
ديناميك سازه هاي دريايي درسپروژه 

)

یک مونوپایل به طول 100 متر که داخل خاك تک الیه مدفون شده است. یک جرم 200000 کیلوگرمی در باالي این 
شمع قرار داده شده است. آنالیز در محیط االستیک و پالستیک صورت گیرد(

عمق نفوذ شمع 55 متر  و عمق آب 30 متر می باشد.

مشخصات خاك مورد مطالعه:
0.3ضريب پواسون :  ,   MPa 22مدول يانگ  ,  kg/m 31900  دانسيته :

φ  :10زاويه اتاع  ,   ϕ :30 زاويه اصطكاك داخلي

در نظر بگيريد) 0را در نرم افزار  Abs Plastic Strain: مقدار تذكر( C  :4973.32 چسبندگي

ابعاد خاك:
عرض آن بر عهده خود دانشجو است. متر است اما طول و 70عمق خاك 

: از تئوري پالستيك موهر كولمب براي تحليل خاك استفاده شود.راهنمايي

براي اين  Interactionهمان طور كه مشاهده مي شود مونوپايل داخل خاك كوبيده شده است پس بايد تذكر: 
گزينه Interactionدر ماژول  constraint managerقسمت از سازه انتخاب شود. شما مي توانيد از قسمت 

Embedded region .را انتخاب و پايل مورد نظر را داخل خاك مدفون كنيد
مشخصات فوالد مورد مطالعه:

يانگ, kg/m 37850 دانسيته : پواسون :  ,Pa 112.1*10مدول تسليم: ,0.3ضريب 335MPaمقاومت

.در نظر بگيريد  0را در نرم افزار   plastic strainتذكر: مقدار 

نكات:
)Standard or Explicit( .به اختيار دانشجو است آنآناليز ديناميكي بوده و انتخاب روش  -1
متري نيروي 30هاي مختلف تا عمق   setمتر مي باشد، پس با تعريف  30با توجه به اين كه عمق آب  -2

متر انتهايي قطعه به آن وارد خواهيم 15شناوري، موج و جريان را در نظر ميگيريم و همچنين نيروي باد را در 
كرد.

مي باشد. m/s 1.5سرعت جريان به صورت برابر و مشترك در تمامي موارد  -3
ثانيه در نظر بگيريد. 50زمان تحليل را  -4



براي تحليل استفاده شود. 5استوكس مرتبه از تئوري موج  -5
در نظر گرفته، ضمن اينكه ارتفاع مرجع  30.1429kg/mو  31025kg/mدانسيته سيال و هوا را به ترتيب  -6

10m .مي باشد
در نظر بگيريد. Xبراي راحتي كار جهت حركت موج، جريان و باد را همگي در راستاي  -7
cae  ،.jnl.فايل هاي اصلي با پسوند يل اصلي نرم افزار آباكوس شامل پس از انجام تحليل و در زمان ارائه فا -8

 ،.odb  و همچنينinput file  .(تعريف آكوا)  تحويل گردد
:(با توجه به اسامي دانشجويان) ابعاد مونوپايل و اطالعات محيطي مربوط به هركدام

(فرهنگي) m/s 24و سرعت باد:     m 6.6ارتفاع موج: ,m 0.08   ضخامت  و   m 5.15  قطر )10
  خواسته ها :

كانتور هاي تنش، كرنش -1
نمودار جابجايي هاي قطعه در نقاط ابتدايي و انتهايي قطعه -2
و كرنش نقاط تمركز تنش -3
محيط پالستيك شده است؟آيا سازه تحت اين بارگذاري وارد  -4
برآيند نيرو ها در كدام نقاط حداكثر و حداقل مي باشد؟ -5


