،زمانی که زاویهی بین پانتونها در یک مجموعهی سه تایی کمتر باشد به صورتی که
بیشترین سطح برخورد را با موج داشته باشند ،عملکرد بهتری دارند.
کلمات کلیدی :موج شکن شناور ،ترکیب و جانمایی موج شکن ،ضریب شکست ،خلیج فارس ،مدلسازی
عددی.
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نرم افزار شناسایی آسیب و تعمیر سازههای کامپوزیتی دریایی
امید رزمجو ،1امیر سپهری ،2فریبا شمسی زاده، 9علی دهقانیان

4

1کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش نانو مواد دانشگاه شیرازomidras2222@gmail.com،
2کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه شیرازamirsepehri@rayana.ir،
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه یزدf_shamsizadeh@yahoo.com،
4دانشجوی دکتری مهندسی دریا،دانشگاه صنعتی امیرکبیرdehghanian@aut.ac.ir،

چکیده
مواد کامپوزیتی به دلیل خواص مکانیکی مناسب پرکاربردترین گروه مواد در صنایع مختلس از جمله حمل و
نقل هوایی و دریایی به شمار میآیند .این مواد در پروسهی ساخت و یا در زمان استفاده ممکن است دچار
آسیب در سطح یا سازه شوند که در این صورت تعمیر آنها به یک موضوع مهم و قابل توجه تبدیل میشود.
تعمیر یک قطعه کامپوزیتی عبارت ا ست از بازیابی خواص مکانیکی و استحکامی قطعه اولیه .برای دستیابی
به این مهم دو موضوع مورد توجه است :نخست تشخیص عیب و میزان گستردگی آن و دوم انتخاب روت
مناسب جهت تعمیر و اجرای آن  .امروزه با پیشرفت تکنولوژی نیاز به استفاده از آن در آسان کردن کارها
ضروری به نظر می رسد  .هدف این مقاله طراحی نرم افزاری است که بتواند تمامی اط عات مورد نظر از جمله
اط عات آسیب ،اط عات سازه و همچنین دستورالعمل تعمیر را در خود جای دهد و با یک سیستم منظم به
کاربر اجازه دهد که بر اساس جستجوی مورد نظر در اط عات آسیب و سازه به دستور العمل مناسب جهت
تعمیر دسترسی پیدا کند .در این صورت کاربران معمولی نیز به راحتی میتوانند از اط عات مورد نیاز جهت
تعمیر سازه های کامپوزیتی استفاده کنند و دیگر برای استفاده از اط عات نیازی به طراح متخصص نیست.
کلمات کلیدی :دریا ،شناور ،کامپوزیت ،تعمیر و شناسایی آسیب.
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مدلسازی و کنترل پایدارساز دوربین یک شناور زیرسطحی
محمد کریمی ،1رضا حسن زاده قاسمی

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی؛ دانشگاه حکیم سبزواری؛ videomagic@chmail.ir
2استادیار دانشگاه حکیم سبزواری؛ گروه مهندسی مکانیک؛ دانشگاه حکیم سبزواری؛ r.hasanzadeh@hsu.ac.ir

چکیده
در تصویر برداری و فیلم برداری ،پایداری تصویر یعنی بدون لرزت بودن از اهمیت زیادی برخوردار است.
گیمبال ابزاری است که می تواند ما را به این مهم برساند و دوربین را در وضعیتی که مطلوب ماست تنظیم و
پایدار نماید .در این مقاله به توصیس جهت گیری ربات و درنهایت دوربین نصب شده بر روی گیمبال پرداخته
شده و بر اساس الگوریتم دناویت-هارتنبر

اص ح شده ،ماتریس های تبدیل دوران محاسبه گردیده است .با

استفاده از مفهوم ژاکوبین سرعت مفاصل و سرعت دکارتی های انتهای بازوهای گیمبال به هم مرتبط می
شوند وسپس با محاسبه انرژی جنبشی و پتانسیل ،معادله الگرانژین را به دست می آید .در پایان ،معادله کامل
گیمبال به دست خواهد آمد .پس از شبیه سازی مدل ریاضی به دست آمده و کنترل گیمبال ،به کمک نرم
افزار ، MATLABبا رویکرد تصویربرداری مسیری انتخاب گردیده و به گیمبال و شناور زیرسطحی داده
شده و نتایج حاصله بررسی شده است .نتایج به دست آمده،نشان دهنده کنترل کامل گیمبال در مسیرهای
انتخاب شده می باشد.
کلمات کلیدی :مدلسازی  ،گیمبال دوربین  ،پایداری  ،سینماتیک  ،دینامیک .

.
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کاربرد فوالد  YP47به منظور جلوگیری از شکست ترد در
کشتیهای کانتینربر
محمد امین صفا ،*1حسن آبین

2

 1کارشناسی مهندسی دریا گرایش کشتیسازی ،گروه مهندسی دریا ،دانشگاه خلیج فارس؛ safaa@mehr.pgu.ac.ir
 2استادیار و عضو هیئت علمی ،گروه مهندسی دریا ،دانشگاه خلیج فارس؛ abynhassan@pgu.ac.ir

چکیده
در طول سالهای اخیر ،افزایش تقاضای تجارت جهانی منجر به بزرگتر شدن تجهیزات حفاری نفت و گاز در
سازههای فراساحل و اندازهی کشتیهای کانتینربر شده است .افزایش در اندازهی کشتیهای کانتینربر ،سبب
افزایش در ضخامت ورقهای فوالدی مورد استفاده در ساخت بدنه گردید .ضخیمتر شدن ورقهای فوالدی،
کاهش چقرمگی و افزیش شکست ناشی از تردی را به دنبال دارد و همچنین باعث جوشکاری سخت و افزایش
وزن بدنه میشود .با توجه به ضخامت باالی ورقها و بارگذاری باالی دینامیکی و استاتیکی در ناحیهی گیردر
عرشه باالیی بدنه نظیر بازشوی دریچهها و ورق باالی آن ،شکست ترد عاملی بسیار مهم میباشد که عمیقاً
نیاز به تحقیق دارد .در حال حاضر ،برای حل این مشک ت  ،به منظور طراحی کشتیهای کانتینربر ک س
جدیدی از مواد با حداقل استحکام تسلیم  462N/mm2که فوالد  YP42نامیده میشود ،در نظر گرفته شده
است .این فوالد دارای مقاومت باال و چقرمگی باال میباشد که ساخت آن سبب بهبود قابلیت اطمینان از
ساختار بدنه کشتیهای کانتینربر غول پیکر که بطور قابل توجهی در برابر شکستهای ترد ،به واسطهی کاهش
ضخامت ورقها و طراحی چیدمان مناسب ورقها ،جلوگیری میکند .به ع وه ،اثر کاهش وزن این نوع فوالد
همچنین به بهبود عملکرد سیستم رانش و راندمان بارگیری کاال کمک میکند.
کلمات کلیدی :فوالد  ،YP42قابلیت اطمینان ،شکست ترد ،کشتی کانتینربر.

55

شرایط محیطی دریا

• اقیانوس شناسی

• اندازه گیری مولفه های دریایی
• هواشناسی دریا

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

سامانه سرپرستی و گردآوری امواج دریا از طریق(اسکادا) در
سکوهای نفتی خلیج فارس
فرشید ابراهیمی اوردکلو ،1اصغر بهلولی ، 2علیرضا قائمی ، 9مسعود منتظری نمین

4

 1کارشناسی ارشد عمران رودخانه ودریا ،بخش ساخت و اجرا شرکت بین المللی پتروبراسان(مدیر سایت دریا پروژه
اسکادا)
 2دکترا سازه های هیدرولیکی  ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران -موسسه ژئوفیزیک
 1کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی  ،مدیر عامل شرکت بین المللی پتروبراسان
 4عضو هیئت علمی دانشگاه تهران -دانشکده عمران

چکیده
سکوهای نفتی واقع در خلیج فارس متاثر از شرایط جوی و دریایی بخصوص آن منظقه می باشند .در مباحث
طراحی سازه های دریایی و دریانوردی اندازه گیری پارامترهای دریایی و وجود یک سیستم آن ین و یکپارچه
در میادین نفتی جهت ثبت این اط عات از اهمیت باالیی برخوردار است .در این تحقیق امکان نصب تجهیزات
اندازه گیری امواج دریا بر روی سکوهای نفتی و یکپارچه سازی آن با تجهیزات اسکادای موجود در میادین
نفتی بررسی شده است .با اجرایی شدن این طرح در مختصات سکوهای نفتی با استفاده از روشهای محاسباتی
نرم پیشبینی وضعیت امواج طی چند روز آینده با دقت بیشتری امکان پذیر خواهد بود و در دراز مدت جهت
بهبود مدارک مهندسی پایه طراحی سازه های دریایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :موج دریا -موج سنج  -خلیج فارس -سکو نفتی -اسکادا.
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تعیین ارتفاع موج در ایستگاه بندر جاسک با استفاده از شبکه
عصبی مصنوعی
2

*مژگان خالقی  ،1مریم راهبانی

 1کارشناس ارشد فیزیک دریا  ،دانشگاه هرمزگان؛ mozhgankhaleghi39@gmail.com

2استادیار فیزیک دریا ،دانشکده علوم وفنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان :نویسنده مسئول؛
maryamrahbani@yahoo.com

چکیده
امواج ایجاد شده توسط باد نقش مهمی در طراحی سازههای ساحلی و فراساحلی دارد بههمین دلیل در این
تحقیق به پیش بینی امواج ناشی از باد در منطقه جاسک در شمال دریای عمان با استفاده از روت شبکه
عصبی پرداخته شده است .شبکه های عصبی مصنوعی ،یک ابزار مهم در محاسبات هوت مصنوعی است که
از آن در رشتههای مهندسی سواحل و مهندسی دریا بسیار استفاده میشود .شبکه عصبی بهکار رفته در این
تحقیق ،از نوع پیشخور سه الیه میباشد که سرعت و جهت باد بهعنوان ورودی و ارتفاع موج شاخص بهعنوان
خروجی در نظر گرفته شده است.برای طراحی این برنامه از نرمافزار متلب استفاده شد.همچنین به منظور
پیشبینی ارتفاع موج ناشی از باد ،از آمار باد تهیه شده از اداره بنادر و کشتیرانی استفاده شدهاست .با توجه
به مقدار حاصل شده در جزر میانگین مربع خطاها به مقدار  2.12و نیز ضریب همبستگی به مقدار  2.11که
هر در محدوده ایدهآل قرار دارند ،میتوان نتیجه گرفت که برنامه شبکه عصبی مصنوعی تهیه شده در پیشبینی
ارتفاع موج شاخص در منطقه مورد نظر از دقت باالیی برخوردار است و حاکی از آن است که این روت ابزار
کارآمدی برای پیشبینی ارتفاع امواج به عنوان یک پارامتر تصادفی در منطقه است.
کلمات کلیدی :شبکه عصبی مصنوعی ،ارتفاع موج ،بندر جاسک ،متلب.
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 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی نحوه تغییرات دمای سطح تا عمق (ترموکالین) دریای
عمان با استفاده از دادههای WOA13 V2
دانیال قادری ،1راضیه تقینژاد

2

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حملونقل دریایی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ danialghaderi@aut.ac.ir
2دانشجوی کارشناسی اقیانوسشناسی ،دانشگاه هرمزگان؛ 21.taghinejad@gmail.com

چکیده
اقیانوس انرژی عظیم خورشیدی را که موجب تقویت جریانهای جوی ،پیدایش و تغییر آب و هوا میشود در
خود ذخیره و سپس آزاد میکند و موجب تعدیل و کنترل میزان تغییرات دمای روزانه میشوند .بدین ترتیب،
میتوان به اهمیت نقش اقیانوس در تغییرات آب و هوا پی برد .در پژوهش پیشرو با استفاده از دادههای در
دسترس  WOA11 V2در منطقه دریای عمان ،اقدام به بررسی نحوه تغییرات دمای سطح تا عمق
(ترموک ین) شدهاست .بدین منظور دادههای در دسترس ،درجه حرارت سطح تا عمق ،در طی سالهای
 1161-1124 ،1121-1184 ،1181-1114 ،1111-2224 ،2221 -2212و 1111 -1164در  1ایستگاه به
شکل فصلی استخراج گردید .سپس به کمک نرمافزاهای Excel ،ArcMap ،و  Surferپردازت محاسبات،
نمودارها و نقشههای مورد نیاز صورت گرفت .نتایج حاصل از رسم نمودارها و نقشهها ،تفاوت ضخامت و محل
قرارگیری الیه ترموک ین در فصول چهارگانه را مشخص نمود .بر این اساس ،به ترتیب فصل تابستان ،بهار و
پاییز ،ضخامت الیه ترموک ین؛  12 ،22و  11متر مشخص گردید.
کلمات کلیدی :ترموک ین
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 ـ تهران1931  خرداد ماه2  و1

The impact of environmental factors such as
atmospheric and oceanographic of Persian Gulf on
the offshore operation vessels during their
operation
Mostafa Zarenejad Ashkezari 1, Amin Sameri 2, Abbas Zarenejad
Ashkezari 3
2 Second

Officer, Islamic Republic of Iran Shipping Lines (I.R.I.S.L); mzarenejad55@gmail.com
Managing Director and member of the Board of K.R.C, Islamic Republic of Iran
Shipping Lines (I.R.I.S.L); aminsameri@gmail.com
0 Associate Professor, Imam Khomeini Maritime University of Noshahr; a.zare@mail.usb.ac.ir
1 Deputy

Abstract
Storms and monsoons and local winds regularly challenge and endanger
the offshore supply vessels during their operations and simply threaten
energy infrastructures situated throughout the Persian Gulf .When severe
weather conditions develop, offshore supply vessels cease the operations
and evacuate personnel ahead of the storm, and after the storm makes
landfall, crews return to work, damage assessments are performed, and
facilities are repaired, if required, prior to the resumption of operation.
Many factors impact operations and contribute to production variability,
but extreme weather is the only factor that has the potential to
simultaneously impact a significant number of structures. The purpose of
this paper is to examine the role that extreme weather in Persian Gulf plays
in offshore operations such as anchor handling vessels and offshore
installation. The weather conditions represent the major uncertain element
in the supply vessels during their operations. The Persian Gulf affected by
Indian ocean’s seasonal weather exchange is one of the most important
waterways in the world. The expedition data base continues to grow as
new data from coastal meteorological and tidal stations are added.
Keywords: Persian Gulf, Anchor Handling Tug Supply Vessels (AHTS).
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی اقیانوس شناسی فعالیت های تکتونیکی منطقه مکران در
آبهای ایرانی خلیج فارس و خلیج عمان
9

فریدون عوفی ،1مهناز ربانی ها ،2اسداهلل علی محمد

 1استاد یار پژوهشی ،موسسه تحقیقات علوم شی تی کشور – سازمان تحقیقات ،آموزت و ترویج کشاورزی؛
sillaginid@hotmail.com

 2استاد یار پژوهشی ،موسسه تحقیقات علوم شی تی کشور – سازمان تحقیقات ،آموزت و ترویج کشاورزی؛
9

rab.mahnaz@gmail.com
کارشناس ارشد ،مرکز مطالعات و تحقیقات علوم دریایی – دانشگاه کراچی (پاکستان)؛ asadcemb@gmail.com

چکیده
زمین لرزه ی  2/2ریشتر بلوچستان پاکستان در اکتبر  ( 2211مهر  )1112موجب گردید که تحت تاثیر ناحیه
فرورانش مکران ،جزایر کوچک و برون زد های گل فشانی در سواحل دریای عرب  -خلیج گوادر پاکستان و
منطقه مکران پدیدار شوند .هم پوشانی فعالیت صفحات تکتونیکی منطقه مکران موجب بروز پیامد های زمین
شناسی ساحلی و دریایی جنوب کشور می شود که از دیدگاههای مختلس علوم زمین و دریایی و جنبه های
اقتصادی  -اجتماعی حائز اهمیت است .لذا این پژوهش به هدف ارزیابی و به استناد بازدید های میدانی در
منطقه مکران ایران و پاکستان و بر اساس سوابق و جدیدترین نظریات ،ارائه شده است .در این پژوهش تاثیرات
احتمالی بر جریانها ،منابع و ذخایر زیستی ،زیستگاهها ی ساحلی – دریایی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج مشخص نمود که به دلیل تفاوت شرایط دریایی و زمین شناسی خلیج فارس و خلیج عمان نظیر قدرت
تکتونیکی گسل های فعال ،عمق و موقعیت الیه های رسوبی ،جریان های دریایی ،احتمال بروز چنین پدیده
ای در خلیج عمان به مراتب بیش از خلیج فارس می باشد و از طرفی در صورت احتمال بیرون زد عوارض
زمینی  ،تخریب و فرسایش سریع انها و امکان تثبیت و ماندگاری آنها به حداقل می رسد.
کلمات کلیدی  :جریان های دریایی ،جنبش های تکتونیکی ،ناحیه ساحلی ،منطقه مکران ،خلیج فارس و
خلیج عمان
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 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

استخراج دادههای سرعت باد استفاده از دادههای ثبت شده طیف
فرکانسی امواج
*2

طاها اکبرزاده ،1سیدمصطفی سیادتموسوی

1دانشجوی کارشناسی ارشد سواحل ،بنادر و سازه های دریایی ،دنشگاه علم و صنعت ایران؛
taha.akbarzadeh@yahoo.com
2سیدمصطفی سیادتموسوی ،استادیار دانشکده عمران ،دانشگاه علم و صنعت ایران؛ siadatmousavi@iust.ac.ir

چکیده
رایجترین روتهای پیش بینی امواج ،استفاده از دادههای باد است .رابطهی بین باد و امواج در دریا قابل
پیشبینی است .هدف محققین بسیاری در طول تاری به دست آوردن روابط مناسب پارامتریک برای پیشبینی
امواج با استفاده از دادههای باد بوده است .سازمان بنادر و دریانوردی در پروژهی پایش سواحل ایران دادههای
موج را در نقاط زیادی در سواحل ایران اندازهگیری کرده است که برای ارزیابی مدلهای موج بسیار مناسب
است ،اما مهمترین چالش ،نبود دادههای باد اندازهگیری شده در دریا در بسیاری از این مناطق ،و هزینه زیاد
برای تولید چنین دادههایی است .در این تحقیق دادههای باد محلی با استفاده از طیس موجهای محلی موجود
در منطقه محاسبه میشود .با توجه به تعداد محدودی اندازهگیری دادهی باد ،فرصت این فراهم شده است که
بتوان دادههای موج را به باد تبدیل نمود و به این ترتیب اط عاتی از باد محلی در بخشهای زیادی از سواحل
به دست آورد .برای استخراج دادههای باد از طیس موج ،ابتدا با استفاده از روت گیلهوسن-هروی امواج دورآ
از بخش امواج محلی جدا میشود .از آنجایی که انرژی و فرکانس امواج محلی به سرعت باد وابسته است ،با
استفاده از روت هاسلمن به بازیابی دادههای باد پرداخته میشود .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد
که با به دست آوردن ضرایب محلی برای رابطهی هاسلمن ،اندازهی باد محلی با دقت مناسبی به دست میآید،
به طوری که همبستگی باد اندازه گیری شده و پیش بینی شده در اکثر موارد بیش از  82درصد و خطای
مجذور میانگین مربعات کمتر از  2متر بر ثانیه است که قابل رقابت با دقت ماهوارههای هواشناسی است.
کلمات کلیدی :بازیابی دادهی باد ،جداسازی امواج محلی و دورا ،گیلهوسن ،هاسلمن .
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کاربرد تابع گرین و تبدیل هنکل آن در زمینه ی فشار آکوستیک
2

محمد جواد کتابداری ,1امیرمسعود بور

1محمد جواد کتابداری,دانشگاه صنعتی امیرکبیرMjketabdari@yahoo.com,
2دانشجوی کارشناسی ارشد,دانشگاه صنعتی امیرکبیرamirmasood@aut.ac.ir,

چکیده
موضوعی که در این مقاله موردبررسی قرار مرتبط با پردازت سیگنال فشار صوت در آب کمعمق هست.ابتدا
با توجه به یک سری فرضیاتی مانند این موضوع کهموج بر و کس اقیانوس بهصورت کام ً الیهای افقی هستند
عدد موج بهصورت مؤلفهای موردبررسی قرارگرفته است و لزوماً مؤلفهی افقی مدنظر قرارگرفته است که
بهصورت تبدیل هنکل تابع گرین با آن برخورد شده است.تابع گرین برای آب کمعمق تأثیرات ناشی از انعکاس
سطح آزاد اقیانوس را به مشارکت وامیدارد.در این مقاله روابط بین تابع هنکل و گرین موردبررسی واقع شد.
کلمات کلیدی :فشار آکوستیک-آب کم عمق-تبدیل هنکل-تابع گرین.

62

چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل

دانشگاه صنعتی شریف

 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی عملکرد سازه سکویی شکل پذیر به عنوان سازه حفاظت
ساحلی
امید رسولی دیسفانی ،1علیرضا نصیری ، 2محمد مهدیخانی

9

1کارشناس ارشد سازه های دریایی ،موسسه عمران ساحل؛ o.rasouli@stu.qom.ac.ir
 2کارشناس عمران ،موسسه عمران ساحل؛ aliirezanasiiri@gmail.com
9دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ،موسسه عمران ساحل؛ mohamad.mehdikhani@gmail.com

چکیده
سازه های حفاظت ساحلی دارای انواع مختلفی می باشند که هر کدام مورد استفاده خاص خود را دارند .موج
شکن ها ،آب شکن ها ،دیوارهای ساحلی و دایک ها نمونه هایی از این سازه ها هستند .در این مقاله سازه
حفاظتی به صورت یک سازه سکویی شکل پذیر مشابه موج شکن های سکویی طراحی شده است .عرض
فرسایش یافته سکوی موج شکن سکویی شکل پذیر به عنوان پارامتر بسیار مهمی جهت کنترل پایداری این
نوع سازه ها به حساب می آید ،به طوری که افزایش آن تا بیش تر از عرض اولیه سکو معیار خرابی سازه تعریس
می شود .بررسی صورت گرفته در این مطالعه به صورت مدل فیزیکی و آزمایشگاهی می باشد .روند ساخت
مدل به این شکل بوده است که مراحلی طی هر آزمایش انجام شد که به ترتیب عبارتند از :برپایی سازه،
برداشت نیمرخ اولیه سازه ،تنظیم تراز سطح آب ،کالیبراسیون حسگرها ،تابش امواج و ثبت نوسانات سطح آب،
تخلیه آب و نیمرخ برداری ثانویه .در پایان این مطالعه اثر ارتفاع امواج و عمق آب بر فرسایش و همچنین
مقایسه نیمرخ های تغییر شکل یافته تحت اثر تعداد امواج مختلس با توجه به مدل ساخته شده تعیین می
شود.
کلمات کلیدی :حفاظت ساحلی ،سازه سکویی شکل پذیر ،مدلسازی فیزیکی ،فرسایش.
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بررسی تاثیر عمق بر انعکاس موج از موج شکن در کیسون
متخلخل
امید رسولی دیسفانی ،1سید احمد حمیدی ،2محمد مهدیخانی

9

1کارشناس ارشد سازه های دریایی ،موسسه عمران ساحل؛ o.rasouli@stu.qom.ac.ir

 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت ،موسسه عمران ساحل؛
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چکیده
امروزه استفاده از کیسون برای ساخت بندر و موجشکن در دنیا در نقاطی از دریا که دارای عمق زیاد است
دارای صرفه اقتصادی باالیی است .از طرفی در صورت استفاده از کیسون متخلخل بخش زیادی از انرژی توسط
دیوار متخلخل مستهلک میشود و باعث افزایش کارایی کیسون میشود .در این مقاله به بررسی انعکاس موج
از موج شکن کیسون متخلخل پرداخته شده است .این بررسی به صورت مدل فیزیکی و آزمایشگاهی می باشد.
انعکاس موج از موج شکن می تواند مشک ت زیادی را برای شناورها ایجاد کند بنابراین برای کاهش انعکاس
موج از کیسون متخلخل می توان استفاده کرد .آزمایش به این صورت می باشد که انعکاس موج هنگامی که
یک دیوار متخلخل جلوی دیوار اصلی باشد اندازه گیری می شود و تاثیر این دیوار متخلخل بر روی انعکاس
موج بررسی می شود .صفحات متخلخل در عمق  44و  42سانتی متری می باشند تا قیاسی نیز با توجه به
عمق صورت پذیرد .برای مدل سازی نیز از مدل بندر تمبک استفاده شد و ابعاد موج شکن و اط عات مربوط
به امواج مربوط به موج شکن بندر تمبک می باشد .علت مطالعه بندر تمبک در راستای اهداف یکی از پروژه
های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص) -موسسه عمران ساحل می باشد تا امکان سنجی استفاده از کیسون
متخلخل در این بندر مورد تحلیل قرار گیرد .آزمایشات این مطالعه در فلوم موج پژوهشکده حفاظت خاک و
آبخیزداری انجام شده است.
کلمات کلیدی :کیسون متخلخل ،مدل سازی فیزیکی ،بندر تمبک ،انعکاس ،موج شکن.

64

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 ـ تهران1931  خرداد ماه2  و1
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Abstract
In this study, the coastal upwelling was investigated along the northern shoreline
of the Persian Gulf. For this purpose, the shoreline was divided to 14 segments
from northwest to the southeast. the long-term satellite data have been obtained
including wind speed components and sea surface temperature (SST). Based on
wind speed data, the Ekman transport components (zonal and meridional) were
computed for a period of 24 years and with the Ekman transport components,
coastal upwelling index were calculated for this period. The annual cycles of
coastal upwelling revealed the most intense coastal upwelling at the central areas
of north coastal waters, about 22.6 ̊ N-28.4 ̊ N and 11.1 ̊ E -11.6 ̊ E, including three
peaks in June, November and February. Then, a cross-correlation analysis was
employed on the 24-year daily time series to evaluate the effect of coastal
upwelling on the SST. The time lag at each of segment was found 1 or 4 days
(mostly 4). As expected from upwelling theory, the computed statistically
significant cross-correlations coefficients represented that the SST reduces more
in the sub-regions (segments) with the more intense coastal upwelling along the
northern shoreline of Persian Gulf. So, in this paper, the results of the statistical
analysis validated the used data and the results came from computation
procedure. All the data processing, computation, analyses, diagrams and plots
have been programmed and provided by MATLAB.
Keywords: Coastal upwelling, Persian Gulf, Correlation, SST.
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بررسی اثر تغییرات تراز آب دریا بر الگوی رسوبگذاری زبانه
میانکاله
9

احسان ابراهیمی ششکی ،1مهدی عجمی ،2آزاده ولی پور

1دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی ،دانشگاه صنعتی شاهرود؛ ebrahimi1188@shahroodut.ac.ir
 2استادیار دانشکدة مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شاهرود؛ adjami@modares.ac.ir
 9استادیار گروه علوم پایه ،دانشگاه آزاد اس می ،استان مازندران ،جویبار؛ a.valipour@yahoo.com

چکیده
تغییرات زبانه میانکاله بر اثر تغییرات تراز آب دریا به دلیل تأثیر بر الگوی رسوبگذاری منطقه از اهمیت خاصی
برخوردار است .در این تحقیق به بررسی اثرات تغییرات تراز آب روی الگوی انتقال رسوب در زبانه میانکاله با
استفاده از مدل عددی مایک  21/1پرداخته شده است .در نتایج اصلی این تحقیق مشخص شده است که با
افزایش تراز آب دریا ،رسوبات از صورت ساحل برداشته شده و به سمت دریا نهشت می کنند .بنابراین خط
ساحل پس روی می کند و پشته ها یا سدهای رسوبی تقویت می شوند یا افزایش ارتفاع پیدا می کنند .تأثیر
افزایش تراز آب که همان پس روی خط ساحل در اثر فرسایش صورت ساحل می باشد ،به دلیل :اوال جهت
امواج غالب و ثانیا نزدیکی به دهانه میانکاله کمرنگ تر می شود یعنی حتی افزایش تراز آب نیز تأثیر چندانی
روی پس روی خط ساحل و فرسایش با نزدیک شدن به دهانه میانکاله ندارد.
کلمات کلیدی :تغیرات تراز آب دریا ،جریان ،رسوبگذاری ،زبانه میانکاله ،مایک . 21/1
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بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر مورفولوژی کاسپ ها
الهام ذاکری انارک ،1امیر جباری خامنه  ،2احمد رضایی ،9مهدی عجمی
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه دریایی ،دانشگاه صنعتی
شاهرودelham.zakeri@shahroodut.ac.ir ،
2فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه دریایی ،دانشگاه صنعتی شاهرود،
amir.jabarikh@gmail.com
 1دانشجوی دکتری مهندسی عمران – سازه دریایی ،دانشگاه تربیت مدرسrezaee_ahmad@yahoo.com،
4استادیار دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شاهرودmahdi.adjami@gmail.com،

چکیده
کاسپ های ساحلی پدیده های قوسی شکل با فواصل منظم در ناحیه ی آبشستگی یا سوات می باشند .کاسپ
ها به صورت کوتاه مدت شکل خط ساحلی را تغییر می دهند اما گاهی موجب فرسایش یا رسوب گذاری خط
ساحلی و مشک ت رسوبی برای سازه ها خواهند شد .بنابراین بررسی پارامترهای اثرگذار بر تشکیل و رشد
کاسپ ها ،می تواند برنامه ریزی برای پروژه ها و مدیریت سواحل را تکمیل نماید .بسیاری از تحقیقات انجام
شده در زمینه ی کاسپها آزمایشگاهی یا بررسی های میدانی بوده است که امکان بررسی حساسیت شکل
گیری کاسپ نسبت به پارامترهای مختلس در آنها ممکن نمی باشد .در این پژوهش هدف بررسی حساسیت
سنجی پارامترهای اثرگذار بر کاسپها مدنظر قرار گرفته و برای این منظور نرم افزار  MIKEماژول  BWبرای
مدلسازی به کار برده شده همچنین از یک مدل آزمایشگاهی معتبر برای کالیبراسیون مدل سازی استفاده
شده و سناریوها و نتایج تحلیل حساسیت سنجی پارامترهای دخیل در تشکیل و تغییر کاسپ ها ارائه شده
است .نتایج نشان می دهد شیب ساحل ،پریود موج ،ارتفاع موج و تغییرنوع موج از عوامل تاثیرگذار بر تغییرشکل
کاسپ ها به شمار می روند .کاهش فرکانس ،افزایش پریود ،کاهش شیب ساحل و افزایش ارتفاع موج موجب
بزرگتر شدن اندازه ی کاسپها و افزایش فواصل بین آنها می شود.
کلمات کلیدی :کاسپ های ساحلی ،مایک  ،21ماژول  ،BWتئوری موج لبه ای ،تئوری خودتشکیل.
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تغییرات ماهانه الگوی باد ،چرخند و واچرخندهای ناشی از آن
بر روی دریای خزر
*2

نگین حاتمی باورصاد ،1داریوش منصوری

 1دانشجوی فیزیک دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ Neginbavarsad00@gmail.com
 2استادیار گروه فیزیک دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ mansoury@modares.ac.ir

چکیده
در این تحقیق الگوهای باد دریای خزر برای سال  2214و به صورت میانگین ماهانه مورد مطالعه قرار گرفت.
بدین منظور داده های باد با گام زمانی  6ساعته و با دقت مکانی  ، ./121از بانک داده های  ECMWFبه
مدت یک سال ( )2214استفاده شد .نتایج نشان می دهند جبهههای باد ورودی از سمت جنوب شرقی حوضه
جنوبی دریای خزر ،اغلب دارای الگوی واچرخند هستند که مرکز آنها در خارج از حوضهی دریای خزر قرار
دارد .میانگین ماهانه سرعت باد در خزر جنوبی نسبت به سایر حوضهها ،در همه ماه ها ،دارای سرعت بیشتری
می باشد .میانگین ماهانه بیشینه سرعت باد در طول سال در جنوب حوضه میانی(مرز حوضهی میانی و جنوبی)
با سرعت  1.1متر بر ثانیه در ماه ژوئیه ،در حالی که کمترین مقدار سرعت باد ،در طول سال ،در سواحل شرقی
حوضهی میانی خزر مشاهده می شود .از نتایج دیگر این تحقیق می توان به وجود دو الگوی چرخند و
واچرخند به ترتیب در جنوب غربی و جنوب شرقی خزر جنوبی در ماه سرد (ژانویه) و همچنین الگوی باد
واچرخند در سواحل غربی دریای خزر در ماه گرم (ژوئن) اشاره کرد .میانگین ماهانه بیشینه سرعت باد در
ماههای فوریه ،مه ،اوت و نوامبر به ترتیب  1/4 ،1/2 ،1/6و  4/1متر بر ثانیه مشاهده می شود.
کلمات کلیدی :الگوی باد ،چرخند ،واچرخند ،دریای خزر.
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طراحی یک مدل اقیانوسی سه بعدی برای مطالعهی جریانهای
بادرانده
2

اردشیر فرهادی ،1محمد تقی زمانیان

 1مربی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر و دانشجوی دوره دکتری فیزیک دریای پژوهشکده هواشناسی
تهران ardeshir.farhady@yahoo.com
 2استادیار پژوهشکده هواشناسی تهران zamanianmohammadtaghi@yahoo.com

چکیده
یک مدل پایه پویاب چگالگرای اقیانوسی سه بعدی تفاضل محدود بر اساس معادالت مقدم در دستگاه
مختصات کروی زمین با آرایه قائم سیگما در پنج الیه معادل با یازده تراز را طراحی کرده ایم .در این مدل از
شبکه آراکاوای  Cتعدیل یافته و طرح واره لکس -وندروف برای جم ت فرارفتی و طرح واره دوفورت-فرانکل
برای جم ت انتشاری و صافی ماتسونو در هر ده گام زمانی استفاده کردهایم.
برای همانند سازی جریانهای بادرانده در حوضهای با عمق  122متر ،نیروی باد غربی با تندی یکنواخت 12
متر بر ثانیه به شکل پیوسته به مدت  4روز در سراسر حوضهای با مرزهای بسته و دارای مختصات جغرافیایی
مانند محیط خلیج فارس به کار برده شده است .با به کار بردن یک روت تحلیل مقیاس مدل عددی به مطالعه
جریانهای بادرانده پرداخته ایم با توجه به شرایط حاکم بر این حوضه و مقادیر بسیار کوچک عدد راسبی می
توان نتیجه گرفت ،در میانه حوضه مقدار عدد راسبی تا مرتبه یک ده هزارم و در مرزها تا مرتبه یک هزارم
بوده و به خوبی نشان می دهد که حرکتهای بزر مقیاس حاکمیت دارند.
کلمات کلیدی  :طراحی مدل عددی اقیانوسی  ،مرزهای بسته ،جریان های بادرانده.

69

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی اثر تغییرات تراز سطح آب دریای خزر بر خط ساحل
زبانه میانکاله
9

احسان ابراهیمی ششکی ،1مهدی عجمی ،2آزاده ولی پور

1دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی ،دانشگاه صنعتی شاهرود؛ ebrahimi1188@shahroodut.ac.ir
 2استادیار دانشکدة مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شاهرود؛ adjami@modares.ac.ir
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چکیده
زبانه ها سواحلی هستند که از یک طرف به خشکی متصل بوده و از طرف دیگر در جهت امواج غالب و جریانات
در طول ساحل ناشی از آنها رشد میکنند و معموال در انتهایشان در یک یا چند شاخه به سمت خشکی کج
میشوند .بر اساس شرایط هیدرودینامیکی مختلس ،ممکن است در بعضی مناطق زبانههایی که ایجاد میشود
مستقیم باشد که از جمله بارزترین اینگونه زبانهها در آبهای ایران ،نوار دراز و باریک ماسهای میانکاله میباشد.
در این پژوهش با کمک رابطه بروون میزان پسروی و یا پیشروی سواحل زبانه میانکاله بر اساس تغییرات
سطح آب و اط عات پروفیل بستر دریا در سه زمان مختلس مقایسه شده و برای صحتسنجی از تصاویر
ماهوارهای استفاده شده است .منابع مختلفی برای بررسی وضعیت تراز سطح آب در دریای خزر به صورت
کوتاهمدت ،میانمدت و دراز مدت در دسترس است .بررسی کلی تغییرات دریای خزر ،با توجه به اینکه این
دریا با آبهای آزاد در ارتباط نیست ،نشان داده است که دامنه تغییرات تراز سطح آب در دریای خزر در طی
 112سال اخیر ،حدود  4متر بوده است .همچنین با توجه به پیشبینی صورت گرفته از  12سال آینده تراز
سطح آب نسبت به سطح فعلی حدود  2متر کاهش خواهد یافت.
کلمات کلیدی :میانکاله ،تغییرات تراز آب ،خط ساحل.
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پیشبینی عملیاتی امواج دریاهای ایران
ادریس دلخوش ،1دانیال یازجی ،2سرمد قادر ،9سید عباس حقشناس ، 4مرتضی جداری عطاری
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1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ edrisdelkhosh@ut.ac.ir

2دانشجوی دکتری ،مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ danielyazgi@ut.ac.ir
9دانشیار ،مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ sghader@ut.ac.ir
4استادیار ،مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ sahaghshenas@ut.ac.ir
5پژوهشگر میهمان ،مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ mortezajedariattari@yahoo.com

چکیده
بخش قابلتوجهی از استخراج نفت و گاز و خطوط انتقال آنها در مناطق ساحلی و دریایی تمرکز دارد .حدود
یکچهارم جمعیت کشور در نواحی ساحلی زندگی میکنند ،مسیر اصلی ترابری کاالها از دریاها میگذرد.
بخش اعظم آبزیان مصرفی کشور از نواحی ساحلی و دریایی صید میشود و درعینحال سواحل محل تفرجگاه
شهروندان ایرانی هستند .استفاده از این منابع عظیم نیازمند طراحی سازههایی است که امکان بهرهبرداری از
این منابع را مقدور میسازد .توسعه روزافزون سازههای فراساحل و گسترهی وسیع کاربرد آنها در فعالیتهای
دریایی لزوم طراحی صحیح و بهینه آن را روشن میسازد .فیزیک دریا و شبیهسازی امواج از تخصصهای
اصلی برای ارائه پیشبینی و هشدار مخاطرات دریایی است .امواج یکی از مهمترین نیروهای وارد بر سازههای
فراساحل هستند که برآورد صحیح آنها ،ضمن جلوگیری از وارد آمدن صدمات جبرانناپذیر به سازه ،نقش
مهمی در طراحی بهینه آن ایفا میکند ،لذا از ضروریترین اط عات موردنیاز هنگام طراحی و ساخت یک
سازه دریایی دادههای درازمدت خصوصیات امواج است .از جمله روتهای دقیق برخورد با پدیده ایجاد موج
توسط باد میتوان به مدلهای ریاضی و روتهای عددی اشاره نمود .شبیهسازیهای عددی میتوانند بهصورت
پیشیابی (بازیابی  )Hindcasting -و یا پیشبینی ( )Forecastingمورداستفاده قرار گیرند .مبنای تمام
مدلهای عددی پیشبینی موج ،حل معادله انتقال انرژی بهصورت طیفی با در نظر گرفتن عبارات چشمه و
چاه میباشد .لذا در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت راهبردی خلیجفارس ،دریای عمان و دریای خزر برای
جمهوری اس می ایران نسبت به برپایی سامانه پیشبینی باد و موج در این پهنههای آبی مهم اقدام شده است
و گزارشی از عملکرد سامانه پیشبینی امواج دریاهای ایران در شبیهسازی و پیشبینی پارامترهای باد و موج
در این مقاله ارائهشده است .همبستگی مناسب نتایج بهدستآمده با دادههای مشاهداتی در گزارت حاصل
نشاندهنده موفقیت نسبی این سامانه در شبیهسازی و پیشبینی امواج در آبهای عمیق و نقاط فراساحل
میباشد.
کلمات کلیدی :پیشبینی ،امواج ،مدلسازی عددی ،دریای خزر ،دریای عمان ،خلیجفارس

71

هیدرودینامیکفراساحل

• هیدرودینامیک شناورها و سازه های شناور

• مدل سازی جریان های سطح آزاد

• هیدرودینامیک رایزر و خطوط لوله

• ورتکس و ارتعاش های ناشی از آن ()VIV
• هیدرودینامیک دریا

• روش های عددی در هیدرودینامیک فراساحل
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی عددی اثر اسلوشینگ در مخزن دوبعدی تحت حرکت
هارمونیک دورانی در مختصات الگرانژی
*،2

سهیل رادفر ،1حسن اکبری

1دانشجوی دکتری ،دانشکده عمران و محیطزیست ،دانشگاه تربیت مدرس؛ soheil.radfar@modares.ac.ir
2استادیار گروه سازه های دریایی ،دانشکده عمران و محیطزیست ،دانشگاه تربیت مدرس؛ akbari.h@modares.ac.ir

چکیده
اسلوشینگ ،حرکت مایعات را در مخازن نیمهپر توصیس میکند و باعث ایجاد باری دینامیکی روی دیواره
مخزن میشود .این اثر در تعدادی از سیستمهای دینامیکی از قبیل فضاپیماها ،تانکرها ،کشتیهای حامل
 ،LNGبرجهای مرتفع آب و مخازن سیلندری پتروشیمی حائز اهمیت است .فشارهای ناشی از برخوردها از
اهمیت باالیی در ارزیابی مقاومت سازهای برخوردار هستند و ارزیابی درست آنها هنوز هم به علت
درصد باالی اثرات غیرخطی ،تغییرات پیچیده سطح آزاد ،پدیده برخورد شدید و اثرات به دام افتادگی هوا،
بهعنوان چالشی برای طراحان شناخته میشود .با توجه به قابلیت روت عددی هیدرودینامیک ذرات هموار
( )SPHدر شبیه سازی مناسب سیال با سطح آزاد ،در مطالعه حاضر ،با استفاده از این روت عددی رفتار
مخزن حاو ی آب تحت حرکت دورانی هارمونیک شبیه سازی شده و برای ارزیابی نتایج ،تغییرات زمانی فشار
برخورد در ارتفاعی مشخص از دیواره مخزن با نتایج اندازهگیریهای آزمایشگاهی و نیز مدل تفاضل محدود
( )FDMمورد قیاس قرار میگیرد .مقایسه صورت گرفته نشان میدهد که مطابقت خوبی بین نتایج حاصل
از روت  SPHبا نتایج تجربی و  FDMوجود دارد.
کلمات کلیدی :اسلوشینگ ،روت تفاضل محدود ،SPH ،حرکت دورانی.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 ـ تهران1931  خرداد ماه2  و1

Homotopy analysis of wave-perforated breakwater
interaction
Omrani Zahra1, Amirabadi Rouhollah 2
1

Ph.D Candidate of Civil Engineering, University of Qom, Iran; z.omrani@stu.qom.ac.ir
2

Assistant Professor of University of Qom, Iran; R.amirabadi@qom.ac.ir

Abstract
This paper proposes a homotopy analysis method to simulate Wave-perforated
breakwaters interaction. This method is an analytic technique for strongly
nonlinear problems. The solid boundary condition is used for analyzing the
problem. It is extremely complicated for wave motion through a permeable plate
accompanied with the wave energy dissipation and phase shift. Thus, some
assumptions are needed in the theoretical study to ease solution. The method of
assuming the permeable plate to be a rigid homogeneous porous medium is
generally employed. The flow of a fluid past a porous plate is considered.
However, the plate thickness is neglected in solving the fluid regions around the
breakwater because it is very small compared with the wavelength and water
depth. An exact analytical solution of the governing non-linear differential
equation is constructed using homotopy analysis method. It is observed that the
relevant perturbation solution corresponds to a special case of the presented
solution.

Keywords: Homotopy Analysis Method, Perforated Breakwater, Porous Plate.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

شبیه سازی جریانات گردابهای در اطراف پایههای پل خلیج
فارس
9

افشین بخشا ،1سارا الهیاری ،2امیرحسین جاوید

 1کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی ،دانشگاه آزاد اس می واحد علوم تحقیقات
Afshinbakhsha@gmail.com
2استادیار دانشگاه آزاد اس می واحد علوم و تحقیقات
9دانشیار دانشگاه آزاد اس می واحد علوم و تحقیقات

چکیده
تنگه خوران در بخش شمالی جزیره قشم و بین سرزمین اصلی و جزیره قشم واقع شده است .پل خلیج فارس
از بخش سرزمین اصلی به بندر پهل و از بخش جزیره قشم به بندر الفت منتهی می گردد .در این تحقیق بر
اساس داده های جزرومدی منطقه مدلسازی جریان های جزرومدی و جریان های گردابی ناشی از ساخت پایه
های پل خلیج فارس اجرا شده است .تغییرات تراز سطح آب ،سرعت جریان و تغییرات الگوی جریان و تشکیل
جریان های گردابه ای اطراف پایه های پل مدلسازی شده است.
مدلسازی جریانات جزرومدی در دو نقطه بندر خمیر و تنگه خوران نتایج مدلها واسنجی گردید .نتایج مدلسازی
ها بیانگر کاهش تراز حدود  2سانتی متر در بیشینه تراز در موقعیت پایه های پل خلیج فارس می باشد .با
توجه به پایستگی جرم ،با کاهش سطح تراز آب در پروفایل عرضی و کاهش سطح مقطع گذرا از تنگه خوران،
سرعت سیال در مقطع افزایش یافته و به تناسب کاهش تراز افزایش سرعت رخ داده است .در بیشینه حالت،
سرعت جریان در بین پایه های پنجم و ششم که در مرکز تنگه خوران واقع شده اند تا حدود  22سانتی متر
بر ثانیه افزایش می یابد.
کلمات کلیدی :شبیه سازی عددی ،پل خلیج فارس ،تنگه خوران ،جریان جزرومدی ،جریان گردابی.
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 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

تأثیر جهتگیری فیبرها بر ارتعاشات پروانه کامپوزیتی
4

غالمرضا رضائیان ،1مرتضی دردل ، 2دکتر روزبه شفقت ، 9دکتر رضا اکبری آالشتی

1کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی – سازه کشتی ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلgrezaeian@gmail.com ،
2دانشیار و عضو هیئتعلمی دانشکده مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلdardel@nit.ac.ir ،
1استادیار و عضو هیئتعلمی دانشکده مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلrshafaghat@nit.ac.ir ،
4دانشیار و عضو هیئتعلمی دانشکده مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلraalashti@nit.ac.ir ،

چکیده
پروانه یکی از مهم ترین اجزای سیستم رانش یک شناور است که وظیفه اصلی آن ایجاد نیروی رانش مناسب
جهت پیشروی شناور در دریا است .طراحی پره پروانه و نهایتاً پروانه دریائی مناسب یکی از مهمترین کارهای
یک مهندس آرشیتکت کشتی است .با توجه به اینکه درخواستهای عملکرد خوب پروانه ،قدرت پروانه ،ایجاد
سرو صدای کم توسط پروانه و کاهش ارتعاشات پروانه رو به افزایش است بنابراین طراحی پروانه پیچیدگی
خاص خود را دارد .در این مقاله ما به بررسی تاثیر زاویه الیهگذاری در ارتعاشات پروانه میپردازیم.
در کار حاضر پره پروانه ابتدا بهصورت تیر یک سر گیر دار مدل شد و سپس مدلسازی به کمک ورق ک سیک
انجام گرفت .روابط حرکت برای تیر ،ورق و صفحه کامپوزیتی استخراج گردید .ارتعاشات پره پروانه دریایی که
از مواد کامپوزیتی تشکیل شده به کمک روت گالرکین مورد حل و آنالیز قرار گرفت و برای دقت باال ،روابط به
کمک دستور متلب حل شدند .طراحی بهینه پروانه کامپوزیتی برای ارتعاشات آزاد و اجباری برای اهداف
طراحی انجام شد .فقط الیهگذاریهای متقارن مدنظر قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که ترتیب الیهگذاری
مناسب در پروانه کامپوزیتی عملکرد آن را در مقایسه با پروانه فلزی بهبود میبخشد .در این کار اثر پارامترهای
متفاوتی مثل تغییر نسبت عرض به طول ،ضخامت ،انحنا ،تعداد الیهها ،زاویه الیهگذاری و غیره روی ارتعات
پره و پروانه ،خمش و پیچش بررسی شد .یکی از متغیرهای مستقل برای ارزیابی وسایل داخل آب ،ارزیابی
خصوصیات شکل مد و فرکانس طبیعی آنها است .در کار حاضر شکل پره پروانه مثل صفحه یکسر گیردار در
نظر گرفتهشده است .خواص ارتعات پروانه برای زوایای مختلس الیهگذاری انجام شد .ع وه بر اینکه پروانههای
کامپوزیتی سبک تر و نیاز به نگهداری کمتری دارند ،از نتایج واضح و روشن است که با انتخاب صحیح تعداد
الیهها و زاویه الیهگذاری  ،فرکانسهای طبیعی پروانههای کامپوزیتی خیلی بهتر و مناسبتر از نوع فلزی
هستند و میتوانند بهتر از نوع فلزی کار کنند.
کلمات کلیدی :ارتعاشات  ،پروانه دریایی ،خمش و پیچش ،کامپوزیت.
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 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

تحلیل میدانهای فشار کاویتاسیون در توربینهای جریان
دریایی افقی محور
امیر جاللی افشار ،1سارا اهلل یاری بیک ،2مجید قدسی حسن آباد

9

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اس می واحد علوم و تحقیقات تهران؛ amirsamanjalali@yahoo.com
2استادیار ،دانشگاه آزاد اس می واحد علوم و تحقیقات تهران؛ sara_ay1181@yahoo.com
9استادیار ،دانشگاه آزاد اس می واحد علوم و تحقیقات تهران؛m.ghodsi.h@gmail.com

چکیده
امروزه با گستردگی استفاده از انرژی پاک در سراسر دنیا و به دنبال آن روشهای گوناگون استحصال انرژی
پاک از دریا حضور انواع توربین های آبی به طور قابل توجهی گسترت یافته است .بنابراین بررسی عوامل
مخرب بر کارکرد این توربینها اهمیت ویژه ای دارد .با توجه به اینکه پدیده کاویتاسیون که به علت آثار
مخرب روی پروانه توربینهای آبی یک از مشک ت مهم بشمار میرود ،بررسی و مدل سازی این پدیده کمک
به بهینه سازی و شناسایی محل وقوع آن میکند .از آنجاییکه کاهش فشار در توربین باعث افزایش احتمال
وقوع کاویتاسیون میشود ،لذا تحلیل و بررسی میدانهای فشار اطراف سیال و تیغههای پروانه توربین برای
شناخت محل وقوع کاویتاسیون امری ضروری میباشد .در این پژوهش با استفاده از نرمافزار انسیس (نسخه
 ) 14.1پروانه توربین جریان دریایی افقی محور نا متعارفی مدل شد تا نقاطی که فشار کاهش مییابد شناسایی
شوند .نتایج این تحقیق نشان داد که لبه تیغههای پروانه این توربینها محلی است که با کاهش فشار روبهرو
است.
کلمات کلیدی :توربین جریان دریایی افقی محور ،کاویتاسیون ،مدلسازی ،میدانهای فشار.
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مروری بر مدل غیر خطی ارتعاش ناشی ازگردابه ها در
رایزرهای دریایی آب عمیق
مجید عسگری ،1محسن کریمی

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر Majidaskary2080@gmail.com
2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر Mohsen_karimi80@yahoo.com

چکیده
با توجه به نیاز گسترده به نفت خام و مشتقات آن در جهان ،اکتشاف نفت و گاز در دریا و در آب های عمیق
ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد ،بدین منظور برای استخراج نفت و گاز در آب های عمیق ،همیشه
ارتعات ناشی از گردابه ها ( ) VIVبا انعطاف پذیری لوله ها به چالش کشیده می شود .در این مقاله مدل غیر
خطی  VIVوابسته به زمان بر مبنای نیروی لیفت و معادله موریسون مورد ارزیابی قرار می گیرد .هر دو
ارتعات القایی ناشی از گردابه و اثر تقابلی ساختار سیال در مسیر عرضی برای مدل می باشند .گردابه در ویک
یک رایزر منبع عمده بارگزاری است که سبب ارتعات در آن می شود .به خاطر پیچیدگی دینامیک آن ،وقتی
گردابه از یک رایزر پخش می شود VIV ،و اثر متقابل بین بدنه و الگوهای گردابه در ویک منجر به شکل
گیری زمینه های مختلس تحقیقاتی می گردد .یکی از مشخصه های مدل نیروی لیفت وابسته به پاس با اثر
میرایی غیر خطی است که از مدل های دیگر  VIVمتفاوت می باشد .محاسبات این مدل بخوبی می تواند
 VIVرایزرهای دریایی آبهای عمیق را توصیس کند و نتایج حاصل نیز با محاسبات سایر مدل ها تقریبا در
یک طیس می باشند.
کلمات کلیدی  :گردابه ،لوله استخراج از کس دریا (رایزر) ،ارتعات ناشی از گردابه ،اثر متقابل سیال و سازه،
نیروی برآ.
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مدلسازی عددی رفتار امواج منظم و نامنظم دریا در برخورد با
سازه شناور به روش حجم محدود
مهدی فرزانه ، 1محمود رستمی
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان؛ mfarzaneh6168@yahoo.com
 2استادیار دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان؛ rostamivf@aut.ac.ir

چکیده
یکی از پدیدههای مهم و کاربردی در دریا وجود امواج منظم و نامنظم و تقابل آنها با سازه شناورها و سکوهای
دریایی است .شناخت این امواج و اثرات ناشی از آنها درطراحیهای اولیه سازههای دریایی و کلیه شناورها
جهت ساخت و بهرهبرداری از اهمیت خاصی برخوردار میباشد که در صورت عدم توجه و کوچک شمردن
اثرات امواج در نقاط مختلس دریا ،سازه شناور ممکن است دچار خستگی و شکست شده و صدمات جبران
ناپذیری به آن وارد گردد .دراین مقاله شرایط دریا با امواج منظم و نامنظم مدلسازی شده و نتایج حاصل از
ت قی آنها با سازه یک شناور استخراج گردید ،همچنین با مشخص نمودن نقاط فرضی مختلس روی سازه
شناور قسمتهای پرفشار و کمفشار به دست آمده که تطبیق خوبی حاصل شده و رفتار دینامیکی شناور آنالیز
و مورد تحلیل قرارگرفت .جهت مدلسازی عددی از نرمافزار قدرتمند استار سیسیام استفاده نموده و روند
تحلیل امواج در آب با شبکهبندی سازمان یافته تحت شرایط دوفازی شبیهسازی شدهاست.
کلمات کلیدی :مدلسازی عددی ،امواج منظم و نامنظم ،دوفازی ،سازه شناور ،استار سیسیام.
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تغییرات تاوایی ناشی از فرارفت و انتشار ،بستر و سطحی حوضه-
ی شمالی دریای خزر
محمد ملکی لنبر ،1داریوش منصوری* ،2اکبر رشیدی ابراهیم حصاری

9

 1دانشجوی فیزیک دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ m.maleki6114@gmail.com
 2استادیار گروه فیزیک دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ mansoury@modares.ac.ir
 1استادیار گروه فیزیک دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ Akbar.rashidi@modares.ac.ir

چکیده
در این تحقیق تغییرات تاوایی ناشی از فرارفت و انتشار ،کرل تنش بستر و کرل تنش باد در خزر شمالی برای
دو ماه فوریه و آگوست با استفاده از مدل  POMبررسی شد .مدل  ،POMمدلی اقیانوسی با مختصات
عمودی سیگما ،شبکهی افقی منحنیوار راست گوشه است .در این مدل از دادههای میدان دما و شوری
 WOAو از داده های باد ،بارت ،تبخیر ،ی  ،تابش امواج کوتاه و بلند ،اخذ شده از بانک دادههای روزانه
 ،ECMWFبا دقت  2/1دقیقه و با گام زمانی  6ساعته ،استفاده شده است .برای دادههای رودخانهها از
میانگین ماهیانهی دادههای  ،NRLو برای ژرفاسنجی از دادههای  GEBCO28با دقت  12ثانیه استفاده
شد .نتایج آن پس از بررسی پایداری ،با دادههای میدانی موجود ،مقایسه و تطابق خوبی بین الگوی تغییرات
دما و نیز شوری مشاهده شد .از نتایج این تحقیق ،مهمترین عامل ایجاد تاوایی در حوضه شمالی دریای خزر،
تاوایی ناشی از فرارفت و انتشار است که در مناطق غربی و شمال غربی این حوضه دارای مقدار بیشینه می
باشد و نیز بیشترین مقدار تاوایی سطحی نیز در سواحل شرقی و جنوب غربی حوضه شمالی مشاهده می گردد
که ماکزیمم مقدار آن در ماه آگوست و فوریه در شرق این حوضه به ترتیب برابر با مقادیر  1/1 e-12و -12
 2 eمی باشند.
کلمات کلیدی :تاوایی ،فرارفت و انتشار ،مدل  ،POMدریای خزر.
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 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

آنالیز هیدرودینامیکی موج شکن شناور نوع پی (𝛑)
اسماعیل مسعودی
 1کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرesmaeelmasoodi@aut.ac.ir ،

چکیده
در این مقاله به مطالعه و بررسی هیدرودینامیکی موج شکن شناور نوع پی ( )πتحت اثر امواج خطی پرداخته
می شود .در این راستا از روت المان مرزی سه بعدی و نرم افزار هیدرومکانیکی  ANSYS AQWAاستفاده
می شود .به منظور اعتبار سنجی خروجی ها در ابتدا مساله موج شکن شناور مستطیلی معادل مورد بررسی
قرار گرفته و نتایج آن با سایر تحقیقات مقایسه می شود .نتایج نشان دهنده تطابق مناسب خروجی های
مطالعه حاضر با خروجی های سایر محققین دارد .پس از آن موج شکن شناور نوع پی ( )πبا فرض وزن یکسان
با موج شکن مستطیلی از نظر ضرایب هیدرودینامیکی ،نیروهای وارد شده بر جسم شناور و ضرایب بازتاب و
گذردهی مقایسه می شون د .نتایج نشان می دهند که موج شکن مستطیلی ضریب گذردهی کمتر و در نتیجه
عملکرد مناسب تری در برابر امواج خطی در مقایسه با موج شکن نوع پی دارد .با این حال نیروهای وارد شده
بر موج شکن نوع پی در جهت رول کمتر بوده و با توجه به اینکه ضرایب گذردهی این دو نوع موج شکن
اخت ف اندکی (حداکثر  12درصد) دارند می توان با تقریب مناسبی موج شکن نوع پی را به جای موج شکن
مستطیلی استفاده نمود .پس از آن ،مطالعه پارامتری با در نظر گرفتن پارامترهای اساسی تاثیر گذار بر موج
شکن شناور نوع پی صورت پذیرفته و متغیرهای اساسی هم چون نیروهای وارد شده بر جسم و ضرایب بازتاب
و گذردهی بررسی می شوند .نتایج نشان می دهند که تاثیر پارامتر عمق زائده بیش ترین تاثیر را بر عملکرد
موج شکن پی شکل را دارد .بررسی عملکرد موج شکن نوع پی برای اولین بار صورت گرفته است.
کلمات کلیدی :موج شکن شناور ،جداسازی متغیر ها ،مطالعه پارامتری.
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محاسبه عددی ضرایب هیدرودینامیکی جرم اضافه سازههای
زیرسطحی با استفاده از توسعه تئوری پتانسیل
احسان یاری

1

1دکترای مهندسی دریا-هیدرودینامیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ ehsanyari11@gmail.com

چکیده
یکی از ضرایب هیدرودینامیکی مهم در حرکت غیریکنواخت و شتابدار ،ضرایب هیدرودینامیکی جرم اضافه
میباشد .این ضرایب در پاس دینامیکی و نتیجتاً در نتایج شبیهسازی حرکت شناورها و سازههای زیرسطحی
بسیار موثر می باشد .در این مقاله با توسعه روت اجزای مرزی به توضیح روت های بدست آوردن این ضرایب
با این روت پ رداخته و در نهایت ماتریس ضرایب جرم اضافه را برای چند هندسه که مقدار جرم اضافه آنها در
مراجع وجود دارد  ،با استفاده از روت تئوری پتانسیل استخراج شده است.
کلمات کلیدی  :ضرایب هیدرودینامیکی ،ضریب جرم اضافه ،شناورهای زیرسطحی ،تئوری پتانسیل.
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 ـ تهران1931  حرداد ماه2  و1

Hydrodynamic analysis of various cross sections of
floating breakwaters
Esmaeel Masoudi
1

MSC, Department of Maritime Engineering, Amirkabir University of Technology,
Tehran, Iran, Esmaeelmasoodi@aut.ac.ir

Abstract
This paper proposes a homotopy analysis method to simulate Wave-perforated
breakwaters interaction. This method is an analytic technique for strongly
nonlinear problems. The solid boundary condition is used for analyzing the
problem. It is extremely complicated for wave motion through a permeable plate
accompanied with the wave energy dissipation and phase shift. Thus, some
assumptions are needed in the theoretical study to ease solution. The method of
assuming the permeable plate to be a rigid homogeneous porous medium is
generally employed. The flow of a fluid past a porous plate is considered.
However, the plate thickness is neglected in solving the fluid regions around the
breakwater because it is very small compared with the wavelength and water
depth. An exact analytical solution of the governing non-linear differential
equation is constructed using homotopy analysis method. It is observed that the
relevant perturbation solution corresponds to a special case of the presented
solution.

Keywords: Homotopy Analysis Method, Perforated Breakwater, Porous Plate.
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شبیه سازی شکست سد دو فازی سیال -سیال با استفاده از
روش WCSPH
2

کاوه سلیمانی ،1محمد جواد کتابداری

1دانشجوی دکتری مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ kv.soleimani@aut.ac.ir
2دانشیار دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ ketabdar@aut.ac.ir

چکیده
جریانهای چند فازی کاربرد وسیعی در بسیاری از مسائل صنعتی و مهندسی دارند که از آن جمله می توان به
هیدرودینامیک بنادر ،جت ماسه ،فرآیندهای شیمیایی و انتقال نفت و گاز و نظایر آن اشاره کرد .پدیده
شکست سد دوفازی ،یکی از پیچیده ترین مسائل در حوضه هیدرودینامیک کاربردی ،از جمله در نیروگاههای
برقابی ،هیدرودینامیک دریایی و مهندسی سواحل است .جریانهای ناشی از شکست سد که از نوع جریانهای
متغیر سریع همراه با سطح آزاد هستند ،می توانند منجر به سی ب و تلفات زیادی شوند .با توجه به مشک ت
روشهای عددی مبتنی بر شبکه در مدلسازی مسائل مربوط به سطح آزاد ،مرزهای تغییر شکل پذیر و نیز تغیر
شکلهای بسیار بزر  ،این روشها چندان برای شبیه سازی مسائلی نظیر شکست سد دو فازی مناسب نبوده و
بنابراین در سالیان اخیر ،تمرکز بیشتری بر روی روشهای ذره ای شده است .هیدرودینامیک ذرات هموار یکی
از جدیدترین روشهای عددی بدون شبکه است که برای شبیه سازی مسائل هیدرودینامیکی مورد توجه قرار
گرفته است .در این مقاله ،با استفاده از روت هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر ( )WCSPHبه شبیه
سازی مسئله شکست سد دوفازی پرداخته شده است .به منظور شبیه سازی از کد منبع باز DualSPHysics
استفاده شده است .همچنین به منظور کاهش نوسانات چگالی در روت  ،WCSPHفرموالسیون Delta-
 SPHبکار گرفته شده است .آب به صورت یک سیال نیوتنی و محلول پلی اتیلن اکسید PEOبه صورت یک
سیال غیر نیوتنی لحاظ گردیده است .به منظور مدلسازی محلول  ، PEOاز یک مدل بینگهام Herschel-
 Buckley-Papanastasiouاستفاده شده است .نتایج به دست آمده ،نشان دهنده دقت مناسب این روت
در شبیه سازی پدیده های چند فازی است.
کلمات کلیدی :شکست سد دو فازی ،سطح آزاد ،هیدرودینامیک ذرات هموار ،مدل بینگهام

83

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی تاثیر میزان کاهش تراست بر عملکرد هیدرودینامیکی
پروانه های کامالً مغروق نزدیک سطح آزاد
احسان یاری

1

1دکترای مهندسی دریا-هیدرودینامیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ ehsanyari11@gmail.com

چکیده
در این مقاله جهت مطالعه پدیده هوادهی و اثر آن بر روی ضرایب عملکردی پروانه در حالت کام ً مغروق،
هندسه یک نمونه پروانه از سری استاندارد  Bمورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .جهت بررسی
میزان تاثیر پارامتر هوادهی بر روی عملکرد پروانه ،ابتدا تحلیل پروانه در حالت کام ً مغروق در ضرایب پیشروی
مختلس انجام گرفته و نتایج به دست آمده با دادههای تجربی مورد اعتبار ستجی قرار گرفته است و سپس در
حالت نزدیک سطح آزاد با استفاده از مدلسازی دوفازی پروانه تحلیل شده و نتایج مورد مقایسه قرار گرفته
است .مطابق نتایج بدست آمده با افزایش دور پروانه (کاهش عدد کاویتاسیون) میزان کاهش ضریب تراست به
شدت رخ داده و کمترین می زان تاثیر مربوط به ناحیه نزدیک به نقطه طراحی (ماکزیمم راندمان) می باشد.
ع وه بر این ناحیه هوادهی بیشتر حول محدوده نوک پره ها مشاهده گردید که بصورت یک ناحیه دایرهای با
مسیری به سمت سطح آزاد میباشد.
کلمات کلیدی :ضریب تراست ،راندمان هیدرودینامیکی ،هوادهی ،پروانه کام ً مغروق.
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انرژی پایدار امواج دریا وتحلیل ستونهای نوسانگر آب استوانه
ای )(OWC
فرشید مهدی علمدارلو  ،1محمدجواد کتابداری

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرfarshedmahde@aut.ac.ir ،

2دانشیار ،دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیرketabdar@aut.ac.ir ،

چکیده
امروزه با تقلیل انرژیهای فسیلی و محدودیتهای زیست محیطی ،رویکرد به انرژیهای نو رو به پیشرفت است .
انرژی های تجدید پذیر دریا به چهار صورت انرژی امواج ،انرژی جزر و مدی ،انرژی اخت ف دما آب و انرژی
پتانسیل اخت ف غلظت آب شور مورد استفاده قرار می گیرد .یکی از روشهای استحصال انرژی امواج دریا
استفاده از ستون نوسانگر آب ) )OWCاست .در این مقاله به بررسی انرژی های امواج دریا و تحلیل روابط
حاکم بر یک ستون نوسانگر آب استوانه ای ارائه شده است .با بررسی نتایج بدست آمده مشخص شد که انرژی
امواج رابطه مستقیم با ارتفاع امواج ورودی به سیستم ستون نوسانگر را دارد .با افزایش میزان ارتفاع امواج
ورودی به سیستم میزان جذب انرژی توسط دستگاه افزایش یافته اما جهت بهره برداری مناسب  ،می توان از
این سیستم در نقاطی استفاده کرد که دارای ارتفاع امواج بیشتر از یک متر باشد.
کلمات کلیدی:انرژی امواج دریا،ستون نوسانگر آب،تئوری تفرق.
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مقایسه عملکرد هیدرودینامیکی سیستم رانش از نوک پره با
سیستم رانش پروانه داکتدار مشابه
احسان یاری
دکترای مهندسی دریا-هیدرودینامیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهانehsanyari11@gmail.com،

چکیده
میزان کاهش راندمان در سیستمهای رانش پروانهای بواسطه تشکیل گردابههای نوک پره و همچنین حضور
هاب و باس پروانه مقدار قابل توجهی میباشد .در این میان استفاده از سیستمهای تراستری رانش از نوک تا
حد زیادی این مشکل را کاهش داده است .در این مقاله عملکرد سیستم تراستری رانش از نوک (بدون هاب)
در مقایسه با یک پروانه داکتدار مشابه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .پره پروانه سیستمهای
رانش از مقطع کاپ ن انتخاب شده است .در سیستم تراستری رانش از نوک هندسه نوک پرهها بصورت برونیابی
استخراج شده است.تحلیل با استفاده از روت دینامیک سیاالت محاسباتی بر پایه حجم محدود انجام گرفته
است .مطابق داده های بدست آمده بهبود راندمان هیدرودینامیکی و کاهش میزان اغتشات در جریان پایین
دست در سیستم تراستری رانش از نوک نسبت به پروانه داکتدار مشاهده میشود.
کلمات کلیدی :عملکرد هیدرودینامیکی ،سیستم تراستری رانش از نوک  ،پروانه داکتدار.
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بررسی ضریب جرم افزوده و دمپینگ حرکت سوای یک بیضی
گون
زینب علی محمدی ،1جلیل فریدونی ،2محمود رستمی

9

1دانشجو ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ؛ zeinabm421@gmail.com
2دانشیار ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ؛ j.fereidooni@gmail.com
دانشیار  ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ mrostamivf@gmail.com

چکیده
برای حل معادله دینامیکی یک شناور بدست آوردن ضرایب هیدرودینامیکی که شامل ضرایب جرم افزوده،
ممان افزوده و میرایی می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در این مقاله با استفاده از نرم افزار STAR
 CCM+و با یک بار اجرای شبیه سازی  pure swayضریب جرم و ممان افزوده و میرایی حرکت سوای
بیضی گون محاسبه شده است.
کلمات کلیدی :ضرایب هیدرو دینامیکی ،جرم و ممان افزوده ،میرایی.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی تاثیر عمق بر انعکاس موج از موج شکن در کیسون
متخلخل
امید رسولی دیسفانی ،1سید احمد حمیدی ،2محمد مهدیخانی

9

1کارشناس ارشد سازه های دریایی ،موسسه عمران ساحل؛ o.rasouli@stu.qom.ac.ir

 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت ،موسسه عمران ساحل؛
seyyed.ahmad.hamidi@gmail.com
 9دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ،موسسه عمران ساحل؛ mohamad.mehdikhani@gmail.com

چکیده
امروزه استفاده از کیسون برای ساخت بندر و موجشکن در دنیا در نقاطی از دریا که دارای عمق زیاد است
دارای صرفه اقتصادی باالیی است .از طرفی در صورت استفاده از کیسون متخلخل بخش زیادی از انرژی توسط
دیوار متخلخل مستهلک میشود و باعث افزایش کارایی کیسون میشود .در این مقاله به بررسی انعکاس موج
از موج شکن کیسون متخلخل پرداخته شده است .این بررسی به صورت مدل فیزیکی و آزمایشگاهی می باشد.
انعکاس موج از موج شکن می تواند مشک ت زیادی را برای شناورها ایجاد کند بنابراین برای کاهش انعکاس
موج از کیسون متخلخل می توان استفاده کرد .آزمایش به این صورت می باشد که انعکاس موج هنگامی که
یک دیوار متخلخل جلوی دیوار اصلی باشد اندازه گیری می شود و تاثیر این دیوار متخلخل بر روی انعکاس
موج بررسی می شود .صفحات متخلخل در عمق  44و  42سانتی متری می باشند تا قیاسی نیز با توجه به
عمق صورت پذیرد .برای مدل سازی نیز از مدل بندر تمبک استفاده شد و ابعاد موج شکن و اط عات مربوط
به امواج مربوط به موج شکن بندر تمبک می باشد .علت مطالعه بندر تمبک در راستای اهداف یکی از پروژه
های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص) -موسسه عمران ساحل می باشد تا امکان سنجی استفاده از کیسون
متخلخل در این بندر مورد تحلیل قرار گیرد .آزمایشات این مطالعه در فلوم موج پژوهشکده حفاظت خاک و
آبخیزداری انجام شده است.
کلمات کلیدی :کیسون متخلخل ،مدل سازی فیزیکی ،بندر تمبک ،انعکاس ،موج شکن.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 ـ تهران1931  خرداد ماه2  و1

Concept of energy extraction from sea waves using
flapping foils operating as biomimetic system
Ali Zinati1 , Mohammad Javad Ketabdari2
1PhD

Student, Department of Maritime Engineering, Amirkabir University of Technology,
Tehran, Iran; alizinati@aut.ac.ir
2Associate Professor, Department of Maritime Engineering, Amirkabir University of Technology,
Tehran, Iran; ketabdar@aut.ac.ir

Abstract
Oscillating hydrofoils in presence of waves under the free surface as new systems
for energy extraction is a hybrid renewable marine energy sources. In this system
energy extraction is associated with oscillating hydrofoils operating as
biomimetic systems in harmonic waves and currents in coastal regions using
active pitch control. Another way of energy exploiting is used by installation of
foils under the hull of the ships. Flapping foils located beneath the hull of the ship
are investigated as unsteady thrusters, augmenting ship propulsion in rough seas
and offering dynamic stabilization. In this system the foil undergoes a combined
oscillatory motion in the presence of waves. For the system in the horizontal
arrangement, the vertical heaving motion of the hydrofoil is induced by the
motion of the ship in waves. The survey shows that exploiting of energy from sea
using these techniques can be proposed for Iranian hybrid ships for their
propulsion as secondary source of energy. Particularly North part of Persian Gulf
has a proper situation for installation and operation as marine energy device in
coastal regions.

Keywords: Flapping Foils,Oscillating Hydrofoils,Biomimetic Systems,Energy
Extraction.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

آنالیز هیدرودینامیکی یک زیرسطحی کروی با سیستم پیشرانش
جت آب
2

لیال غالمی ،1رضا مهریار

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شیراز؛ l.gholami@sutech.ac.ir
 2عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ،دانشگاه صنعتی شیراز؛ mehryar@sutech.ac.ir

چکیده
در این مقاله یک جسم کروی کوچک غوطه ور در آب طراحی شده است که بتواند با استفاده از سیستم
پیشرانش جت آب رانده شود و ع وه بر این نیروی مقاومت آب با شبیهسازی عددی بررسی شده است .در
قسمت طراحی مفهومی با در نظر گرفتن مشخصات و تجهیزات الزم ،ابعاد اصلی،جنس و جرم زیرسطحیکروی
مورد نظر تعیین گردید .قطر کره  22سانتی متر تخمین زده شد و اثر جت در مقایسه با کره بدون جت ،اثر
قطر نازل ،دبی ورودی و خروجی و اثر زاویه قراگیری جتها نسبت به راستای افق مورد بررسی قرار گرفت که
نتایج حاصله نشان میدهد که تأثیر وجود جت در مقایسه با کره بدون جت ،با توجه به عدد رینولدز ،قطر نازل
و دبی ورودی و خروجی باعث افزایش پسا شده است .ع وه بر این در یک دبی مشخص و در هر زاویهای با
افزایش قطر نیروی پسا کاهش مییابد .در یک قطر مشخص در هر زاویه نازل ورودی جت ،با افزایش دبی
نیروی پسا افزایش مییابد .همچنین در یک قطر و دبی مشخص ،تأثیر زاویه متفاوت است اما بطور کلی با
افزایش زاویه ،کاهش پسا مشاهده گردید.
کلمات کلیدی :آنالیز هیدرودینامیکی ،جت آب ،زیرسطحی کروی ،نیروی پیشرانش
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی عملگرهای دامنه پاسخ حرکات هیو ،رول و سوای سیستم
های شناور دو بدنه با نسبت منظری بزرگ
محمدرضا تابشپور ،*1علی احمدی

2

 1استادیار ،قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک های دریایی  ،دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی
شریس tabeshpour@sharif.edu ،
دانشجوی دکترا ،دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریسahmadi_ali@mech.sharif.ir ،

چکیده
شناورهایی با دو بدنه پانتونی  ،مانند  Swathو  ،Harthیکی از انواع شناورها هستند که امروزه تمایل زیادی
برای استفاده از این شناورها در حوزه های مختلس صنعت دریایی در دنیا ،به خصوص برای کاربردهای نظامی،
وجود دارد .نمونه های متعددی با طراحی های متنوع از این نمونه شناورها ساخته شده و تحلیل های مختلفی
برای بررسی کارایی و تعیین مشخصات آنها انجام شده است .کاهش مقاومت هیدرودینامیکی و بهبود مشخصات
دریامانی در کنار تامین فضای زیاد عرشه جزو دالیلی هستند که گرایش به این نوع شناورها را افزایش داده
است .تمرکز اصلی در این مقاله بررسی شرایط دریامانی شناورهای دو بدنه دارای عرض کم و طول زیاد است.
در این مقاله اثرات تغییر عرض و طول شناور بر مشخصات دریامانی چنین شناورهایی ،با استفاده از نمودارهای
عملگر دامنه پاس به عنوان ابزاری برای ارزیابی رفتار شناور در امواج ،بررسی می شود .در این تحقیق ،شناور
دو بدنه با سه عرض و سه طول مجزا مدلسازی شده و تحلیل حساسیت بر روی نمودارهای عملگر دامنه پاس
انجام می شود .هندسه های موردنظر در نرم افزار  MOSESمدلسازی شده و مشخصات هیدرودینامیکی و
بارگذاری های موج روی بدنه شناور با استفاده از روت المان مرزی استخراج شده است.
کلمات کلیدی :بارگذاری موج ،شناور دو بدنه ،RAO ،روت المان مرزی.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

ارزیابی سازه جاکت نگهدارنده توربین بادی با در نظر گرفتن
اندرکنش خاک-شمع-سازه تحت تاثیر امواج شکنا
ناصر شابختی ، 1کورش خداوردی

2

 1عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران  ,دانشکده مهندسی عمرانshabakhty@iust.ac.ir ،

 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سواحل  ,بنادر و سازه های دریایی  ،دانشگاه علم و صنعت ایران،
k_khodaverdi@civileng.iust.ac.ir

چکیده
مدل های مختلفی برای بررسی رفتار اندرکنش خاک -سازه وشمع در سازه های نگه دارنده توربین های بادی
استفاده می شود که می تواند برروی پاس سازه دریایی تاثیر قابل توجهی بگذارد .در این تحقیق ت ت گردیده
پاس سازه دریایی توربین بادی را برای سه مدل ساده سازی شده اندرکنش خاک -شمع -سازه شامل روت
طول پایداری با طول های مختلس  6 ,4 ,2و  8برابر قطر شمع ،ماتریس سختی و فنرهای مستقل تحت تاثیر
امواج شکنا بدست آورده و با مدل پیچیده و زمانبر تیر بر روی بستر غیر خطی وینکلر که در این تحقیق به
عنوان مدل مرجع انتخاب می گردد مقایسه شود .نتایج بدست آمده از تحلیل سازه دریایی برای مدل های
مختلس نشان می دهد که نیروی موج شکنا می تواند باعث ایجاد تغییر شکل های اضافی در سازه گردیده و
الزم است این موضوع در طراحی سازه های دریایی در نظر گرفته شود .بع وه نتایج نشان می دهداز میان
روت های مختلس اندرکنش خاک  ,شمع و سازه روت طول پایداری با عمق گیرداری هشت برابر قطر شمع
بهترین تطابق را با مدل مرجع دارد و به عنوان روشی ساده با محاسباتی محدود می تواند کمک شایانی به
مهندسین در طراحی و تحلیل سازه کند.
کلمات کلیدی:
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 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

طرحی بهینه و کارا برای ناوبری شناورهای بندر اروندکنار
ایمان میفور
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سواحل ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر؛ imanmeyfour@gmail.com

چکیده
گسترت بنادر هر کشور به عنوان دریچه ای برای گسترت تجارت بین المللی آن کشور محسوب میشود .در
کشور ما ایران ،گسترت بنادر و سازه های ساحلی جهت پایانه های بار ،مسافر ،تاسیسات زیربنایی و صنایع
نفت و گاز در سالهای اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است .بندر اروندکنار در جنوب غرب استان خوزستان
و در مجاورت رودخانه اروند واقع شده است .هم اکنون این بندر در قالب یک بندر کوچک ،به شناورهای محلی
سرویس دهی میکند .لیکن بر اساس مطالعات صورت گرفته و توافقات انجام شده فی مابین اداره کل بنادر و
دریانوردی استان خوزستان و سرمایه گذاران بندر ،تبادل کاالهای کانتینری ،عمومی و فرآورده های نفتی در
افق توسعه این بندر پیش بینی شده است .در طرح توسعه بندر اروندکنار سه ترمینال مواد نفتی ،کانتینری و
کاالی عمومی جهت تبادالت انواع کاالها در نظر گرفته شده است .در این مقاله اجزای آبراهه اصلی بندر
اروندکنار و نهر خلیفه و همچنین ظرفیت و تعداد یدککش های مورد نیاز در بندر اروندکنار (با توجه به
مشخصات شناورهای طرح و با به کارگیری روابط ارایه شده در آیین نامه های معتبر) تعیین شده است.
کلمات کلیدی :بندر ،شناور ،آبراهه ،یدک کش.
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چکیده مقاالت هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
 1و  2حرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی وضعیت ناوگان دریایی در جهت بهبود اقتصاد کشور
دانیال قادری ،1محمد محبی

2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران؛
2

danialghaderi@aut.ac.ir
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه هرمزگان ؛ Mohebimh@yahoo.com

چکیده
کشور ایران با دارا بودن 1618.24 ،کیلومتر مرز ساحلی و مجاورت با آبهای آزاد بینالمللی به عنوان یک
کشور دریای بهشمارمیآید ،این امر خود به خوبی نشان از وجود پتانسیل اولیه کشور ایران در بهرهبرداری
اقتصادی از نعمت خدادادی دریا است .امروزه ،حدود  12درصد تجارت اقتصادی دنیا از طریق حملونقل
دریای صورت میگیرد ،در این بین ،کشور ایران ،از نظر ناوگاندریایی فعال در بخش حملونقل کانتینری در
بین  22خط برتر کشتیرانی دنیا قرار گرفتهاست .در این مطالعه ،با استفاده از روت تحلیلی توصیفی با مطالعه
کتابخانهای به بررسی وضعیت ناوگان دریایی ایران در جهت بهبود اقتصاد کشور پرداختهشده است .کشور
ایران از نظر خطوط کشتیرانی کانتینری در جایگاه بیستم قرار دارد و همچنین طبق گزارت سالیانه مجمع
جهانی اقتصاد ،ایران در رتبه  26از نظر اقتصادی قرار دارد .نتایج حاصل از مقایسه آمار و ارقام بررسی شده
نشان میدهد ،صرف وجود پتانسیل اولیه دریایی یک کشور نشاندهندهی رونق اقتصادی و فرصت بهبود
اقتصادی آن ،نخواهد بود ،لذا توجه به فاکتورهایی از قبیل؛ زیرساخت ،آموزت عالی ،بهرهوری بازارکار ،توسعه
بازارمالی ،آمادگیتکنولوژی و نوآوری میتواند به بهبود اقتصادی یک کشور بیشتر کمک کند.
کلمات کلیدی :خطوط کشتیرانی ،اقتصاد ایران ،گزارت مجمع جهانی اقتصاد ،واردات و صادرات ایران.
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 1و  2خرداد ماه  1931ـ تهران

بررسی عوامل موثر بر عملکرد لجستیک بنادر ایران
2

کامران طاهری نیک ،1کسری پورکرمانی

 1دانشجوی مدیریت بازرگانی  ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرtaherinik28@gmail.com ،
 2استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا  ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرpourkermani@kmsu.ac.ir ،

چکیده
این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر عملکرد لجستیک بنادر ایران می پردازد .کشور ایران ازاین لحاظ موقعیتی
ویژه در دنیا دارد و حدود ده کشور محصور در خشکی در همسایگی دارد که میتوانند از مسیر ایران برای
دسترسی به ابهای آزاد استفاده کنند .باتوجه به مطالب ذکر گردیده مقوله لجستیک دریایی در کشور باید
مورد توجه بیشتری قرار گیرد دراین میان رقبای منطقه درپی ایجاد چنین فرصتی برای جذب در بازار ایران
هستند،کشورهایی چون امارات متحده عربی،عمان و پاکستان سعی میکنند که سهم خود را در تجارت جهانی
بیشتر کنند .دراین تحقیق ابتدا به وضعیت لجستیک دریایی ایران می پردازیم ،پس از جمع آوری آمار و
اط عات مربوط به فاکتورهای مؤثر بر لجستیک دریایی ،از طریق مطالعه ی توصیفی  -تحلیلی به تجزیه و
تحلیل آنها پرداخته شده و در آخر با توجه به نتیجه گیری های صورت گرفته در تحقیق به ارائه راه کارها و
پیشنهاداتی پرداخته شده است .نتایج نشان می دهد که ایران در شاخص های تعداد ناوگان و ظرفیت ناوگان
عملکرد قابل قبولی را دارد اما در شاخص های پسکرانه بندری و فاکتورهای مرتبط با بنادر از جمله ظرفیت
کانتینری بنادر و زیرساختها عملکرد قابل قبولی را ندارد.
کلمات کلیدی : :لجستیک بنادر ایران ،رقبای منطقه ای ایران ،قابلیت ترانزیت.
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بررسی جامع روش احتماالتی خطرپذیری لرزهای برای
تاسیسات نفتی و گازی
9

محمد حسیننژاد ،1دکتر روحاهلل امیرآبادی ،2دکتر مهدی شریفی

1دانشجوی دکترای سازههای دریایی ،دانشگاه قم؛ mohamad.hosseinnejad@gmail.com
2استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه قم ،دانشگاه قم ؛ r.amirabadi@qom.ac.ir
1استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه قم  ،دانشگاه قم ؛ mahdysharify2@gmail.com

چکیده
سازه های زیربنایی حیاتی همچون زیر ساخت های نفتی و گازی مانند فازهای گازی پارس جنوبی نقش
تعیینکننده و مهمی در عملکرد طبیعی اقتصاد و جامعه دارند .در دهههای اخیر میزان و انواع این سازهها به
سرعت رشد کردهاند و وابستگی متقابل بین آنها نیز به طور پیوسته در حال افزایش است ،در نتیجه خدمات
ضروری بیشتر به پیوستگی عملکرد یک ،دو یا تعداد بیشتری از این زیر ساختها بستگی دارند .تجربه زلزلههای
گذشته نشان داده است که آسیب های مستقیم و غیر مستقیم زلزله در تاسیسات و سازه های زیربنایی بسیار
زیاد بوده و این آسیبها دارای تبعات اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی بسیاری میباشد .بنابراین ارزیابی
پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم زلزله در تاسیسات نفتی و گازی مسئله اصلی میباشد .از روت احتماالتی
برای ارزیابی جامع مدیریت خطرپذیری لرزهای استفاده شده است .در این روت ابتدا قابلیت اعتماد سیستم
بررسی میشود .سپس احتمال توالی خرابیها که باعث ایجاد خطرات ثانویه و حاالت ناامن میشوند ،محاسبه
میشود .در ادامه احتمال خرابی ناشی از عملکرد مستقیم زلزله و آسیبهای ناشی از خطرات ثانویه جمع
میشود و احتمال خرابی کل بدست آمده و با استفاده از این مجموع ،احتمال خسارت مستقیم اقتصادی و
زمان بازسازی سیستم ناشی از خرابی کل تجهیزات برآورد میشود .نهایتا احتمال خسارات غیرمستقیم
اقتصادی ناشی از توقس عملکرد سیستم پس از زلزله و تاثیرات ک ن اقتصادی ناشی از آن برآورد میشود.
آگاهی نسبت به خطر لرزهای و ضرر عدم النفع امکان برنامه ریزی مناسب برای بودجهبندی ،افزایش آگاهی
عمومی ،ارزیابی و تخصیص نیروی انسانی برای انجام عملیات کاهش و مدیریت بحران ،آموزت به مردم و
متخصصان برای آمادگی و اولویتبندی برنامههای کاربردی مقاومسازی را فراهم میکند.
کلمات کلیدی :خطرپذیری لرزهای ،خسارت مستقیم اقتصادی ،خسارات غیرمستقیم اقتصادی  ،تاسیسات
نفتی و گازی.
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مطالعه انتشارموج فشاری ناشی از انفجار در زیر آب
محمد شیاسی ،1احمد شانه ساز زاده

2

1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان shiasimohammad@yahoo.com
2استادیار ،دانشگاه اصفهان ahmad.shanehsaz@yahoo.co.uk

چکیده
یکی از تهدیدات بالقوه تروریستی برای شناورهایی سطحی و زیر سطحی و سازه های دریایی انفجار در زیر
آب ناشی از مین و سایر ادوات انفجاری می باشد .در این راستا رفتار موج انفجار در زیر آب و انتشار موج
فشاری ناشی از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در این مقاله انتشار موج ناشی از انفجار در زیر آب با
استفاده از نرم افزار  Ansys/autodynمورد بررسی قرار گرفته است و نتایج شبیه سازی با نتایج تحلیلی
حاصل از معادالت نیمه تجربی مقایسه شده است .تاثیر انتخاب معادالت حالت برای آب و ابعاد المان های
محاسباتی در شبیه سازی نیز مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرم افزار با
دقت قابل قبولی با خطای کمتر از  %1مقدار حداکثر فشار را در نزدیکی هسته انفجاری تخمین میزند .مقدار
خطا با دور شدن از هسته افزایش می یابد .معادله حالت شوک به صورت نسبی نتایج بهتری نسبت به معادله
چند جمله ای ارائه میدهد.
کلمات کلیدی :انفجار زیر آب ،فشار ،معادله حالت ،شوک.AUTODYN ،
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