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چکیده

اغلب توربینهای بادی فراساحلی دارای فونداسیونهای شمعی از نوع مونوپایل قطور هستند .نیروی اصلی اعمالی بر این توربینها باد است که با
توجّه به ماهیتی که دارد ،میتواند در راستاهای مختف بر سازه اعمال شود .در این مقاله ،تأثیر تغییر متناوب راستای بارگذاری باد بر پاسخ شمعهای
توربینهای بادی فراساحل با انجام شبیهسازی عملکردی سیستم خاک-شمع در نرمافزار فِلَک سهبعدی ) ،(FLAC 3Dمورد بررسی قرار گرفته است.
بدین منظور ،با استفاده از مدل سطحمرزی ارائه شده توسط دافالیاس و منظری برای شبیهسازی رفتار خاک و با در نظر گرفتن حالت بحرانی و پالستیسیته
مدلِ سطح مرزی ،اثرات سختشدگی و نرمشدگی ماسه بر بارگذاری تناوبی ناشی از باد در نظر گرفته میشود .نتایج بدست آمده نشان میدهد ،در
شمعهای قطور تغییر راستای بارگذاری ،باعث کاهش  16درصدی حداکثر تغییرمکان افقی و چرخش سرشمع نسبت به حالت بارگذاری تکجهته می
گردد .این اختالف در خصوص تغییرمکان قائم حدود  2برابر است .تغییرمکان ماندگار در راستای افقی و چرخش ماندگار نیز به ترتیب حداکثر  13و 18
درصد کاهش داشتهاند .در مدلهای چندجهته ،اعمال بارگذاری متناوب سبب حرکت رو به باالی شمع شده تا جایی که پس از اتمام بارگذاری ،شمع
نسبت به تراز اوّلیه خود باالتر قرار میگیرد .به طور کلی ،تغییر راستای بارگذاری باعث تغییر قابل مالحظهای در پاسخ شمع میشود ،هر چند مقادیر این
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اختالف در پارامترهای مختلف و حالتهای مختلف بارگذاری متفاوت است.
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توربین بادی فراساحل ،فونداسیون شمع ،تغییر راستای بارگذاری ،مدل سطح مرزی ،نرمافزار فِلَک
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انرژی حاصل از نیروگاههای بادی را میتوان از دسته انرژیهای پاک ،پایدار و تجدیدپذیر دانست .به طوریکه انتظار میرود
در قرن پیش رو سهم قابل توجّهی از درصد برق تولید شده از منابع انرژی تجدیدپذیر با استفاده از نیروی باد تأمین شود .نصب
توربینهای بادی محدود به مناطق خشکی نمیشود و بسیاری از کشورها به منظور کاهش آلودگیهای صوتی و بصری ،سهولت
انتقال و نصب قطعات و افزایش بازدهی توربین ،اقدام به نصب توربینها در مناطقی دور از ساحل (فراساحلی) نمودهاند .این
رویکرد ،باعث افزایش ابعاد و پیچیدگی عملکرد سازه و فونداسیون نگهدارنده توربین گردیده است [.]1
با توجّه به اینکه سهم قابل توجّهی از هزینهها ( 25الی  34درصد از هزینه کل پروژه) صرف ساخت و نصب فونداسیون این
ی یک توربین بادی است
قیبل سازهها میشود ،انتخاب نوع مناسب و بهینه فونداسیون یکی از موضوعات اساسی در طرح کل ِ
[ .]2،3عملکرد سازهها ،متأثر از رفتار آنها در خاک است و شناخت اندرکنش خاک و شمع نقش عمدهای در انتخاب نوع
فونداسیون ایفا میکند .متداولترین نوع فونداسیون برای یک توربین بادی ،استفاده از یک شمع لولهای (مونوپایل) است.
شمعهای پایه توربینهای بادی از نظر عملکردی به دو دسته کوتاهِ صلب (قطور) و بلندِ منعطف (الغر) تقسیمبندی میشوند .به
طور ساده میتوان نسبت طول به قطر  12را معیاری جهت تقسیمبندی این دو حالت درنظر گرفت ،به طوریکه شمعی با نسبت
طول به قطری بیش از  ،12جزء شمعهای الغر به حساب میآید [ .]3عموم ًا توربینهای بادی نصب شده در دریا با استفاده از
شمعهایی قطور در بستر خاکی مهار میشوند .قطر معمول این شمعها  4تا  7متر و طول آنها  24تا  40متر است .قطر زیاد و
رفتار صلب این سازهها ،باعث عملکرد متفاوتشان نسبت به شمعهای منفرد معمول میشود.
توربینهای بادی در طول عمر مفید خود متناوب ًا در معرض انواع بارگذاریهای جانبی قرار دارند .از طرفی با توجّه به ماهیت
نیروهای اعمالی (در مناطق خشکی نیروی باد و در مناطق فراساحلی نیروهای باد و موج) ،بارگذاری تنها در یک راستا اعمال
نخواهد شد .این در حالی است که اکثر تحقیقات انجام گرفته برای این سازهها تنها بارگذاری یکجهته را مدّ نظر قرار دادهاند.
از طرف دیگر ،بررسی رفتار خاک در اثر بارهای متناوب و تعیین مسیر تنشهای چندجهتی ،تنها معطوف به ساخت نمونههای
محدود خاک و بارگذاری آنها در آزمایشگاه بوده است و عملکرد آن برای شمعها روشن نیست .برای نمونه ،ایشیهارا و یامادا1
( )1980به بررسی رفتار خاک با اعمال بارگذاری یکطرفه چرخهای ،ولی هربار در جهات مختلف پرداختهاند .طبق مشاهدات،
در تنش برشیهای کم به دلیل ناهمسانی ذاتی نمونه ،تغییرشکلها نیز ناهمسان است و در صورت اعمال نیرو در راستایی غیر
از راستای رسوبگذاری نمونه ،کرنشهای جانبیِ نابرابری ایجاد میشود [ .]4ایشیهارا و یامازاکی )1980( 2با تعریف معیار
گسیختگی معادل با  5درصد ،به این نتیجه رسیدهاند که ،نسبت تنش چرخهای (نسبت تنش برشی اعمالی به تنش مؤثر ذاتی
قائم محدود شده) در حالت بارگذاری چندجهته معادل  70درصد نسبت تنش چرخهای در حالت بارگذاری تکجهته است [.]5
ماتسودا 3و همکاران ( )2004به بررسی اثرات تغییر جهت بارگذاری ناشی از زلزله بر ماسه اشباع پرداختهاند .طبق نتایج ،با
افزایش تعداد چرخههای بارگذاری ،تنش مؤثر قائم کاهش مییابد و مقدار تنزل آن از حالت بارگذاری تکجهته بیشتر است.
میزان نشست قائم با افزایش کرنشهای برشی افزایش مییابد ولی نرخ این افزایش با تکرار چرخهها کاهش پیدا میکند [ .]6لذا
اینطور به نظر میرسد که ضروری است تا رفتار شمعهای فونداسیون نیروگاه های بادی در اثر بارهای تناوبی که در راستاهای
مختلف اعمال میشوند بررسی گردد و با حالت بارگذاری تناوبی تکجهته مقایسه شود.
از بین روشهای موجود جهت تحلیل و طراحی فونداسیون توربینهای بادی تحت بار جانبی ،روش منحنیهای  p  yبه
دلیل سادگی و دقت نسبت ًا باال توسط آییننامه  APIپیشنهاد شده است .در این روش با استفاده از تئوری تیر بر بستر ارتجاعی
وینکلر ،فرض اساسی بر این استوار است که ،عکسالعمل خاک (  ) pدر عمقی مشخص ،متناسب است با تغییرشکل نسبی
خاک-شمع (  .) yدر این روش ،اندرکنش خاک-شمع با فنرهایی در محل گرههای المانهای تیر فرضی که به عنوان شمع عمل
میکند ،درنظرگرفته میشود [ .]7،8البته یکی از محدودیتهای اصلی در کارایی این روش نیز به همین عامل بر میگردد ،چراکه
ال مستقل عمل میکنند و رفتار هر یک بر دیگری اثری ندارد .کارایی این روش در شمعهای قطور
فنرهای مذکور از یکدیگر کام ً
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با مشکالتی همراه است .بررسی دقّت این نمودارها در پیشبینی رفتار مونوپایلهای قطور ،حاکی از این است که مقادیر جابجایی
دستپایین در نظر گرفته میشود ،که دلیل آن میتواند در نظر گیری بیش از حدّ سختی خاک در اعماق پایینتر باشد [.]9
بررسی رفتار دراز مدت مونوپایلها تحت بارهای جانبی ،بیانگر این است که صلبیت شمع نیز بر الگوی تنشها و جابجاییهای
افقی تأثیرگذار است و حالتی که در آن جابجاییها پایدار میشوند زمانیست که خاک اطراف شمع به حالت پالستیک در میآید
[.]10
با توجّه به رفتار غیرخطّی سیستم خاک و شمع در اثر بار جانبی ،برای شبیهسازی عددی رفتار فونداسیون توربینهای بادی
به نرمافزارهایی با قابلیّت تحلیل غیرخطّی نیاز است .نرمافزارهایی نظیر فِلَک سه بعدی ) (FLAC3Dبا استفاده از روش محیط
پیوسته قادر به شبیهسازی هرچه بهتر رفتار خاک میباشند .از آنجایی که مدلهای رفتاری کالسیکِ خاک مانند موهر-کولومب،
عموماً قادر به درنظرگیری اثرات سختشوندگی ناشی از کرنشهای پالستیک رفت و برگشتی ناشی از بارگذاریهای متناوب
نیستند ،لذا از مدلی بر پایه پالستیسیته سطح مرزی به نام دافالیاس-منظری استفاده میشود که قادر به در نظر گرفتن این
رفتار خاک میباشد و لذا عملکرد بهتری نسبت به مدل های کالسیک دارد [.]11،12
در این تحقیق ،با استفاده از مدلرفتاری دافالیاس-منظری ،رفتار شمعهای توربینهای بادی فراساحلی در نرم افزار فلک
شبیهسازی میشود و پاسخ شمعهای توربینهای قطور ،تحت بارگذاری متناوب استاتیکیِ باد به صورت تکجهته و چندجهته
بررسی و مقایسه میشود .هدف از این مقاله به طور مشخص ،مقایسه اختالف پاسخهای شمع در حاالت مختلف بارگذاری
چندجهته نسبت به بارگذاری تکجهته میباشد.
ساختار این مقاله شامل معرفی مختصر مدل دافالیاس-منظری در بخش دوّم ،ارائه نحوهی شبیهسازی فونداسیونهای
مونوپایل در نرمافزار فلک و صحّتسنجی مدل در بخش سوّم ،بیان خصوصیات هندسی و مصالح شمعهای مورد مطالعه در بخش
چهارم و تشریح نحوه بارگذاریهای تکجهته و چندجهته در بخش پنجم است .سپس نتایج حاصل شده از مقایسه حاالت
بارگذاری تکجهته و چندجهته در بخش ششم ارائه و بحث میشود و در انتها نیز نتایج جمعبندی میشود.
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مدلهای رفتاری مبتنی بر پالستیسیته کالسیک مانند مدل موهر-کولمب و کَم-کِلی ،همگی بر پایه تعریف یک سطح تسلیم
بنا شدهاند که درون آن رفتار مادّه کامالً االستیک فرض میشود [ .]13در سال  1975ایده استفاده از دو سطح برای مدلسازی
رفتار پالستیک فلزّات توسّط پوپوف و دافالیاس 1پیشنهاد گردید [ .]14سپس اِمروز 2در سال  1978به توسعه این روش در
محیطهای رسی پرداخت ،به طوریکه ،سطح بیرونی دربرگیرنده تاریخچه تحکیم خاک و سطح درونی به عنوان جداکننده یا
فصلمشترک رفتار االستیک و غیراالستیک خاک عمل میکرد [ .]15بعد از آن ،دافالیاس و هِرمان 3مدل سطحمرزی خود را
برای خاکهای چسبنده ،به وسیلهی یک سطحمرزیِ سه قطعهای و یک قانون شعاعی ساده در سال  1980ارائه دادند [ .]16در
سال  ،1997دافالیاس و منظری 4اوّلین مدل خود را در رابطه با رفتار تناوبی خاکها در چهارچوب مکانیک حالت بحرانی ارائه
کردند [ .]17البته مدل ارائه شده در کاربرد با خاکهای چسبنده به خصوص در وضعیّت عادی تحکیم یافته نتایج بهتری نسبت
به خاک ماسهای ارائه میداد ،که دلیل آن این است که ،نمونههای ماسه از یک جنس ،در شرایط تراکم متفاوت یا نسبت
تخلخلهای متفاوت دارای رفتارهای متفاوتی هستند .این ویژگی اجازهی استفاده از یک سری پارامتر ثابت برای شبیهسازی هر
نوع ماسه را نمیدهد و در کالیبراسیون مدل مشکالتی به وجود میآورد .لذا در سال  2004دافالیاس و منظری با استفاده از
پارامتر وضعیت به عنوان یک متغیّر اساسی در چهارچوب سطحمرزی و همچنین استفاده از نظریّه حالت بحرانی در مکانیک
خاک ،مدل نسبتاً سادهای را ارائه کردند که میتواند در نسبتهای تخلخل متفاوت و تحت بارگذاریهای یکجهته و تناوبی،
رفتار تنش-کرنشی ماسه را در ح ّد قابل قبولی به درستی شبیهسازی کند [.]18

1

Popov and Dafalias
Mroz
3
Hermann
4
Manzari
2

3

ED
PT

CE

AC

این مدل دارای  15پارامتر میباشد که جهت محاسبه پارامترهای ورودی ،به انجام سری آزمایشات سهمحوری کششی و
فشاری به دو صورت زهکشی شده و نشده تحت فشارهای محصورکننده مختلف نیاز است .اینکار برای ماسه تویورا توسط
ایشیهارا انجام شده و ثابتهای مدل نیز برای همین نوع ماسه توسّط افرادی مانند دافالیاس و منظری و طیبات ارائه شده است
[ .]18مفاهیم اساسی این مدل به وسیله تنشهای مؤثر در فضای سه محوره  p   qبیان میشود .در تغییرشکلهای برشی
پیوسته در شرایطی که نرخ تغییر حجم صفر است ،با رسیدن نسبت تنش  q p به مقدار مشخّص  M csکه نشاندهنده شیب
خط بحرانی در صفحه  p   qاست ،وضعیت حالت بحرانی تعریف خواهد شد .در این حالت ،نسبت تخلخل نمونه را  e cنامیده
که بیانگر نسبت تخلخل بحرانی میباشد .در این حالت ،تغییرحجم نمونه صفر است و  e cتابعی از تنش متوسط مؤثر میباشد
[.]19،20
در مقایسه با مدلهای رفتاری مانند مدل موهر-کولمب (با مقادیر ثابت پارامترهای مقاومتی بعد از تسلیم شدگی) و یا
مدلهایی مبتنی بر بر پایه مدل موهر-کولمب مانند  HSSکه با گرفتن توابعی از کاربر بر حسب مقادیر کرنشهای پالستیک،
امکان کاهش پارامترهای مقاومتی را در شرایط پس از ایجاد تسلیم پالستیک ایجاد میکند ،مدلرفتاری دافالیاس با تعریف
سطوح گسیختگی مختلف با توجه به مکانیک حالت بحرانی و تغییرات حجمی نمونه ،در حاالت مختلف زهکشی شده و نشده
ماسه ،به شرط انتخاب صحیح پارامترهای ورودی ،میتواند رفتار ماسه در شرایط مختلف تراکمی و تحت فشارهای محصورشدگی
مختلف را به درستی شبیهسازی کند .همانطور که بیان شد ،جهت کسب بهترین نتایج ،انجام آزمایشهای سه محوری جهت
محاسبه اطالعات ورودی به مدل الزامیست .این درحالیست که مدلهایی نظیر  HSSبا گرفتن توابعی جهت بروز رسانی
پارامترهای مقاومتی به صورت دستی از کاربر سعی در نزدیک کردن نتایج به واقعیت دارند و لذا برای هر خاک تحت شرایط
مختلف آن اعداد بایستی مجدد از آزمایش استخراج شده و در مدل اعمال شوند .لذا میتوان مدل دافالیاس را جایگزی مناسبی
برای مدلهای قدیمیتر دانست.

 -3-1معرفی نرمافزار فِلَک و نحوه انجام شبیهسازی
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 -3شبیهسازی فونداسیون شمع نیروگاههای بادی
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در این تحقیق به منظور تحلیل رفتار سیستم خاک-شمع از نرمافزار فِلَک سهبعدی نسخه  5و  6استفاده شده است .این
نرمافزار بر اساس روش تفاضلمحدود ،به حلّ معادالت حاکم میپردازد و به کمک آن میتوان رفتار سهبعدی مصالحی از قبیل
خاک ،سنگ و یا سایر مواد را در حاالت االستیک و پالستیک مدلسازی نمود .مصالح با المانهای چندوجهی در یک شبکهبندی
سهبعدی نمایش داده میشوند .این نرمافزار قادر به درنظرگیری تئوری کرنشهای بزرگ نیز میباشد که در حل مسائل خاک از
اهمیّت زیادی برخوردار است .لذا این نرمافزار یک برنامه ایدهآل و مناسب جهت تحلیلهای سهبعدی در مسائل ژئوتکنیک به
حساب میآید [ .]11نرمافزار فِلَک در حل مسائل ژئوتکنیکی محیطپیوسته تحت بارگذاریهای استاتیکی و دینامیکی تحت
شرایط مختلف وجود و یا عدم وجود جریانات سیال و تغییرات حرارتی کاربرد دارد .در روش تفاضلمحدود ،جهت محاسبه
مشتقّات جزئی ،محیط پیوسته به یک محیط گسسته تبدیل میشود ،که فواصل نقاط مختلف گسسته شده (  ،) xمیتواند
یکسان و یا متغیر درنظرگرفته شود .در تمامی مدلهای رفتاریِ موجود در نرمافزار ،حالت تنش در زمان  tو نِموّ کرنشِ کل
برای گام زمانی  ، tبه مدل داده میشود و پس از تحلیل ،مقدار نِمُوِّ تنشِ متناظر و تنش جدید در زمان  t  tبه دست
میآید .الزم به ذکر است در این نرمافزار ،تنشهای ورودی در معادالترفتاری ،همگی تنشهای مؤثر میباشد .به اینگونه که،
قبل از فراخوانی معادالت ،تنشمؤثر با استفاده از تنش کل و مقادیر فشار آب حفرهای محاسبه میگردد و این مقدار تنش وارد
معادالت میشود و در پایان محاسبات ،روندی معکوس اجرا میشود که در اثر آن مقادیر تنشکل مجدداً محاسبه میگردد.
مدلهای رفتاری در این نرمافزار به زبان فیش توسعه مییابند که بایستی به وسیله زبان برنامهنویسی  C++با رعایت قواعد
و مالحظات ارائه شده توسط نرمافزار نوشته شود و سپس جهت به کارگیری ،فایل  DLLایجاد شده ،در نرمافزار فراخوانی شود
[ .]9با فراخوانی کد دافالیاس-منظری ،افزونه مورد نظر در نرمافزار اضافه میشود و امکان استفاده از آن ،مشابه با مدلهای
رفتاری دیگر فراهم میگردد .ورودیهای مورد نیاز این مدل دو دسته خواهد بود .دسته اوّل شامل  15پارامتر ثابت و دسته دوّم
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نیز عبارت است از مقادیر تنشهای اوّلیه هر المان در هر  9جهت تانسور تنش .با اختصاص مقادیر نسبت تخلخلهای بیشینه و
کمینه و تراکم نسبی خاک ،وزن مخصوص و مقدار نسبت تخلخل اولیه نمونه به عنوان ورودیهای مدل محاسبه میشود .مقادیر
تنشهای داخلی هر المان به کمک دستورهای فیش کنترل میگردد .به طوریکه با ایجاد دستورات شرطی و حلقههای تکرار
روی المانهایی که مدل رفتاری آنها دافالیاس تعریف شده است ،شش مؤلفه مستقل ماتریس تنش در متغیرهای از پیش
تعریف شده ،قرار میگیرد.
جهت شبیهسازی سیستم خاک-شمع در نرمافزار فِلَک ،دو روش وجود دارد .روش اوّل استفاده از المان سازهای شمع )(pile
میباشد که در نرمافزار بهطور پیشفرض وجود دارد .در این روش شمع به صورت یکبعدی و خطی مدل میشود .روش دوّم،
مدلسازی شمع به وسیله شبکه تفاضلمحدود و اختصاص پارامترها به صورت دستی به آن است .در واقع در این روش ،عملکرد
سازهای شمع به المانها تفهیم میشود و به کمک المان فصلمشترک ،اندرکنش آن با خاک اطراف درنظرگرفته میشود .با
اینکه استفاده از روش اوّل منجر به مدلی سادهتر شده و زمان تحلیل در این حالت بسیار کوتاهتر از روش دوّم میباشد ،ولی این
روش برای مدلسازی شمعهایی با مقطع لولهای مناسب نمیباشد و نمیتواند اثر خاک درون شمع را بر رفتار سیستم لحاظ
کند .شروط مرزی شامل مقیّد کردن جابجاییها در مرزهای اطراف و کف مدل الزامیست .به طوریکه مقدار سرعت در گرههای
خارجی مرزها در هر دو راستای افقی برابر صفر و ثابت درنظرگرفته شود .الزم به ذکر است ،برای نرمافزار فِلَک ،اختصاص و
اعمال یک شرطِ خاص ،بر روی مقادیر و بردارهای جابجایی قابل تعریف نیست و اقداماتی نظیر بستن مرزها و یا اعمال جابجایی
به سرشمع ،به وسیله پارامتر سرعتهای گرهای کنترل میشود .به همین روال ،جهت ایجاد شرط مرزی در کف مدل ،مقادیر
بردار سرعت در راستای قائم نیز ثابت میشود.در شکل  1نمونه شبکه حل ،شامل المان فصلمشترک اختصاص یافته اطراف
شمع نشان داده شده است ،به گونهای که وجوه داخلی ،خارجی و کفِ شمعِ لولهای به ترتیب با رنگهای آبی ،قهوهای و قرمز
متمایز شدهاند .المان فصل مشترک ابتدا به دیوارهی خاکی چسبیده (قبل از ورود شمع) تا اتصال نقاط انجام گیرد ،سپس شمع
در جای خود قرار داده میشود .مقدار چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی المان فصل مشترک به ترتیب برابر با صفر و حدود دو
سوم زاویه اصطکاک داخلی خاک قرار داده میشود .پارامترهای اندرکنشی این المان نیز که شامل سختی فنرهای برشی و نرمال
میشود ،با توجّه به مدولهای برشی و حجمی خاک محاسبه و اختصاص مییابد .نحوهی مشبندی المانهای خاک و شمع باید
به گونهای باشد تا گرههای متناظر برهم منطبق شوند .جهت کسب نتایجی دقیقتر و در عین حال کاهش حجم محاسباتی مدل،
در محدودهای به اندازه دو برابر قطر شمع از مرکز مدل به سمت خارج ،مشبندی به طور یکنواخت و ریزتر انجام شده است .با
انجام حساسیت سنجی در خصوص تأثیر ابعاد دامنه خاک مدل شده اطراف شمع ،این دامنه به صورت یک استوانه با قطری
معادل با  12برابر قطر شمع و ارتفاعی معادل با  1/5برابر طول مدفون شمع لحاظ شده است .تا مرزهای خارجی به اندازه کافی
از مرکز شمع فاصله داشته باشند [.]20

T

شکل  : 1نحوه شبکهبندی خاک و شمع و هندسه المان فصلمشترک
Fig. 1: Pile and soil meshing and interface geometry
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در نرمافزار فلک دو روش جهت اختصاص مرزهای جاذب انرژی در تحلیلهای دینامیکی وجود دارد .یکی استفاده از مرزهای
 Quietو دیگری استفاده از روش  .free fieldدر روش اول گرههای خارجی دامنه خاکی نقش جاذب را ایفا میکنند و مانع از
بازتاب شدن امواج به داخل مدل میشوند .روش دوم در حاالتی که موج ورودی به صورت یک عامل خارجی شبیه امواج زلزله
به دامنه خاک وارد میشود کاربرد دارد .در این روش  4شبکه میدان آزاد در اطراف مدل و  4ستون شبکه در گوشهها تشکیل
میگردد به طوریکه یک تناظر یک به یک بین نقاط درون هر صفحه با گرههای شبکه اصلیِ مدل وجود دارد .در این تحقیق از
روش اول یعنی اختصاص مرزهای جاذب استفاده شده است.
اندرکنش مابین گرههای المان شمع و خاک ،حداقل با  4پارامترِ سختی فنرهای برشی (  ،) k sسختی فنرهای نرمال ( ،) k n
زاویه اصطکاک سطح تماس و چسبندگی کنترل میگردد .طبق تجربیات مدلسازی ،افزایش این مقادیر باعث ایجاد یک رفتار
صلب بین شمع و خاک اطرافش میشود به نحوی که اگر این اعداد خیلی زیاد باشد ،گره شمع و خاکِ منطبق روی یکدیگر
باهم حرکت میکنند .از نتایج دیگر افزایش این مقادیر ،افزایش بسیار زیاد زمان آنالیزهای نرمافزاری میباشد.
 -3-2صحّتسنجی مدل

جهت صحّتسنجی نتایج ،یک شمع آزمایشگاهی قطور و یک شمع بزرگ مقیاس الغر متأثر از بارجانبی مورد بررسی قرار
گرفته است .در نمونه آزمایشگاهی که توسط مولر 1انجام شده ،شمع تحت هر دو بارگذاری استاتیکی و چرخهای قرار گرفته است
[ .]21هدف از انجام آزمایشات استاتیکی مشخص کردن نمودار نیرو-جابجایی و مقایسه آن با منحنیهای  p  yو نتایج
حاصل شده از مدلهای عددی توسعه داده شده در تحقیق مذکور بوده است .شمع مورد آزمایش ،لولهای فوالدی میباشد که
مشخصات آن در جدول  1ارائه شده است .ماسه مورد استفاده در آزمایش ،ماسه اِسبیرگ میباشد که پارامترهای مقاومتی آن
در جدول  2ارائه شده است.
]Table 1: Laboratory sample dimentions [21

جدول  : 1ابعاد نمونه آزمایشگاهی []21
1/3

0/4

0/052

شمع آزمایشگاه

جدول  : 2نتایج آزمایشات سهمحوری ماسه اسبیرگ []21

MA

ارتفاع باالی بستر دریا ( ) m

عمق مدفون ( ) m

قطر خارجی ( ) m

]Table 2: Triaxial test results for Esbjerg sand [21

( )

( )  mod

( )  peak

( ) Dr

23

47

53/3

18

43

48/6

15/5

40

46/1

14/8

38/7

42/4
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زاویه اتساع

زاویه اصطکاک اصالحشده

زاویه اصطکاک پیک

تراکم نسبی

13/7

37/6

41/3

تنش همهجانبه

(  3 ) KPa

0/84

1/5

0/84

5/3

0/84

20

0/84

50

0/84

100

T

در شکل  ،2مقایسهای بین نتایج آزمایشگاهی و نرمافزارهای تجاری آباکوس [ ]21و فِلَک (تحقیق حاضر) ارائه شده است.
همچنین منحنی به دست آمده از تئوری تیر بر بستر ارتجاعی (مدل  ) p  yنیز قابل مشاهده است .الزم به توضیح است،
نمودار حاصل شده از فِلَک در نواحی ابتدایی حل به دلیل ایجاد شُک در مدل و روش حل بر پایه تفاضلمحدود دچار نوساناتی
است که با آرام شدن شرایط و پیشرفت جابجاییها از شدّت آن کاسته میشود.

Moller
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شکل  : 2مقایسه نتایج حاصل از آزمایش و شبیهسازی آزمایشگاهی
Fig. 2: Test results and numerical simulations comparison
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با توجّه به این نمودار ،نتایج حاصل شده از نرمافزار و آزمایش در ابتدای محدوده بارگذاری (تا حدود جابجایی  15میلیمتر)
از تطابق خوبی برخوردار است ،البته در همین ناحیه ،منحنی  p  yمیزان جابجاییها را دستپایین پیشبینی میکند .در
بیرون از این ناحیه هر دو نرمافزار مقادیر جابجایی را کمتر و مقاومت نهایی را بیشتر در نظر میگیرند .نتایج مدلسازیهای سه
بعدی به نسبت روش  p-yدارای تطابق رفتاری بهتری با نتایج آزمایشگاهی است .دالیل اختالف نتایج مدل های سه بعدی و
نتایج آزمایشگاهی ،عالوه بر محدودیت های شبیه سازی می تواند ناشی از همگن نبودن نمونه در آزمایشگاه باشد و یا مربوط به
خطاهایی در ارتباط با نحوه اعمال بارگذاری باشد ،در شرایط آزمایشگاهی خواه ناخواه بار با یک خروج از مرکزیت اندکی اعمال
خواهد شد که میتواند در نتایج تاثیرگذار باشد.
کانتورهای جابجایی ،با بزرگنمایی  4برابری ،و تنشهای راستای  xxایجاد شده در خاک ،وقتی سرشمع  50میلیمتر به جلو
حرکت کرده است به ترتیب در شکلهای  3و  4نشان داده شدهاند .همانطور که مشاهده میشود در جلو و حدوداً  17/5سانتی
متر پایینتر از سطح خاک که معادل  43درصد از طول شمع میشود ،تنش به مقدار حداکثر خود میرسد و سپس کاهش یافته
و دوباره در انتها و پشت شمع افزایش مییابد .بروز چنین رفتاری نشاندهنده عملکرد صلب شمع است.

Fig. 3: Displacement contours with 4x magnification

T

شکل  : 3کانتورهای جابجایی با بزرگنمایی  4برابری
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شکل  : 4کانتورهای تنش در راستای ( xxحرکت شمع در راستای  Xاست)
)Fig. 4: Stress contours in xx direction (pile moves in x direction
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در ادامه مقایسهای بر نتایج استخراج شده به وسیله نرمافزار  PLAXISدر مورد همین شمع آزمایشگاهی ارائه میشود .در
شکل  ،5نتایج مدلسازی سه بعدی به وسیله این نرمافزار به صورت منحنی نیرو-جابجایی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد
است .مدلسازی ها در دو تعداد مش درشت و ریز انجام گرفته تا میزان حساسیت مدل به ابعاد مشبندی نیز بررسی گردد.
همانطور که مشاهده میشود ،تطابق مطلوبی بین نتایج آزمایشگاهی و نرمافزاری وجود ندارد ،به طوریکه نتایج نرمافزاری بر
خالف رفتار غیرخطی و انحنا دار آزمایشگاهی ،حاکی از یک رفتار خطی میباشد .لذا جهت بررسی رفتار شمعهای بزرگ مقیاس
و بارگذاریهای چرخهایِ مدنظرِ این مقاله ،از نرمافزار  FLACاستفاده شد است تا نتایج دقیقتر و نزدیکتر به واقعیت مسئله
حاصل شود.

RIP
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شکل  : 5مقایسه منحنی نیرو-جابجایی سرشمع ،حاصل شده از نتایج آزمایشگاهی و مدلسازی به کمک نرمافزار پلکسیس []21
Fig. 5: Comparison of head pile force-displacement curve obtained from laboratory results and Plaxis
]software [21

T

در آزمایش بزرگ مقیاس صورت گرفته توسط فاخر و همکاران در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) ،در نواحی جنوبی
کشور ایران [ ،]22در مجموع چهار شمع فوالدی (  ) E  200GPaدر مقیاس واقعی با طولهایی برابر با  30 ،43و  20متر و
قطرهای خارجی  1/77و  1/9متر ،تحت آزمایش بارگذاری استاتیکی جانبی قرار گرفته است .شمعهای مذکور از دسته شمعهای
الغر به حساب میآیند .نمودارهای نیرو-جابجایی استخراج شده از آزمایشات میدانی و نرمافزار فِلَک ،برای هر چهار شمع مذکور
در نمودارهای (الف) تا (ت) شکل  6قابل مشاهده است .در این نمودارها ،منحنی حاصل شده از مدلسازی خودِ محقّق به وسیله
نرمافزار  SAPنیز ارائه شده ،که در آن خاک به صورت فنرهایی غیرخطی درنظرگرفته شده است.
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 1/9متر و میانگین ضخامت جداره برابر با  40/64میلیمتر)
Fig. 6.b: Force-displacement curves for pile No.2
(with an outer diameter of 1.9 m and an average
)wall thickness of 40.64 mm

 1/77متر و میانگین ضخامت جداره برابر با  29/21میلیمتر)
Fig. 6.a: Force-displacement curves for pile No.1
(with an outer diameter of 1.77 m and an
)average wall thickness of 29.21 mm

ت) منحنیهای نیرو-جابجایی شمع شماره ( 4با قطر خارجی

پ) منحنیهای نیرو-جابجایی شمع شماره ( 3با قطر خارجی

MA
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ب) منحنیهای نیرو-جابجایی شمع شماره ( 2با قطر خارجی

الف) منحنیهای نیرو-جابجایی شمع شماره ( 1با قطر خارجی

 1/77متر و میانگین ضخامت جداره برابر با  29میلیمتر)
Fig. 6.c: Force-displacement curves for pile No.3
(with an outer diameter of 1.77 m and an
)average wall thickness of 29 mm

 1/9متر و میانگین ضخامت جداره برابر با  40/64میلیمتر)
Fig. 6.d: Force-displacement curves for pile No.4
(with an outer diameter of 1.9 m and an average
)wall thickness of 40.64 mm

NU

شکل : 6منحنیهای نیرو-جابجایی برای شمعهای  1تا  4مورد آزمایش در بندر پتروشیمی پارس-عسلویه
Fig. 6: Force-displacement curves for piles 1 to 4 in PARS-ASSALUYE petrochemical port
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همانطور که در نمودارهای شکل  6مشاهده میشود ،مدلسازی به وسیله نرمافزار فِلَک ،که خاک را به صورت یک محیط
پیوسته شبیهسازی میکند ،نسبت به مدل فنرهای غیرخطی  SAPاز دقت بیشتری برخوردار است ،به طوری که هرچه میزان
تغییرشکلها بیشتر شده است ،از دقت منحنیهای مربوط به فنرهای غیرخطی کاسته میشود ،تا آنجا که تفاوت  15درصدی
مابین نتایج آزمایش و مدل  SAPمشاهده میشود .این اتفاق میتواند ناشی از روش اتخاذ شده در مدلسازی شمع در این
نرمافزار یعنی استفاده از المان تیر ( )Beamباشد.
برای نمونه کانتورهای مربوط به مقادیر جابجایی افقی و تنش در راستای  xxبرای شمع  1در شکلهای  7و  8ارائه گردیده
است .همانطور که از کانتورهای جابجایی مشخص است ،برخالف آنچه در شکل  3مربوط به شمعهای قطور دیده شد ،در این
قسمت حالت چرخش صلب شمع دیده نمیشود ،چراکه شمعهای مورد مطالعه از دسته شمعهای الغر به حساب میآیند و
نسبت طول به قطری در حدود  19دارند .به همین ترتیب درخصوص نحوهی پراکندگی تنشها نیز برخالف رفتار مشاهده شده
یِ توزیع تنشها در یک شمع قطور (شکل  ،)4در این مدل ،تنش در پشت شمع ،به طور کلی از باال به پایین در طول مدفون
شمع افزایش مییابد و در جلو شمع در ناحیهای حدود  2تا  3متری زیر سطح خاک ،که معادل  15درصد از طول شمع است،

T

افزایشی ناگهانی دارد .این عدد را میتوان با مقدار عمق گیرداری (  ) Z fارائه شده در آییننامه  ACIنیز مقایسه کرد ،به طوری
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که برای خاک ماسه متراکم با فرض مدول عکسالعمل بستر معادل  n h  48 MN m 3مقدار  Z f  2.3mنتیجه میدهد که
با مقدار بدست آمده از نرمافزار همخوانی دارد.
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شکل  : 7کانتورهای جابجایی در راستای  Xمربوط به شمع  1با بزرگنمایی  30برابری
Fig. 7: X-direction displacement contours for pile No. 1 with 30x magnification
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شکل  : 8کانتورهای مؤلفه  xxتنش مربوط به شمع 1
Fig. 8: Stress contours in xx direction for pile No. 1

 -4هندسه مدل و خواص خاک

T

جهت بررسی تأثیر تغییر جهت بارگذاری متناوب باد بر پاسخ شمعهای پایه توربینهای بادی ،از مشخّصات یک نمونه واقعی
توربین که در مزرعه بادی خورِ تِیم 1واقع در سواحل شرقی کشور انگلستان نصب شده ،استفاده شده است .شمع موردنظر دارای
طول مدفون و قطری به ترتیب برابر با  43و  5/2متر و ضخامت جداره  59میلیمتر میباشد ،که با توجّه به نسبت طول به قطر
برابر  ،8/26از جمله مونوپایلهای قطور به حساب میآید .مشخّصات هندسی و اطّالعات محیطی محل توربین به ترتیب در
جداول  3و  4ارائه شده است.

Thame Estuary
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1

جدول  : 3مشخٌصات هندسی توربین []3

ارتفاع هاب

Z hub

87

m

قطر روتور
ارتفاع برج

D
LT

120

m

68

m

قطر مقطع باالیی برج

Dt

3

m

قطر مقطع پایین برج

Db

5

m

ضخامت جداره برج

tT

0/027

m

دانسیته مصالح برج و شمع

T ,  p

7860

جرم کل برج

mT

250

tons

مجموع جرم سیستمِ روتور-نازل و اتصاالت

m RNA

243

tons

مدول االستیسیته فوالد

Ep

200

GPa

عمق مدفون شمع

Lp

43

m

قطر خارجی شمع

Dp

5/2

m

ضخامت جداره شمع

tp

0/059

m

جرم شمع

mp

322

tons

3

kg m
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جدول  : 4اطّالعات محلی []3

CE

پارامتر

متغیّر

مقدار

واحد

مقدار
1/8

][

پارامتر شکل سرعت باد

s

8

m s

پارامتر مقیاس سرعت باد

K

18

%

شدّت تالطم مبنا

I

LK

340/2

m

a

1/225

S


25
36-28

وزن مخصوص غوطهوری خاک ماسهای محل



9

زاویه اصطکاک داخلی خاک رسی محل



20

وزن مخصوص غوطهوری خاک رسی محل
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پارامتر

متغیّر

]Table 4: Local information [3
واحد

مقیاس طول تالطم
دانسیته هوا

عمق آب حداکثر

زاویه اصطکاک داخلی خاک ماسهای محل
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]Table 3: Geometric characteristics of turbine [3

3

kg m

m

3

KN m


3

KN m

T

خاک مورد استفاده ماسه تویورا میباشد که پارامترها و ثابت های مورد نیاز خاک مذکور برای مدل دافلیاس-منظری در جدول 5
ارائه شده است [.]18

11

سطح تسلیم
مدول پالستیک

پارامترهای اتساع
پارامترهای تغییر بافت

Mc

1/25

c


0/712
0/019

ec ref

0/934



0/7

m

0/01

h0

7/05

nb

1/1

ch

0/968

A0

0/704

nd

3/5

z max

4

cz

600

 -5اعمال بارگذاری باد
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پارامترهای حالت بحرانی



0/05

CE

پارامترهای االستیک

G0

125

AC

جدول  : 5پارامترهای موردنیاز در مدلرفتاری دافالیاس-منظری برای خاک ماسه تویورا []18
]Table 5: Required Parameters in Dafalias-Manzari Behavioral Model for Toyoura Sand Soil [18
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طبق آییننامه  ،IEC2005به منظور بارگذاری توربینهای بادی فراساحلی ( )OWTبا رویکرد طراحی ،چهار سناریو بارگذاری برای
باد وجود دارد [ ،]23که عبارتاند از وزش باد متوسّط به همراه تالطم متوسّط ( ،)U-1وزش باد با تالطم حدّاکثر ( ،)U-2طوفان حدّاکثر
در سرعت بادی معادل با حداکثر توان توربین ( )U-3و حداکثر طوفان در سرعت نهایی کاربری توربین ( ،)U-4که طبق توصیه آییننامه،
گزینه بارگذاری  U-2حائز اهمیّت است .با کاربرد این گزینه و با توجّه به اطّالعات هندسی و محلی توربین ،مقدار نیرو باد برابر با 0/413
مگانیوتن محاسبه میگردد [.]23
شمع مورد نظر با نیروی برابر با نیروی بادِ متوسّط به صورت متناوب به تعداد  Nبار تحت بارگذاری استاتیکی قرار میگیرد .بدین
صورت که در هر تناوب ،نیروی موردنظر به صورت تنش به سرشمع اعمال گردیده و پس از رسیدن به تعادل ،باربرداری به صورت حذف
ناگهانی نیرو انجام میگیرد .ابتدا در حالت تکجهته ،مطابق با شکل -9الف تمام دفعات بارگذاری (  Nبار) در راستای محور  Yاعمال
میشود .بارگذاری و باربرداری تا دستیابی به یک حالت پایدار ادامه مییابد .منظور از دستیابی به یک حالت پایدار ،همگرا شدن مقادیر
جابجایی به یک مقدار خاص میباشد ،در واقع پس از برقراری این حالت ،با افزایش تعداد تناوب بارگذاری ،دیگر افزایش محسوسی در
مقادیر جابجایی مشاهده نمیشود.
در حالت چندجهته مطابق با آنچه در قسمت ب از شکل  9ارائه شده است ،بارگذاری-باربرداری متناوب در هر راستا ،آنقدر تکرار
میشود تا یک حالت پایدار در روند گسترش مقادیر جابجایی سرشمع مشاهده شود و سپس راستای بارگذاری  درجه تغییر میکند و
دوباره بارگذاری تا رسیدن به حالت پایدار در آن جهات نیز ادامه مییابد .همین روند تا پوشش نیمی از محیط شمع تکرار میشود .ایجاد
حالت پایداری در تمامی جهات اعمال بار بایستی کنترل گردد .بدیهی است تعداد تغییر راستای بارگذاری ،به مقدار زاویه بین راستاهای
بارگذاری (  ) بستگی دارد .الزم به ذکر است در این تحقیق ،بررسیهای صورت گرفته در مقادیر  برابر با  30 ،45 ،60و  15درجه

T

انجام گرفته است .شکل  9با فرض    15رسم شده ،لذا دارای  13تغییر راستای بارگذاری میباشد.
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 -6نتایج و بحث
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 -6-1تعیین تعداد تناوب بارگذاری برای ایجاد شرایط پایدار

MA

شکل  : 9شماتیک نحوه بارگذاری به صورت تکجهته و چندجهته
Fig. 9: Schematic of unidirectionally and multidirectionally loading
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ب (تکرار بارگذاری) معرّف شرایط پایداری در حالت تکجهته تعیین گردد .بدین منظور مدل به صورت تکجهته
ابتدا باید تعداد تناو ِ
مورد بارگذاری تناوبی استاتیکی قرار میگیرد .شکل  10قسمتهای الف ،ب و ج به ترتیب نشان دهندهی نمودارهای جابجایی در راستای
 Z ،Yو میزان چرخش سرشمع در راستای  ،Yحاصل شده از  130تناوب بارگذاری در این حالت میباشند (جهت محورهای مذکور در
شکل -9الف ارائه شده است) .همانطور که مشاهده میشود پس از حدوداً  10تناوب ،تغییر محسوسی در روند گسترش پاسخهای شمع
مشاهده نمیشود .به این صورت که مقدار جابجایی در راستای  Yدر تناوب دهم برابر 4/3سانتیمتر و در تناوب صد و سی اُم برابر 4/35
سانتیمتر میباشد ،که حاکی از اختالفی  1/1درصدی دارد .این مقدار اختالف برای مقادیر جابجایی در راستای  Zو چرخش سرشمع
نیز به ترتیب حدود  0/4و  1/7درصد میباشد .لذا چنین میتوان نتیجه گرفت که حالت پایدار در حدود  10تناوب اوّل با مقدار جابجایی
افقی حدوداً  4/3سانتیمتری سرشمع اتفاق میافتد و عدد  10تناوب را میتوان به عنوان تعداد تناوب همگراییِ مقادیر جابجایی (پایداری)
برای همه شرایط درنظرگرفت.
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شکل  : 10نمودارهای پاسخ سرشمع ناشی از  130تناوب بارگذاری به طوریکه( ،الف) جابجایی در راستای ( ، Yب) جابجایی محوری شمع و

RIP
SC

(ج) چرخش سرشمع در راستای Y
Fig. 10: Diagrams of the head-pile response to 130 loading cycles (a) displacement in the Y direction, (b) axial
displacement of the pile and (c) head-pile rotation in the Y direction
 -6-2مقایسه نتایج بارگذاری تکجهته و چندجهته

پس از تعیین تعداد تناوب بارگذاری به منظور دستیابی به یک حالت پایدار در هر راستا ،بارگذاری چندجهته شمع به این صورت
انجام میگیرد که ،ابتدا در راستای  ،Xتعداد  10تناوب بارگذاری به شیوه ذکر شده اعمال میشود (ایجاد پایداری در این راستا) .سپس
راستای بارگذاری به اندازهی  درجه تغییر کرده و  10تناوب دیگر اعمال میشود و این روند تا پوششِ نیمی از محیط شمع ادامه پیدا
میکند تا با توجّه به مقدار  ، در همهی جهات اعمال بار ،پایداری ایجاد شود .با توجّه به اینکه در این تحقیق ،بارگذاریهای چندجهته
در مقادیر  برابر 30 ،45 ، 60و  15درجه لحاظ شده است ،با لحاظ نمودن  10تناوب برای رسیدن به شرایط پایدار در هر جهت ،تعداد
مجموع تناوبهای بارگذاری برای حاالت مذکور به ترتیب  70 ،50 ،40و  130خواهد بود .در ادامه نمودار جابجایی و چرخش برای حالت

T

 15

 درجه ارائه میگردد و نتایج مابقی مدلها در جداول مربوطه خالصه میشود.
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AC

الزم به ذکر است در حالت  ،   15در اثر  12تغییر جهت 13 ،راستای بارگذاری وجود دارد و در هر راستا نیز جهت رسیدن به
حالت پایدار به  10تناوب نیاز است ،لذا نتایج حاصل از  130تناوب بارگذاری مدلِ تکجهته (شکل  )10با نتایج حاصل شده از 130
تناوب بارگذاری در مدل چندجهته ( )10  13مقایسه میشود .نمودار مقادیر جابجایی در راستاهای  Yو  Zو منحنی مربوط به مقادیر
چرخش سرشمع در حالت  ،   15در شکل  11ارائه شده است .باید توجّه داشت که مقایسه پاسخ شمع به جابجاییهای راستای Y
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در دو حالت تکجهته و چندجهته اهمیّت پیدا میکند .تغییر مقادیر جابجایی و چرخش سرشمع در راستای  Xدر اثر تغییر جهت
بارگذاری امری بدیهی به شمار میآید.
همانطور که در نمودار مربوط به مقادیر جابجایی در راستای محوری شمع ( )Zدر شکل  11مشاهده میشود ،بیشترین مقدار نشست
شمع در اوّلین تناوب بارگذاری رخ میدهد (اوّلین مرتبه از  10تناوب مربوط به بارگذاری در راستای  )Xو پس از آن با ادامهی اعمال
تناوبهای دیگر به حالت پایدار میرسد .دستیابی به حالت پایدار در همهی راستاها اتفاق افتاده است .بر خالف رفتار مشاهده شده در
بارگذاری تکجهته (شکل -10ب) ،در تمامی حاالت چندجهته ،با تغییر راستای بارگذاری شمع به سمت باال حرکت میکند .مکانیزم
ایجاد تغییرشکلها در راستای  Yو چرخش سرشمع از یک الگوی تقریباً یکسان پیروی میکنند.
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شکل  : 11نمودارهای بارگذاری-باربرداریهای استاتیکی با تغییرات  15درجهای راستای بارگذاری به طوریکه( ،الف) جابجایی در راستاهای  Yو
( ،Zب) نمودار چرخش سرشمع در راستای Y
Fig. 11: Diagrams of static loading-unloading with 15 degree change in load direction (a) displacement in the Y
and Z directions, (b) head rotation in Y direction

در جدول  6نتایج بدست آمده از پاسخ های مربوط به بارگذاریهای تکجهته و چندجهته ارائه گردیده است .در این جدول مقادیر
تغییرمکان راستای  Yدر نقطهی حداکثرِ منحنیهای چندجهته ( )maxو نقطه پایانی نمودار ( )residualارائه شده است ،که مورد اخیر
در واقع تغییرمکان ماندگار سیستم است .تغییرمکانهای ماندگار در بررسی شرایط خستگی توربین تأثیرگذار میباشد .مقادیر حداکثر و
ماندگار چرخش سرشمع نیز در نقاط مذکور ارائه شده است .همچنین تغییرمکان در راستای قائم ( )Zنیز برای دو نقطه انتهایی و مقدار

T

بیشینه تناوب آخر (آخرین مرتبه در راستای

 180

 ،) در بارگذاری تکجهته و هر کدام از حاالت چندجهته ارائه شده است .دقت
15

جدول  : 6نتایج بارگذاری تکجهته و چندجهته در بارگذاری تناوبی استاتیکی
Table 6: Results of uni-directional and multi-directional loading in static alternative loading
) ( ROTATION
max
residual
0/0536
0/0146

)Z-DISP (m
max
residual
-0/009
-0/0044

)Y-DISP (m
max
residual
0/0435
0/0114

0/0129

0/0457

-0/00284

0/0016

0/0107

0/037

  15

0/0125

0/0455

-0/00292

0/00166

0/0103

0/0366

  30

0/0112

0/0446

-0/00296

0/00159

0/00987

0/0364

  45

0/0103

0/04

-0/0030

0/0015

0/0085

0/032

0/01

0/04

-0/0029

0/0016

0/0083

0/0322
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نحوه بارگذاری
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شود منظور از نقطه بیشینه ،قلهی تناوب مذکور میباشد که در واقع ،مثبتترین مقدار تغییرمکان قائمی است که شمع تجربه کرده است.
ردیف اوّل از جدول  6نتایج مربوط به مدل تکجهته و ردیفهای بعدی مربوط به بارگذاری چندجهته است.

تکجهته

چندجهته
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(در هر راستا  10تناوب)

  60

(در هر راستا  20تناوب)
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جهت کسب اطمینان از اینکه تعداد تناوبهای بارگذاری تأثیری بر پارامترهای مورد بررسی ندارد ،در حالت  ،   60عالوه بر
اعمال  10تناوب بارگذاری در هر راستا (جمعاً  40تناوب) ،باری دیگر  20تناوب در هر راستا اعمال گردید (جمع ًا  80تناوب) ،که نتایج
آن در سطر آخر جدول  6نشان داده شده است .چنانچه مالحظه میگردد اختالف بین نتایج این دوحالت بسیار ناچیز میباشد که تأییدی
بر پایداری سیستم در  10تناوب بارگذاری است.
درصد تفاوت نتایج مابین مدل تکجهته و حاالت چندجهته ،ناشی از اثر تغییر راستای بارگذاری در جدول  7ارائه گردیده است .الزم
به توضیح است در این جدول و سایر جداول مشابه درصد منفی درج شده در واقع نشاندهنده کاهش مقدار پارامتر مورد نظر در اثر
اعمال بارگذاری چندجهته نسبت به تکجهته میباشد ،لذا وجود اعدادی با درصد اختالف مثبت ،نشان دهنده این است که مقادیر پارامتر
مورد نظر در حالت چندجهته از تک جهته بیشتر بوده است.

)ROTATION (%
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جدول  : 7درصد اختالف نتایج بارگذاری تکجهته و چندجهته در اثر اعمال بارگذاری-باربرداریهای متناوبِ استاتیکی
Table 7: Difference between uni-directional and multi-directional static alternative loading and unloading
)Z-DISP (%

-14/32

-15/20

-33/63

118/45

-18/02

-16/88

-32/73

-29/4

-25/45

-31/8
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-11/37

max
-14/83

residual
-35/45

max
117/78

)Y-DISP (%
residual
-6/14

max
-14/94

  15

-9/65

-15/86

  30

117/69

-13/42

-16/32

  45

116/7

-25/4

-26/43

  60

با توجّه به جدول فوق ،مقدار حداکثر تغییرمکان در راستای  ،Yدر اثر تغییر جهت بارگذاری نسبت به بارگذاری تکجهته تا 26
درصد کاهش داشته است .با این وجود در بین حاالت  ،   15 ,30 ,45اختالف چندانی در میزان تفاوت مشاهده نمیشود ،در واقع
تغییر راستای بارگذاری از  15درجه تا  45درجه ،نهایت ًا  2درصد در پارامتر مذکور تأثیرگذار بوده است .ولی از حالت    45به
 ،   60در میزان درصد تفاوت نتایج 10 ،درصد اختالف مشاهده میشود .مقدار تغییرشکل باقیمانده شمع نیز به طور مشخّص با
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افزایش زاویه  افزایش مییابد ،به طوری که از حالت    15تا  19/3 ،   60درصد فاصله وجود دارد .این رویکرد در خصوص
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چرخش سرشمع نیز مشاهده میگردد .مقادیر ماندگار جابجایی ناشی از اعمال بارگذاری متناوب دارای حداکثر اختالف  7/75درصدی با
یکدیگر میباشد ،به طوریکه بیشترین تغییرمکان ماندگار در حالت    15بوده و با افزایش زاویه  از این مقدار کاسته میشود.

CE

در خصوص اختالف فاحش نتایج بین حاالت    15 ,30 ,45و    60اینطور به نظر میرسد که ،صرف ًا در زاویه  60درجه با
تغییر جهت بارگذاری ،در هیچ کدام از تغییرات راستای نیرو ،جهت بار دقیق ًا در راستای  Yقرار نمیگیرد و این واقعیت میتواند بر نتایج
تأثیر داشته باشد .جهت بررسی صحّت این فرضیه ،در یک مطالعه مجزا ،بارگذاری تناوبی یکبار در راستای  Yو باری دیگر در راستایی با
زاویه  15درجه نسبت به راستای  Yاعمال گردید .مقایسه نتایج نشان میدهد که جابجایی افقی بین این دو حالت حدود  %11اختالف

ED
PT

دارند .جهت بررسی بیشتر این فرضیه همچنین ،در حالت  ،   45راستای بارگذاری در جهت محور  Yحذف گردید و  10تناوب
مربوط به آن راستا ،در جهات قبلی و بعدی راستای  Yتقسیم شد .به عبارتی دیگر در این حالت ،پس از اعمال  10تناوب در راستای
محور  15 ،Xتناوب در راستای  45درجه 15 ،تناوب در راستای  135درجه و در آخر نیز  10تناوب در رستای  180درجه اعمال گردید،
تا بین این حالت و حالت قبلی مدل  45درجه (شامل بارگذاری در راستای  )Yکه هر دو دارای تعداد تناوب یکسانی میباشند ،بتوان
مقایسه انجام داد .طبق نتایج ،اختالف مابین حالت تکجهته و چندجهته برای پارامتر تغییرمکانِ جانبی حداکثر برابر  37درصد ،جابجایی
جانبی ماندگار  33درصد ،تغییرمکانهای محوری حداکثر و ماندگار به ترتیب  -116و  30درصد و چرخش سرشمع حداکثر و ماندگار
نیز به ترتیب  36و  37درصد مشاهده گردید ،که همانند حالت  60درجه از افزایش قابل توجهی برخوردار است .این یافتهها فرضیه باال
مبنی بر تأثیر هم راستا بودن بارگذاری و راستای اندازهگیری تغییرمکان را تأیید مینماید .لذا نتایجِ حالت زاویه  60درجه که حالت خاص
محسوب میشود ،در این مطالعه مورد مقایسه و تحلیل قرار نمیگیرد.
با مشاهده نمودارهای ارائه شده در رابطه با مقادیر جابجایی محوری شمع چنین میتوان نتیجهگیری کرد که بیشترین مقدار جابجایی
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در راستای  Zدر اوّلین تناوب بارگذاری (اوّلین مرتبه از  10تناوب مربوط به بارگذاری در راستای  )   0رخ میدهد ،که معادل -1/1
سانتیمتر میباشد .لذا در هر دو حالت تکجهته و چندجهته بیشترین میزان تغییرمکان قائم ،یکسان است .این عدد در جدول  6ارائه
نشده است ،چراکه اوّلین بارگذاری در همهی مدلها ،چه تکجهته و چه چندجهته ،منطبق بوده و رابطهای هم با مقدار  ندارد .یادآور
میشود اعداد مربوط به جابجاییهای محوری حداکثر و ماندگار ارائه شده در جدول  6مربوط به تناوب آخر میباشد.
با افزایش تناوبهای بارگذاری ،مقادیر جابجایی قائم در مدل تکجهته به حدود باالیی و پایینی به ترتیب  -0/0044و  -0/009متر
محدود و همگرا میشود ،در واقع شمع در ترازی زیرِ محل قرارگیری اوّلیه خود حرکت میکند .ولی در مدلهای چندجهته ،اعمال
بارگذاری تناوبی سبب حرکت رو به باالی شمع شده تا جایی که پس از اتمام بارگذاری ،شمع نسبت به تراز اوّلیه خود باالتر قرار می
گیرد .وجود اعدادی با درصد مثبت در جدول  7نیز به همین دلیل میباشد .اگر به شکل کلّی گسترش جابجاییهای  Zدر نمودار شکل
-11الف دقت شود ،در همهی حاالت حرکت رو به باال ،از اوّلین تغییر راستای نیرو رخ داده است .با مشاهده درصدهای اختالف مقادیر
تغییرمکانهای قائم مابین نتایج تکجهته و چندجهته ،تغییر راستای بارگذاری بر نتایج تأثیر قابل مالحظهای ندارد .این میزان تأثیر در
پارامتر حداکثر تغییرمکان قائم حدود  1درصد و با یک روند کاهشی در پارامتر تغییرمکانهای ماندگار شمع حدوداً  4درصد میباشد.
اگر از نقطه نظر رفتاری خاک ،تفاوت نتایج حاالت تکجهته و چندجهته مورد بررسی قرار داده شود ،اهمیت این موضوع که تاریخچه
بارگذاری تا چقدر میتواند بر نتایج اثرگذار باشد ،به خوبی قابل مشاهده است .در واقع با توجّه به مدلرفتاری که استفاده شده است ،اثر
تغییرات در تانسورهای تنش و کرنش مراحل قبلیِ حل ،بر نموِّ کرنشهای انحرافی و حجمی جدید در نظر گرفته میشود و با استفاده از
مدولهای سختشوندگی و اتساع مورد استفاده در این مدلرفتاری ،جزء کرنشهای جدید محاسبه میگردد .اختالف مشاهده شده بین
حاالت تکجهته و چندجهته حاکی از این حقیقت میباشد که ،اعمال مسیر تنشهای متنوعتر به خاک ،بر نحوهی گسترش و شکلگیری
پارامترهای تانسوری تأثیرگذار میباشد و هرچه فرموالسیون به کار گرفته شده جامعتر و شاملتر باشد ،رفتار گزارش شده به نتایج
حقیقی نزدیکتر خواهد بود .بدیهی است به کارگیری یک مدل جامع رفتاری ،مستلزم صرف هزینههای محاسباتی و آزمایشگاهی زیادی
است.
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 تنها در یک،توربینهای بادی در معرض بارگذاریهای متناوب ناشی از باد قرار دارند و با توجّه به چرخش راستای باد این بارگذاری
- با انجام شبیهسازی عددی رفتار شمع در خاک در نرمافزار فِلَک و با در نظر گرفتن تئوری دافالیاس، در این مقاله.راستا اعمال نمیشود
 تحت بارگذاری متناوب استاتیکی، پاسخ فونداسیون توربینهای بادی فراساحلی از نوع شمعهای قطور، پس از صحّتسنجی نتایج،منظری
 بدین منظور یک توربین بادی با ابعاد واقعی. مقایسه شده است،باد در دو حالت بارگذاری تکجهته و چندجهته؛ یعنی تغییر راستای باد
.مورد توجّه قرار گرفته است
 لذا بارگذاری و باربرداری در. تغییر شکلها به حالت پایدار میرسند، تناوب بارگذاری و باربرداری10 نتایج نشان میدهد که پس از
 درجه) و مقایسه نتایج آن با بارگذاری60  تا15  با در نظر گرفتن راستاهای مختلف بارگذاری (از. بار تکرار شده است10 هر راستا حداقل
 این اختالف در خصوص. درصد کاهش دارند16  چنین نتیجه میشود که حداکثر تغییرمکان افقی و چرخش شمع حدود،در یک راستا
 درصد کاهش18  و13  تغییر مکان ماندگار در راستای افقی و چرخش ماندگار نیز به ترتیب حداکثر. برابر است2 تغییر مکان قائم حدود
.داشتهاند
 درجه با سایر راستاها نشان میدهد که عدم اعمال نیرو در راستای مورد نظر برای محاسبه تغییر60 اختالف فاحش نتایج راستای
 باعث کاهش عکسالعمل شمع به مقدار قابل مالحظهای میگردد و لذا نتایج بدست آمده علیرغم اهمیت ذاتی جهت مقایسه قابل،مکان
.استناد نیست
 هر چند مقادیر این اختالف در پارامترهای مختلف و، تغییر راستای بارگذاری باعث تغییر در پاسخ شمع میشود،به طور کلی
 اعمال این تفاوت در فرآیندهای طراحی شمع منجر به طراحی بهینهتر فونداسیون توربینهای.حالتهای مختلف بارگذاری متفاوت است
.بادی فراساحل خواهد شد که شایسته است با توسعه تحقیق حاضر برای شرایط مختلف هندسی و محیطی مورد ارزیابی بیشتر قرار گیرد
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ABSTRACT

Monopile is the most common type of foundation for onshore and offshore wind turbines. As the wind blows in
different directions, wind load alternately applies in different directions during the life cycle of the wind turbine.
In this paper, the influence of alternating change of wind load direction on the response of wind turbine piles is
studied. The functional performance of soil-pile system is simulated with a bounding surface soil behavior model
introduced by Dafaliad-Manzari that is implemented in FLAC3D software. The softening and hardening effects
of soils due to cyclic load patterns is incorporated in the model in a convenient manner. The results show that in
monopiles, alternative change in the direction of loading, results in a decrease in the maximum horizontal
displacement and rotation up to 16% in comparison with the uni-directional loading mode. This difference in
vertical displacement is about 100%. Residual displacement and rotation in the horizontal direction also decreases

MA

13% and 18%, respectively. Alternating change of loading causes upward moves of the monopole from its original
level. In general, the change of loading direction causes a significant change in the pile response, the values of this
difference vary in different parameters and for various loading modes.
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