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چکیده
 لوله مورد بررسی با استفاده از تئوری تير. پایداری لولههای حامل جریان سيال تحت شرایط مرزی مختلف بررسی شده است،در این مقاله
 بهصورت یك بار گسترده عرضی در امتداد، کریوليس و گریز از مرکز است،برنولی مدل و اثرات جریان سيال که شامل نيروهای اینرسی-اویلر
 ابتدا و، به منظور دستیابی به طيف گستردهای از شرایط مرزی مختلف و بررسی اثر آن بر دیناميك مساله.طولی لوله لحاظ گردیده است
 معادله حاکم با استفاده از اصل هميلتون تعميم یافته استخراج و به.انتهای لوله توسط دو فنر کششی و دو فنر خمشی خطی مقيد شده است
 با استفاده از روش استاندارد تجزیه و تحليل مقدار، سپس.کمك روش جداسازی متغيرها و روش گلرکين بهصورت ماتریسی بيان شده است
 گرانش و انواع شرایط مرزی بر نوع و،ویژه به تحليل پایداری سيستم مورد بررسی پرداخته شده و اثر پارامترهایی همچون سرعت و جرم سيال
.مرز ناپایداری لوله حامل جریان مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج قابل توجهی بهدست آمده است
 شرایط مرزی، دایورژنس، فالتر، پایداری، لوله حامل جریان سيال:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this paper, stability analysis of pipes conveying fluid is considered. The pipe structure is modelled using the
Euler-Bernoulli beam theory and the fluid flow effect is taken into account as a distributed load along the pipe
length which contains the inertia, Coriolis and centrifugal forces. In order to achieve different boundary conditions,
both ends of the pipe are constrained with two lateral and two bending linear springs. The governing equation of the
system is developed using the extended Hamilton’s principle and expressed in the matrix form by applying the
method of separation of variables and the Galerkin technique. Then, via the standard eigenvalue analysis method
the stability analysis of the system is done and effects of some parameters such as mass flow, gravity and the type
of pipes’ boundary condition on the type of instability and the stability margin of the pipe conveying fluids are
considered and some conclusions are drawn.
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 -1مقدمه
لولههای حامل جریان در بسياری از صنایع از قبيلل صلنایع
هوافضا ،نفت و گاز ،خودروسازی و هسته ای ملورد اسلتفاده
قرار میگيرند .در بيشتر این صلنایع طراحلیهلا بلر اسلا
کمينه وزن سازه و حداقل هزینه در ساخت انجام ملیشلود.
دستیابی به چنين اهدافی در کنار عملكلرد مناسلس سلازه،
زمينه را برای انجام تحقيقاتی گسترده و از زوایلای مختللف
برای محققين فراهم کرده است .تعيلين پاسلد دینلاميكی و
تحليل پایداری چنين سيستمهلایی از جملله ملوارد بسليار
مهمی هستند که در طراحی بيشتر سلازههلای مهندسلی و
لولههای حامل جریان سيال مد نظر قرار میگيرد .بلا توجله
به گستردگی موضوع و وجود منلابع علملی گسلترده ،ملرور
پيشينه تحقيقات به گونهای انجام شده است که با اهلدا و
روشهای مورد نظر در این تحقيق همخوانی بيشتری داشته
باشد.
لولههای حامل جریان سيال را ملیتلوان بلا اسلتفاده از
مدلهای تير و پوسته مورد ارزیابی قرار داد .با توجه به طول
بلند لولهها در مقایسه با قطر آنها ،مدل تير توجله محققلين
بسياری را به خود جلس کرده است که در این زمينه مقاالت
متعددی منتشر شده است .به عنوان مثلال ،در سلال 7991
نوآ و هاپكينز [ ]7به تحليل پایداری لولههای حامل جریلان
سيال ضرباندار پرداختند .آنها انتهای آزاد لوله یكسر گيردار
را با استفاده از یكسری فنر کششی و خمشلی مقيلد کلرده
بودند .همچنين ،با اختصلا دادن مقلدار مشخصلی بلرای
ضریس سختی فنرهلای انتهلایی ،ناپایلداری لولله را بررسلی
کردنللد .در سللال  7991جللين [ ]2بلله تحليللل پایللداری و
ارتعاشات لوله قلامم ویسلكواالسلتيك حاملل جریلان سليال
پرداخت که قسمتی از طلول لولله توسلط دو فنلر خطلی و
غيرخطی مقيد شده بود .اليشاکو و ایمپولونيا [ ]3در سال
 2117به بررسی تاثير بسلتر االسلتيك بلر افلزایش سلرعت
ناپایداری فالتر لولههای حامل جریان سليال پرداختنلد کله
تنها قسمتهایی از لوله بر روی بسلتر قلرار داشلت .آنهلا در
مللدلسللازی خللود بسللتر را بللا اسللتفاده از مللدل وینكلللر
شبيهسازی نموده و در ادامه به بررسی سرعت ناپایداری لوله
حامل جریان پرداختند .دوآرد و النگری [ ]0در سال 2112
به بررسی ناپایداری لولههلای یكسلر گيلردار حاملل جریلان
سيال بر روی بستر االستيك پرداختنلد .آنهلا بلا اسلتفاده از
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تئللوری تيللر تيموشللنكو معللادالت حللاکم را اسللتخراج و بللا
استفاده از روش گلرکين حل نمودند .ریو و همكاران [ ]5در
سال  2110پایداری و ارتعاشات یك لوله افقی قرارگرفته بلر
روی یك بستر االستيك را ملورد بررسلی قلرار دادنلد .آنهلا
معادله حاکم را با استفاده از اصل هميلتون استخراج نملوده
و از روش المللان محللدود بللرای حللل آنهللا اسللتفاده کردنللد.
چالپيال و سيمهلا [ ]6در سلال  2111بله بررسلی پایلداری
لولههای حامل جریان سيالی پرداختنلد کله بلر روی بسلتر
االستيك قرار داشت .آنها به کمك یكسری فنر خطی و یك
پارامتر اضافی که معر اثرات برشلی بسلتر اسلت ،بسلتر را
مدل کردند .همچنلين ،بلا اسلتفاده از سلری فوریله و روش
گلرکين به حل معادله حاکم پرداختنلد و نلواحی ناپایلداری
سيستم را برای سه لوله بلا شلرایط ملرزی دو سلر مفصلل،
مفصل-گيردار و دو سلر گيلردار اسلتخراج نمودنلد .ملين و
همكاران [ ]1در سال  2172به تحليل فرکانس طبيعی یك
لوله دو سر مفصلل حاملل جریلان سليال پرداختنلد .بلدین
منظور ،معادله دیناميكی لوله حامل سيال با استفاده از اصل
هميلتون و بر اسا تئوری تير اویلر-برنولی اسلتخراج و بلا
استفاده از روش جداسلازی متغيرهلا و روش گللرکين حلل
گردید .وانگ و دای [ ]9در سال  2172به بررسی ارتعاشلات
و ناپایداری لولههای حامل جریان سيالی پرداختند که سيال
در انتها و از طریق دو نازل متقارن از لوله خارج میشلد .در
این مطالعه ،با توجه به تقارن نازلهای انتهایی تنهلا نيلروی
برآیند محوری پيرو فشاری به سازه وارد میشد .چلن و فلن
[ ]9به تحليل پایداری لوله حامل جریانی پرداختنلد کله بلر
روی آن جرمهای متمرکزی قرار داشلت و قسلمتی از طلول
لوله توسط دو فنر کششی و خمشی مقيد شده بود .آنهلا بلا
استفاده از تئوری تير تيموشنكو و اصل هميلتلون ،معلادالت
حللاکم را اسللتخراج کللرده و بلله بررسللی اثللرات هللر یللك از
پارامترهای هندسی سيستم بر مرز ناپایداری آن پرداختنلد.
عبللدالغنی و همكللاران [ ]71در سللال  2175بلله بررسللی
پایداری و پاسد دیناميكی تيرهای غيریكنواخلت پرداختنلد.
آنها از یك تير تحت بار متحرک ،که با تير اویلر-برنولی مدل
شده بلود ،اسلتفاده کردنلد .همچنلين ،بلا اسلتفاده از اصلل
هميلتون ،معادالت حاکم را استخراج و برای حل آن از روش
گلرکين استفاده نمودند .در سال  2170خيلری و همكلاران
] [77دیناميك یك لوله حامل جریان سليال تلراکمپلییر را
مورد بررسی قرار دادند که در انتهلای خلود توسلط دو فنلر
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کششی و خمشی مقيد شده بود .آنها با اسلتفاده از تئلوری
تير اویلر-برنولی و اصلل هميلتلون توسلعه یافتله معلادالت
حاکم را استخراج و بلا کملك روش گللرکين حلل نمودنلد.
همچنللين ،در سللال  2175خيللری و پایدوسلليس ] [72بلله
بررسی دیناميكی و پایداری یك سيلندر منعطف قرار گرفته
در جریان محوری با شرط مرزی یكسلر مفصلل پرداختنلد.
آنهللا معللادالت حللاکم را از روش هميلتللون توسللعه یافتلله
استخراج ،و با استفاده از روش گلرین آنها را حلل نمودنلد.
محمد و همكاران ] [73در سال  2176بله تحليلل پایلداری
یك لوله حامل جریان سيال لزج با لزجت خطی پرداختنلد.
آنها با استفاده از روش المان محدود اثر یك فنلر کششلی را
بر پایداری لوله حامل جریان بررسی نمودند.
همانطلور کله مشلاهده ملیشلود در عملده تحقيقلات
انجامشده ،پایداری و رفتار دیناميكی لولههای حامل جریلان
سيال برای یك نوع شرط مرزی ملورد بررسلی قلرار گرفتله
است .از طرفی ،ایجاد شرایط مرزی تئوری در واقعيت اغللس
کاری دشوار و همراه با عدم دقلت کلافی ملیباشلد .للیا ،در
پژوهش حاضر بله بررسلی اثلرات طيلف وسليعی از شلرایط
مرزی بر نوع و مرز ناپایداری لولههای حامل جریان سليال و
همچنين نحوه تغيير نوع ناپایداری از فالتلر بله دایلوژنس و
برعكس پرداخته شده است .بدین منظور ،با استفاده از اصلل
هميلتون تعميم یافته معادله ارتعاشی حلاکم بلر یلك لولله
حامل جریان سيال بهدست آمده است کله در ابتلدا و انتهلا
توسط فنرهای کششی و خمشی مقيد شده است .در ادامله،
به کمك روش جداسازی متغيرهای و روش گللرکين شلكل
ماتریسی معادالت حاکم بهدست آمده اسلت .بلا اسلتفاده از
روش اسللتاندارد تجزیلله و تحليللل مقللدار ویللژه بلله تحليللل
پایداری چنين سيستمی پرداختله شلده و اثلر پارامترهلایی
همچون فنرهای کششی عرضلی و خمشلی تعبيله شلده در
ابتدا و انتهای لولله و همچنلين پارامترهلای جلرم و نيلروی
گرانش بر نوع و مرز ناپایداری آن ملورد بررسلی قلرار گفتله
است.

 -2معادالت حاکم
در شكل  ،1شماتيك لوله مورد بررسی نشان داده شده است
که در آن EI ، l ،و  m pبهترتيس طول ،سلختی خمشلی و
جرم واحد طول لوله و  m fو  U fبهترتيس جرم واحد طول

1

سيال و سرعت جریان سيال است .لوله مورد بررسی در ابتدا
و انتها توسط یكسری فنر کششی و خمشی مقيد شده است
که  Kl0و  Kllبهترتيس بيلانگر سلختی فنلر کششلی قلرار
گرفته در ابتدا و انتهای لوله و  Kb0و  Kblبلهترتيلس نشلان
دهنده سختی فنر خمشی قرار گرفته در ابتلدا و انتهلای آن
است.

شكل ( :)1شماتيك لوله حامل جریان سيال مورد بررسی.
برای بهدست آوردن معادالت حرکت از اصلل هميلتلون
تعميم یافته استفاده میشود که بلهصلورت زیلر قابلل بيلان
است:

  T   V   W  dt  0,
t2

()7

n.c

t1

که در آن T ،و  Vبهترتيس انرژی جنبشی و انرژی پتانسيل
و  Wn.cکللار نيروهللای ناپایسللتار لوللله اسللت .وردش انللرژی
جنبشی لوله برابر است با:
l

 T   mp w wdx ,

()2

0

همچنين ،وردش انلرژی پتانسليل کرنشلی لولله حاملل
جریان بهصورت زیر قابل بيان است:
l

 V   EIw w dx,

()3

0

یكللی از نيروهللای محللوری وارد شللده بلله لوللله ،نيللروی
گرانش است که در امتلداد محلور  xبله آن وارد ملیشلود.
نيروی گرانش نيرویی گسترده و با توزیع یكنواخت است که
وردش پتانسيل حاصل از آن برابر است با:
l
()0
 Vg  (mp  m f ) g  (l  x)w wdx.
0

وردش کار نيروهای ناپایستار خلارجی اعملال شلده بله
سيستم را میتوان بهصورت زیر بيان نمود:
()5
 Wn.c   Wnboundary
  Wn.fluid
.c
c ,
boundary
 Wn.cوردش کار نيروهای فنرهای کششلی و
که در آن،
  Wn.fluidوردش کلار
خمشی مقيد کننده ابتدا و انتهای لولله،
c
نيروی گسترده عرضی وارد شده از طر سيال به لوله است.
وردش کار نيروهای فنرهای مقيد کننده لوله بيان شلده
است:
()6

x l

.

x l

 Kl1 w  w

 Kb1 w  w

x 0

x 0

 Wnb.c   Kl0 w  w

 Kb0 w  w
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0

همچنين ،وردش کار نيروی عرضی وارده از طر سليال
به لوله که شامل سه ترم نيروی اینرسی ،کریوليس و گریز از
مرکز است ،برابر است با:
l

 Wn.fluid
  m f (w  2U f w  U 2f w) w dx.
c

()1

0

با جایگلیاری روابلط ( )0( ،)3( ،)2و ( )1در رابطله (،)7
شكل انتگرالی معادله حاکم بهصورت زیر بهدست میآید:
l

l

f

0

()9

l

 m w w dx   EIw w dx  (m  m ) g  (l  x)w wdx
  m ( w  2U w  U w) w dx  K w  w  K w  w
ll

x l

p

0

l

2
f

l0

x 0

p

 0.

f

 Kbl w  w

x l

0

f

x 0

0

 Kb0 w  w

به منظور عموميت بخشيدن به معادله حلاکم اسلتخراج
شللده و نتللایجی کلله در اداملله بللهدسللت خواهللد آمللد ،از
پارامترهای بیبعد زیر استفاده شده است:
,

()71

mf l2

uf  U f

EI

EI
,
m
 p  mf 
gl 3 .

t
l2

mp  m f
EI

,

mf
mp  m f



,



,

x
 ,
l



Kl0 l 3

Kb0 l

kb0 

,

Kbl l

kb1 

,

EI
EI

EI
Kll l 3
EI

kl0 
kl1 

 -1روش حل
جهت حل معادالت استخراج شده ،از روش گلرکين استفاده
شده است .روش گلرکين یكی از پرکلاربرد تلرین روشهلای
باقيمانده وزنی است که حل مسأله مقدار ویژه بهصورت یك
سری  Nجملهای از توابعی در نظر گرفته میشلود کله هلر
یك از آن توابع بایستی تمامی شرایط مرزی هندسی مسلأله
حاکم را ارضا کنند:
N

()77

wˆ ( , )  Wi ( )i ( ),
i 1

که در آن Wi ،توابع شكل و  iمختصههلای تعمليم یافتله
متناظر هستند .در کار حاضر از شكل مودهای یلك تيلر دو
سر آزاد استفاده شده است که برابرند با:
) Wn ( )  (cos  n  cosh  n

()72

cos  n l  cosh  n l
(sin  n  sinh  n ),
sin  n l  sinh  n l

که در آن  n ،ها ریشههای معادله زیر هستند:



cos nl cosh nl 1  0.

()73

با جایگیاری رابطه ( )77در معادله حاکم استخراج شده
(رابطه  ،)9شكل ماتریسی معادالت حاکم بهصورت زیر قابلل
بيان است:
M  C  K  0,

()70

کله در آن C ، M ،و  Kهریلك بلهترتيلس ملاتریس جلرم،
ميرایی و سختی سيستم مورد بررسی هستند که درایههلای
تشكيل دهنده آنها برابرند با:
1

()75

Mij   WW
i
j d ,

()76

Cij  2  u f  WiW j d ,

0

1

0

K ij   Wi W j d  u 2f  WiW j d
1

1

4

0

0

   (1   )WiW jd  kl0 WW
i j
l

()71

 0

.

 1

 kb1 WiW j

0

 0

 kb0 WiW j

 1

 kl1 WW
i j

ناپایداری لولههای حامل جریلان سليال را ملیتلوان بلا
استفاده از تجزیه وتحليل استاندارد مقدار ویژه مورد بررسلی
قرار داد .بدین منظور ،با اسلتفاده از معادلله کمكلی ، q  Z
معادله ( )70را میتوان بهصورت زیر بازنویسی نمود:
A

()79

 q 
q 
   ,



1
M C   Z 
Z 
I

0

 M 1K


که در آن     i ،مقلادیر ویلژه ملاتریس  Aهسلتند.
ناپایداری زمانی رخ میدهد که حداقل قسمت حقيقی یكلی
از مقادیر ویژه ،  ،مثبت شود.

 -0اعتبارسنجی
معادالت اسلتخراج شلده در محليط برنامله نویسلی متللس
بهصورت یك کد کامپيوتری نوشته شده و بله دفعلات بلرای
پارامترهای مختلف فيزیكی و هندسی اجلرا شلده اسلت .بلا
بررسی نتایج حاصل از کد متلس و مقایسه آن با نتایج مرجع
میتوان از صحت معادالت استخراج شلده اطمينلان حاصلل
کرد .اکنون میتوان با اختصا مقادیر مختلف به هریلك از
فنرهای کششی و عرضی قرار گرفته در ابتدا و انتهای لولله،
نوع و سرعت ناپایداری یك لوله حاملل جریلان سليال را بلا
شرایط مرزی مختلف بهدست آورد.

تحليل پايداري استاتيكی و ديناميكی لولههاي حامل جريان سيال با شرايط مرزي مختلف؛ (گرايش دیناميك ارتعاشات و کنترل)

کد حاضر به دفعات برای یك لوله در حالتی که فنرهای
ابتلدایی بينهایللت در نظلر گرفتلله شللده انلد (شللرط مللرزی
یكسرگيردار) برای پارامترهای مختلف جرم ،  ،اجرا گردیده
است که نتایج در شكل  2ارامه شده است .صحت معادالت و
کد نوشته شده را میتوان با مقایسه مرز ناپایداری ارامه شده
در مرجع ] [77و نتایج بلهدسلت آملده تایيلد نملود .نتلایج
حاکی از آن است که به ازای تملامی مقلادیر پلارامتر جلرم،
ناپایداری از نوع فالتر بوده و با افزایش مقلدار پلارامتر جلرم
سرعت ناپایداری افزایش مییابد.
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)Non-dimensional flutter speed (ucf

15

3

برای اعتبارسنجی معادله اسلتخراج شلده و کلد نوشلته
شده به ازای تمامی شرایط مرزی ،جدول  1سرعت ناپایداری
یك لوله حامل جریان را به ازای شرایط مرزی مختلف نشان
میدهد که در مقایسه با نتایج ارامه شلده در مرجلع ] [70از
دقت باالی  99درصد برخوردار است.
جدول ( :)1تحليل سرعت ناپایداری لوله های حامل جریان
سيال با  ،   0.5برای شرایط مرزی مختلف.

مرجع ][70

1/9

9/3595

1/17

3/7075

7/3

0/09

درصد خطا
()%
1/9
1/6
1/0
1/3
1/76



سرعت ناپایداری

سرعت ناپایداری مرجع
][75
5/19
5/392

5/70
5/023

1
5

5/610
5/952
6/23

5/699
5/912
6/20

71
75
21

) (ucf

 -1-5اثر شرايط مرزي بر مرز ناپايداري
به منظور تعيين ملرز و نلوع ناپایلداری لولله حاملل جریلان
سيال ،کد حاضر برای یك لوله حامل جریان یكسلر گيلردار
(اختصا مقدار بینهایت برای هریك از فنرهای کششلی و
خمشی ابتدایی) که در انتهلای آن یلك فنلر عرضلی وجلود
دارد ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .با افزایش ضریس سختی
فنر عرضی انتهای لوله ،لوله یكسر گيلردار بله یلك لولله بلا
شرایط مرزی جدید گيردار -مفصل تبدیل میشود .شكل 1
مرز ناپایداری چنين سيستمی را برای مقلدار پلارامتر جلرم
سيال    0.2نشان میدهد.
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سرعت و نوع
ناپایداری
(کد حاضر)
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شرایط مرزی

نوع
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)Unstable Region (Flutter

8

7
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مفصل-
مفصل
گيردار-
مفصل

kl1  kb1  0,

kb0  kb1  0,
kl0  kb0  ,
kl1  , kb1  0,

همچنللين ،در جللدول  2سللرعت ناپایللداری یللك لوللله
یكسرگيردار حامل جریان و به ازای مقادیر مختللف پلارامتر

6
)Unstable Region (Divergence
ucd=4.59

5

Stable Region

500

)Non-dimensional flow velocity (uc

) (uc

جدول ( :)2تحليل سرعت ناپایداری یك لوله یكسرگيردار
برای مقدار پارامتر جرم .   0.145

در این بخش به بررسی اثر هر یك از پلارامترهلای هندسلی
لوله حامل جریان سيال از جمله سختی فنرهلای کششلی و
خمشی مقيد کننده لوله ،پارامتر جرم سيال ،پارامتر بی بعلد
گرانش که بر نوع و ملرز ناپایلداری سيسلتم اثلر ملیگلیارد
پرداخته شده است.

شكل ( :)2تغييرات سرعت ناپایداری بر حسس پارامتر جرم
سيال برای یك لوله یكسرگيردار.

ميزان
خطا
()%

گرانش گزارش شده است که با نتایج ارامله شلده در مرجلع
] [75همخوانی خوبی دارد.

 -5نتايج

Mass parameter (

سرعت
ناپایداری

5

kl1=35.85

100
200
300
400
)Non-dimensional end lateral spring stiffness (kl1

0

4

شكل ( :)1تغييرات سرعت بحرانی بیبعد بر حسس سختی
بیبعد فنر کششی انتهایی برای یك لوله یكسرگيردار با
.   0.2

نشريه علمی مكانيك هوافضا ،جلد  ،10شماره  ،1بهار 1088

6

همانطور کله در شلكل مشلخس اسلت بلرای kl1  0

مشابه بلا شلكلهلای  1و  ،0نحلوه تغييلرات سلرعت و

ناپایداری از نوع فالتر بوده و مقدار آن  ucf  5.66است که

فرکانس ناپایداری لوله حامل جریان سيال برای پارامتر جرم

کامالً با نتایج ارامه شده در شكل  2همخوانی دارد .با افزایش

سيال    0.5در شكلهای  5و  6رسم شده است .با دقت

ضریس سختی فنر عرضی انتهایی ،سرعت ناپایداری فالتر بله

در شكل  5مشاهده میشود که سرعت ناپایداری فالتر لولله
به ازای  kl  0و    0.5برابر با  ucf  9.43است که با

می شود که برای مقادیر سختی فنر بزرگتلر از kl1  35.85

نتایج ارامه شده در شكل  2همخوانی خوبی دارد.

طللور قابللل تللوجهی افللزایش مللییابللد .همچنللين ،مشللاهده

1
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و کللوچكتر از  ، kl  117.0عللالوه بللر ناپایللداری فالتللر

10

1

=0.5

ناپایداری دایورژنس نيز در سرعتی بله مراتلس پلایينتلر رخ

9

میدهد؛ بهعبارتی برای یلك لولله بلا سلختی فنلر کششلی

ucf=7.90

8

انتهایی در محدوده فلو ،،بلا افلزایش سلرعت سليال ،لولله
ucf=7.69

رفتاری از نوع ناپایلدار-پایلدار-ناپایلدار خواهلد داشلت کله

7

ناپایداری اول از نوع دایورژنس و ناپایداری دوم از نوع فالتلر
است.

6
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شكل ( :)0تغييرات فرکانس بحرانی بیبعد بر حسس
سختی بیبعد فنر کششی انتهایی برای یك لوله
یكسرگيردار با .   0.2
همچنين ،زمانی کله سلختی فنلر انتهلایی بطلور قابلل

500

)Non-dimensional flow velocity (ucf

)Unstable Region (Flutter

kl1=35.85

100
200
300
400
)Non-Dimensional end lateral spring stiffness (kl1

0

4

شكل ( :)5تغييرات سرعت بحرانی بیبعد بر حسس سختی
بیبعد فنر کششی انتهایی برای یك لوله یكسرگيردار با
.   0.5
از طرفی ،نتایج نشان ملیدهلد کله بلا افلزایش ضلریس
سختی فنر عرضی انتهایی ملرز ناپایلداری در بلازه کوتلاهی
افزایش یافته و برای مقلادیر بزرگتلر سلختی فنلر انتهلایی،
برخال انتظار و نتایج ارامه شده در شلكل  ،3افلزایش ایلن
پارامتر سلبس کلاهش سلرعت ناپایلداری فالتلر ملیشلود و
بهعبارتی فنر انتهلایی نقلش ناپایلدار کننلده ایفلا ملیکنلد.
همچنين ،با افزایش ضلریس سلختی از محلدوده مشخصلی
) ، (kl  35.85ناپایداری دایورژنس و در سرعتی به مراتلس
1

توجهی افزایش مییابد ،سرعت بحرانلی دایلورژنس نيلز بله

کمتر از سرعت فالتر ،غالس ملیشلود .ناپایلداری دایلورژنس
در یلك بلازه مشلخس از سلرعت سليال اتفلا ،افتلاده و در
صورتی که سرعت سيال از این بلازه بله نحلوی عبلور کنلد،
ناپایللداری فالتللر در انتظللار لوللله اسللت .در اداملله و بللا
افزایش صلبيت انتهای لوله ،هر یك از سلرعتهلای بحرانلی
ناپایدار-پایدار-ناپایدار به ترتيلس بله مقلادیر  ucd  4.58و
 ucd  7.69و  ucf  7.90ميل میکند.

یكباره صفر میشود .چنين رفتاری قابل پليش بينلی اسلت،

شكل  6تغييرات فرکانس فالتر متناظر شكل 5را نشلان

مقدار مشخس  ucd  4.59همگرا میشلود .جهلت بررسلی
بيشللتر رفتللار لوللله حامللل جریللان سلليال نمللودار تغييللرات
فرکانس فالتر آن در شكل  0نشان داده شلده اسلت .نتلایج
نشان میدهد که با افزایش ضریس سختی فنر انتهلایی و در
محدوده ناپایداری فالتر ،فرکانس ناپایداری افزایش یافته و با
تغيير نوع ناپایداری از فالتر به دایورژنس مقدار فرکلانس بله
چرا که ناپایداری دایورژنس از نوع استاتيكی است.

میدهد .همانطور کله مشلخس اسلت ،بلا افلزایش ضلریس

تحليل پايداري استاتيكی و ديناميكی لولههاي حامل جريان سيال با شرايط مرزي مختلف؛ (گرايش دیناميك ارتعاشات و کنترل)

سختی فنر عرضی انتهایی ،مقادیر فرکانس ناپایلداری فالتلر
کاهش مییابد .همچنين ،مشلخس اسلت کله در ناپایلداری
دایورژنس فرکانس لوله صفر است.
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شكل ( :)6تغييرات فرکانس بحرانی بیبعد بر حسس
سختی بیبعد فنر کششی انتهایی برای یك لوله
یكسرگيردار با .   0.5
در شكل 0سرعت ناپایداری یك لوله حامل جریان سيال
با مقدار پارامتر جرم    0.5در حالتی مورد بررسلی قلرار
گرفته است که مقدار بینهایت به هر یك از فنرهای کششی
و خمشی ابتلدایی اختصلا یافتله (لولله بلا شلرط ملرزی
یكسرگيردار) و در انتهای آن تنها یك فنر خمشی قلرار دارد
) . (kl  0لیا ،با افزایش ضریس سختی فنر خمشلی انتهلایی
1

لوله ،لوله با شرط مرزی یكسرگيردار به یك لوله بلا شلرایط
مرزی گيردار-راهنما تبدیل میشود.
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شكل ( :)0تغييرات سرعت بحرانی بیبعد بر حسس
سختی بیبعد فنر خمشی انتهایی برای یك لوله
یكسرگيردار با .   0.5

1

است .از طرفی ،نتایج نشان میدهد کله بلا افلزایش ضلریس
سختی فنر خمشی انتهایی مرز ناپایلداری در ابتلدا بلا یلك
شيس کم کاهش یافته و پلس از آن بلا نلرخ زیلادی کلاهش
مییابد و لوله رفتاری از نلوع ناپایلدار-پایلدار-ناپایلدار پيلدا
میکند که ناپایداری اول و دوم از نوع فالتر است .همچنين،
با افزایش ضریس سختی فنر خمشی و برای مقادیر بزرگتر از
 ، kb  4.70ناپایداری دایورژنس در سرعتی کمتر از سرعت
فالتر ،رخ میدهد .همانطور که در شكل  0واضح اسلت بله

5

8

همانطور که در شكل مشخس است سلرعت ناپایلداری
فالتر لوله به ازای  kb  0و    0.5برابر بلا ucf  9.43

1

Stable Region

0

0

ازای یك مقدار مشخس از ضریس سختی فنر خمشی ،رفتار
لوللله بلله ازای مقللادیر مختلللف سللرعت ،رفتللاری از نللوع
ناپایدار-پایلدار-ناپایلدار اسلت کله ناپایلداری اول و دوم بله
ترتيس از نوع دایورژنس و فالتر میباشد .لیا ،در صلورتیکله
لوله بتواند تحت شرایطی از بازه ناپایلداری دایلورژنس عبلور
کند ،در ناحيلهای باریلك مجلدداً پایلدار شلده و بعلد از آن
ناپایللدار مللیشللود ،کلله ناپایللداری آن از نللوع فالتللر اسللت.
همچنين ،مشاهده میشود که با افزایش ضریس سختی فنلر
خمشلللی انتهلللایی ،هلللر یلللك از سلللرعتهلللای بحرانلللی
ناپایدار-پایدار-ناپایلدار بلهترتيلس بله مقلادیر  ucd  3.25و
 ucd  6.36و  ucf  6.46همگرا میشوند.
 -2-5اثر نيروي گرانش بر مرز ناپايداري
نيروی محوری وارد شده بله یلك لولله ملیتوانلد مرزهلای
ناپایداری سيستم را تغيير دهد .یكی از ایلن نيروهلا نيلروی
گرانش است که بهصورت گسلترده ،بله لولله عملودی قلرار
گرفته در ميدان گرانش وارد میشلود .بلا توجله بله پلارامتر
بیبعد تعریف شلده آن ،  ،واضلح اسلت کله مقلدار آن بله
پارامترهای فيزیكی لوله از جمله طول و جلنس آن وابسلته
است .در شكل  0اثر پلارامتر بلیبعلد گلرانش ،  ،بلر ملرز
ناپایداری یك لوله حامل جریان یكسر مفصل ملورد بررسلی
قرار گرفته است که ملیتلوان چلرخش ابتلدایی لولله را بلا
استفاده از فنر خمشی تعبيه شده مقيد نمود .همانطور کله
واضح است با افزایش سختی فنر خمشلی ابتلدایی ،شلرایط
مرزی لوله مورد بررسی از یكسر مفصلل بله یكسلر گيلردار
تغيير میکند .نتایج نشان میدهد که در صورت وجلود یلك
فنر خمشی با سختی هر چند کم ،سلرعت ناپایلداری فالتلر

نشريه علمی مكانيك هوافضا ،جلد  ،10شماره  ،1بهار 1088

0

بهطور قابل توجهی افزایش یافته و به عبلارتی فنلر خمشلی
ابتدایی نقش بهسزایی در پایداری آن ایفا میکند.
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شكل ( :)0تغييرات سرعت بحرانی بیبعد بر حسس سختی
بیبعد فنر خمشی ابتدایی ، kb ،برای یك لوله یكسر مفصل
0

با مقادیر مختلف  و .   0.5
همچنين ،میتوان دریافت که با افزایش بيشلتر سلختی
فنللر خمشللی ،سللرعت ناپایللداری بلله مقللادیر متنللاظر بللا
سرعتهای مربوط به یك لوله یكسرگيردار همگرا ملیشلود.
از طرفی ،مشاهده میگردد که افزایش مقدار پارامتر گلرانش
بیبعد پایداری بيشتر لوله را نتيجه میدهد .این نتيجله دور
از انتظار نيست؛ چراکه نيروی محوری کششی سبس افزایش
سختی لوله حامل جریان میشود کله نقشلی پایلدار کننلده
دارد.
در شكل  8به بررسی اثر پارامتر بیبعد گلرانش بلر ملرز
ناپایداری یك لوله یكسر گيردار حامل جریان سيال بله ازای
مقادیر مختلف پارامتر جرم سيال ،  ،پرداخته شده است.
Frame 001  19 Oct 2019 
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با بررسی شكل  8مشخس است که نوع سيال عبوری از
داخل لوله ،نقش بسزایی در پایداری آن دارد؛ بهطوریكله بلا
افزایش پارامتر جلرم  ، ناحيله پایلدار افلزایش یافتله و در
حقيقت افزایش مقدار  نقشی پایدارکننده دارد .همچنين،
مشاهده میشود که برای یك لوله با مقلادیر  0.3  ملرز
ناپایدار لوله رفتاری از نوع ناپایدار-پایلدار-ناپایلدار دارد کله
این رفتار برای لولههای حامل جریان با پارامتر جرم بزرگتر،
در مقللادیر کللوچكتر پللارامتر گللرانش مشللاهده مللیشللود.
همچنين ،نتایج نشان میدهد کله افلزایش پلارامتر گلرانش
بیبعد ،  ،سبس افزایش سرعت ناپایداری لوله شده و نقلش
پایدار کنندگی را در سيستم مورد بررسی ایفا میکند.

 -6نتيجهگيري
در این مقاله ناپایداری یك لوله حاملل جریلان سليال بلرای
شرایط مرزی مختلف مورد مطالعه قرار گرفت .نتلایج نشلان
داد که شرایط ملرزی و پلارامترهلای هندسلی لولله حاملل
جریان سيال از جملله سلختی فنرهلای کششلی و خمشلی
مقيد کننده لوله ،پارامتر جرم سيال ،پارامتر بیبعلد گلرانش
تأثير بسزایی بر سرعت و نلوع ناپایلداری (فالتر/دایلورژنس)
لولههای حامل جریان سيال دارند .نتایج نشان دادند کله بلا
دقت در مدلسازی شرایط تكيهگاهی لولههای حامل جریلان،
نواحی پایدار/ناپایدار متفاوتی را میتوان استخراج نملود کله
تاثير چشمگيری در عملكلرد ارتعاشلی چنلين سيسلتمهای
دارد .همچنين ،مشخس شد که رفتار لولههای حامل جریان
با چنين شرایط تكيه گاهی به شدت متاثر از مقلدار پلارامتر
جرم لوله حامل جریان است .همچنلين ،مشلخس شلد کله
وجود یك فنر با ضریس سختی ناچيز در ابتلدا و یلا انتهلای
لوله ،میتواند تاثر قابل توجهی بر پایداری لوللههلای حاملل
جریان داشته باشد و سبس افلزایش و یلا کلاهش چشلمگير
ناحيه پایدار سيستم شود .همچنين ،مشاهده شد که افزایش
پارامتر گرانش ،سبس افزایش ناحيه ناپایدار لولههای آویلزان
شده و افزایش سختی خمشی تكيهگاه لوالی آن سهم قابلل
توجهی در افزایش ناحيه پایدار چنين سيستمی دارد.
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شكل ( :)8تغييرات سرعت بحرانی بیبعد بر حسس پارامتر
بیبعد گرانش  و مقادیر مختلف پارامتر جرم . 
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