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ارتعاشی لولههای حاوی سیال
در پژوهش حاضر ،یک روش تحليلی بر اساس حل معادلات دیفرانسيل با استفاده
از سریهای توانی به منظور آناليز ارتعاشی لولههای حاوی سيال ارائه شده است .با
اعمال روش پيشنهادی به معادله دیفرانسيل حاكم بر ارتعاشات عرضی لوله حاوی
سيال و در نظر گرفتن شرایط مرزی ،معادله فركانسی لوله حاوی سيال استخراج
شده است .نشان داده شده است كه معادله فركانسی تابعی از مشخصات هندسی و
مکانيکی لوله و نيز چگالی و سرعت سيال میباشد .نتایج تحليل نشان میدهد كه
افزایش سرعت سيال باعث افت فركانسهای طبيعی لوله میشود و در سرعت
بحرانی سيال ،فركانس طبيعی اول برابر صفر شده و سيستم ناپایدار میگردد.
صحت نتایج به دست آمده با استفاده از نتایج تئوری و تجربی موجود به اثبات
رسيده است .همچنين ،تطابق بسيار خوب نتایج حل تحليلی ارائه شده با نتایج
تئوری و تجربی موجود ،دقت وكارآیی بالای روش پيشنهادی را به اثبات میرساند.

واژههای راهنما :لوله حاوی سيال ،آناليز ارتعاشی ،سریهای توانی ،سرعت بحرانی

 -1مقدمه
لولهها و خطوط لولههای طولانی حاوی سيال كاربردهای گستردهای در نيروگاهها ،پالایشگاهها ،مجتمعهای
پتروشيمی ،سازههای دریایی و سکوهای نفت دارند .از اوایل سال ( )0591به دنبال مشاهده مشکلات ناشی از
ارتعاش لولههای خطوط انتقال نفت ،مطالعه تئوری رفتار دیناميکی لولههای حاوی سيال اهميت ویژهای
یافت .بسياری از محققان [ ]8-0به مدلسازی و بررسی رفتار ارتعاشی لولههای حاوی سيال تحت شرایط
مرزی و بارگذاریهای مختلف پرداختهاند .در یکی از جامعترین مطالعات صورت پذیرفته Païsoussis
[ ]5،01به جمعآوری اقدامات و تحقيقات انجام شده در زمينه مطالعه رفتار ارتعاش عرضی و ارائه مدلهای
مختلف لولههای حاوی سيال پرداخته است.
با توجه به اینکه معادله حركت حاكم بر رفتار ارتعاشی لولههای حاوی سيال به صورت معادله دیفرانسيل
پارهای شامل مشتقات تركيبی نسبت به متغيرهای زمان و مکان میباشد ،بنابراین روشی برای حل دقيق این
معادله ارائه نشده است .با وجود اینکه  ]00[ Housnerموفق به ارائه روشی برای حل تقریبی معادله حاكم بر
رفتار ارتعاشی لولههای حاوی سيال با تکيهگاههای ساده در دو انتها شد اما روش پيشنهادی وی از دقت
كمتری برخوردار بوده و قابل اعمال به سایر شرایط مرزی نمیباشد .به علت پيچيدگی و دقت كم روش ارائه
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شده توسط  ،Housnerمحققان به ارائه روشهایی برای حل معادله حاكم بر رفتار ارتعاش عرضی لولههای
حاوی سيال پرداختهاند .از این روشها میتوان به روشهای تقریبی مانند روش گالركين [ ،]01،02روش
اغتشاشات [ ]01و همچنين روشهای عددی از قبيل روش ماتریس انتقال [ ،]09روشهای المان محدود
[ ،]08-01روش  ،]05[ 0DQMروش  ]20،21[ 2DTMو  . . .اشاره نمود.
 Sadeghiو  ]01[ Karimi-Donaبا استفاده از روش المان محدود به بررسی رفتار دیناميکی لولههای
حاوی سيال پرداختهاند .آنها با استفاده از اصل هميلتون معادله حركت حاكم بر رفتار ارتعاش عرضی لوله
حاوی سيال را استخراج كرده و سپس به بررسی اثر سرعت سيال و جرم متحرک بر رفتار ارتعاشی لوله
حاوی سيال پرداختهاند .مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج تحليلی نشان میدهد كه حداكثر خطای
محاسبه فركانس طبيعی اول و دوم به ترتيب  2.5%و  7%میباشد .نتایج تحقيق مزبور نشان میدهد كه با
افزایش سرعت سيال ،فركانسهای طبيعی لوله كاهش مییابد طوری كه در سرعت سيال 25.15 m/s
فركانس طبيعی اول برابر صفر شده و سيستم ناپایدار میشود ]01[ Lees .با استفاده از روش اغتشاشات به
بررسی اثر پارامترهای مختلف بر رفتار ارتعاشی و پایداری لولههای حاوی سيال پرداخته است .نتایج ایشان
نشان میدهد كه استفاده از روش اغتشاشات با دقت مرتبه دوم قادر به پيشبينی اثر پارامترهای سيال بر
رفتار ارتعاشی لولههای حاوی سيال میباشد Zang .و  ]21[ Wangبا استفاده از روش  DTMبه ارائه روش
تحليلی جدیدی برای بررسی رفتار ارتعاشی لولههای حاوی سيال و با مدنظر قرار دادن شرایط مرزی مختلف
پرداختند .آنها با استفاده از روش  DTMفركانسهای طبيعی لوله و سرعت بحرانی سيال را محاسبه نموده و
با نتایج موجود مورد مقایسه قرار دادند .مقایسه نتایج نشان میدهد كه روش  DTMبا دقت مناسبی رفتار
ارتعاشی لولههای حاوی سيال را پيشبينی میكند.
با توجه به اینکه حلهای تحليلی امکان بررسی پارامترهای مختلف فيزیکی بر رفتار سيستمها را به
سهولت در اختيار میگذارد بنابراین استفاده از روشهای حل تحليلی نسبت به روشهای عددی ترجيح داده
میشود .در جدیدترین مطالعه انجام شده  Xuو همکاران [ ]22با استفاده از روش  1HPMبه ارائه روش
تحليلی به منظور بررسی اثرات سيال بر رفتار ارتعاشی لولههای حاوی سيال پرداختند .آنها با استفاده از
روش  HPMبه بررسی تأثير سيال بر فركانسهای طبيعی لوله حاوی سيال با تکيهگاههای ساده در دو انتها
پرداخته و نتایج را با نتایج تحليلی و تستهای تجربی موجود مقایسه كردند .این مقایسه نشان میدهد كه
خطای محاسبه فركانس طبيعی با استفاده از روش مزبور برای سرعتهای بالای سيال در حدود  4%میباشد.
ماهيت پيچيده این روش و دشواری آن برای حل معادله حاكم بر رفتار ارتعاشی لوله حاوی سيال به ازای
شرایط مرزی مختلف ،قابليت استفاده از روش ارائه شده برای تحليل ارتعاشی لولههای حاوی سيال را محدود
ساخته است.
در پژوهش حاضر ،روش تحليلی جدیدی برای تحليل معادله دیفرانسيل حاكم بر رفتار ارتعاش عرضی
لولههای حاوی سيال ارائه شده ،و پس از استخراج معادله فركانسی به بررسی اثر سرعت سيال بر رفتار
ارتعاشی لولههای حاوی سيال پرداخته شده است .مقایسه بين نتایج حاصل از روش ارائه شده و نتایج تئوری
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و تجربی موجود در ادبيات فن ،نشان میدهد كه روش جدید ارائه شده برای حل معادلات دیفرانسيل ،ضمن
سادگی و قابليت اعمال به انواع معادلات دیفرانسيل خطی ،رفتار ارتعاشی لولههای حاوی سيال را به ازای بازه
گستردهای از پارامترهای مؤثر از جمله سرعت سيال پيشبينی میكند.

 -2روش حل معادلات به کمک سریهای توانی
در اكثر مسائل مهندسی ،روش ساده و معمول برای حل تحليلی معادلات دیفرانسيل وجود ندارد و حتی
نمیتوان جواب معادله دیفرانسيل را به صورت تحليلی به دست آورد .در این موارد یکی از روشهای ممکن
برای استخراج جواب ،استفاده از سریهای توانی میباشد .معادله دیفرانسيل مرتبه  nاُم خطی زیر را در نظر
بگيرید:
()0
اگر 0

 Pn x 0باشد  x 0نقطه عادی معادله است یعنی

توابع 0 ,1,..., n 1

, j

Pj x
Pn x

در نقطه  x 0تحليلی

هستند و میتوان آنها را به صورت سریهای توانی بسط داد [ .]21اگر  x 0نقطه عادی معادله دیفرانسيل
( )0باشد ،آنگاه هر جواب معادله در نقطه  x 0تحليلی بوده و میتوان جواب معادله را به صورت زیر در نظر
گرفت [:]21
()2
در رابطه اخير با تعيين ثابتهای مجهول  a j , j 0,1,...میتوان جوابهایی از معادله ( )0را به دست
آورد .شعاع همگرایی جوابهای معادله ( )0به صورت سری توانی ،بزرگتر یا مساوی مينيمم شعاع همگرایی
سریهای تيلور

توابع 1

0 ,1,..., n

, j

Pj x
Pn x

حول نقطه  x 0میباشد [.]21

اگر  . . .، y 2 ، y 1و  y nجوابهای مستقل خطی معادله ( )0باشند ،در اینصورت تركيب خطی این جوابها،
جواب معادله دیفرانسيل ( )0خواهد بود ،یعنی جواب كلی معادله دیفرانسيل مزبور را میتوان به صورت زیر
بيان نمود [:]21
()1
كه در آن  A j , j  1,2,...ضرایب ثابتی هستند كه با اعمال شرایط مرزی به دست میآیند .در بخش بعد با
استفاده از روش مورد بحث به تحليل ارتعاشات عرضی لوله حاوی سيال پرداخته خواهد شد.

 -3معادله دیفرانسیل حاکم بر رفتار ارتعاشی لوله حاوی سیال
مطابق شکل ( ،)0لوله حاوی سيال به طول  lرا در نظر بگيرید كه سرعت عبور سيال از آن  Uمیباشد.
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شکل -1لوله حاوی سيال با تکيهگاههای ساده در دو انتها

با صرفنظر كردن از اثرات ویسکوزیته سيال و با فرض سيال تراكم ناپذیر و سرعت یکنواخت سيال ،معادله
ارتعاش عرضی لوله حاوی سيال را با استفاده از اصل هميلتون میتوان به صورت زیر استخراج
كرد [:]29
()1
در رابطه اخير EΙ ،صلبيت خمشی لوله ρ ،جرم واحد حجم سيال A ،مساحت سطح مقطع لوله حاوی
سيال U ،سرعت جریان سيال و  Mمجموع جرم واحد طول لوله و سيال میباشد Gregory .و Païsoussis
[ ] 21با استفاده از روش گالركين و مودهای تركيبی روشی را برای حل معادله دیفرانسيل اخير ارائه دادند.
همچنين ]00[ Housner ،با استفاده از سری فوریه و روش گالركين ،جواب معادله اخير را برای تير با
تکيهگاههای ساده در دو انتها به صورت زیر به دست آورده است:
()9

كه در آن  ω jفركانس طبيعی متناظر با شکل مود  jاُم میباشد .به دليل پيچيدگی و محدودیت این روش،
استفاده از آن برای شرایط تکيهگاهی متفاوت لوله حاوی سيال مناسب نمیباشد .روش پيشنهادی در مقاله
مذكور فقط قادر به پيشبينی فركانسهای طبيعی اول و دوم میباشد و فركانس طبيعی اول محاسبه شده
به صورت زیر میباشد [:]00
()1
در رابطه اخير ωN ،فركانس طبيعی اول لوله در غياب جریان سيال U c ،سرعت بحرانی سيال كه منجر به
كمانش لوله میشود و  αضریب ثابتی است U c ، ωN .و  αبه صورت زیر میباشد:
()7
در تحقيق حاضر ،با استفاده از روش سریهای توانی پيشنهاد شده ،به بررسی رفتار ارتعاشی لوله حاوی سيال
میپردازیم .با تعریف متغيرهای بیبُعد به صورت زیر:
()8
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معادله دیفرانسيل ( )00را میتوان برحسب متغيرهای بیبُعد به صورت زیر بيان نمود:
()5
برای حل معادله اخير ،پاسخ را به صورت زیر در نظر میگيریم:
()01
در رابطه فوق  y ξشکل مود ارتعاشی و  Ωفركانس طبيعی بیبٌعد لوله حاوی سيال میباشد .با جایگذاری
رابطه ( )01در معادله ( )5و با تقسيم رابطه به دست آمده بر  ، e iΩτمعادله به صورت زیر به دست میآید:
()00
معادله فوق یک معادله دیفرانسيل خطی مرتبه چهار میباشد و با مقایسه آن با معادله ( )0مشاهده میشود
كه معادله اخير در كليه نقاط تحليلی میباشد و شعاع همگرایی جواب به صورت سری توانی بینهایت است.
بنابراین بر اساس روش حل با سریهای توانی ،جواب معادله را میتوان به صورت زیر در گرفت:
()02
كه در آن  Rباقيمانده میباشد .با توجه به اینکه شعاع همگرایی سری فوق بینهایت است ،بنابراین با افزایش
تعداد جملات سری باقيمانده به صفر ميل خواهد نمود .با جایگذاری جواب فرضی اخير در معادله ()00
خواهيم داشت:
()01
مجموعهای فوق را طوری بازنویسی میكنيم كه توان  ξدر همه آنها برابر  nباشد .اگر  nرا در مجموع اول
به  k 4و در مجموع دوم به  k 2و در مجموع سوم به k 1تبدیل كنيم خواهيم داشت:

()01

پس از مرتب سازی رابطه اخير خواهيم داشت:
()09

با بسط رابطه اخير و مرتب سازی آن برحسب توانهای  ξمیتوان نوشت:

00
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()01
در رابطه اخير ،توابع  P1 a0 ,a1 ,a2 ,...,aN ، P0 a0 ,a1 ,a2 ,...,aNو  . . .توابع چند جملهای برحسب
مجهولهای  an , n 0,1,...Nمیباشند كه در ضميمه الف آورده شده است .برای اینکه تساوی فوق به ازای
جميع مقادیر  ξبرقرار باشد بایستی ضرایب توانهای مختلف  ξدر طرفين رابطه فوق برابر باشد .از برابر صفر
قرار دادن ضرایب توانهای مختلف  ، ξدستگاه معادلات جبری خطی  N 4معادلهای با  Nمجهول به صورت
زیر حاصل میشود:

()07

همان طور كه از دستگاه معادلات فوق مشخص است چهار مجهول اضافی وجود دارد كه میبایست این
مجهولات به گونهای تعيين شوند كه اولاً جوابهای مستقل خطی به دست آیند و ثانياً جوابهای به دست
آمده در معادله ( )00صدق كرده و شرایط مرزی حاكم را ارضا كنند .از حل دستگاه معادلات جبری اخير
میتوان كليه ضرایب مجهول  an , n 4, 5,...Nرا بر حسب چهار ضریب  a2 ، a1 ، a0و  a3به دست آورد .در
ضميمه الف حل دستگاه معادلات ( )07برای یک حالت ساده ، N  8 ،آورده شده است .با جایگذاری ضرایب
به دست آمده در رابطه ( )02و پس از مرتب سازی برحسب چهار ضریب مذكور ،جواب معادله ( )00به
صورت سری توانی را میتوان به شکل زیر بيان كرد:
()08
در رابطه اخير  y j ξ , j 1, 2, 3, 4جوابهای مستقل خطی معادله ( )00میباشند
ضرایب ثابتی هستند كه از اعمال شرایط مرزی به دست میآیند .به عنوان مثال اگر جواب معادله با یک چند
جملهای از درجه  N 6تقریب زده شود ،در اینصورت جوابهای خصوصی مستقل خطی معادله ( )00به
ازای مقادیر  u 0.16و  β 0.35به صورت زیر به دست میآید:
و 0,1, 2, 3

an , n

()05

همانطور كه مشاهده میشود ،چهار جواب خصوصی به دست آمده برای معادله ارتعاشی حاكم بر لوله حاوی
سيال مستقل خطی میباشند.
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 -4معادله فرکانسی لوله حاوی سیال
برای استخراج معادله فركانسی ،لوله حاوی سيال با تکيهگاههای ساده در دو انتها را كه در شکل  0نشان داده
شده است در نظر بگيرید .با استفاده از مختصههای بیبُعد بيان شده در رابطه ( ،)8شرایط مرزی را میتوان
به صورت زیر بيان نمود:
()21
با اعمال شرایط مرزی اخير به رابطه ( )08به چهار معادله جبری برحسب ضرایب مجهول 0,1, 2, 3

an , n

میرسيم كه میتوان به صورت ماتریسی زیر بيان كرد:
()20
به مشخصات هندسی ،مکانيکی و شرایط مرزی لوله بستگی دارد.
در رابطه اخير ،عناصر ماتریس ضرایب
برای داشتن جواب غير بدیهی ،باید دترمينان ماتریس ضرایب برابر صفر شود .از مساوی صفر قرار دادن
دترمينان ماتریس ضرایب ،معادله فركانسی به دست میآید كه ریشههای این معادله ،فركانسهای طبيعی
لوله حاوی سيال را در اختيار میگذارد.

 -5نتایج تحلیلی
به منظور نشان دادن مزیت و دقت روش ارائه شده برای حل معادله دیفرانسيل حاكم بر ارتعاش عرضی
لولههای حاوی سيال ،فركانسهای طبيعی لوله حاوی سيال را به دست آورده و با نتایج تئوری و تجربی
موجود در تحقيقات پيشين مورد مقایسه قرار میدهيم .فركانسهای طبيعی لوله حاوی سيال به سرعت
سيال وابسته است .هنگامی كه سرعت سيال برابر صفر باشد (  ) u 0در آن صورت فركانسهای طبيعی
لوله به صورت حل دقيق قابل محاسبه میباشد .به منظور مقایسه ،ابتدا حالتی را كه سرعت سيال برابر صفر
است مورد بررسی قرار داده و فركانسهای طبيعی لوله حاوی سيال را با فركانسهای به دست آمده از حل
دقيق معادله ( )00مقایسه میكنيم كه نتایج در جدول ( )0ارائه شده است .با توجه به جدول ( )0مشاهده
میشود كه نتایج روش پيشنهادی در این مقاله با نتایج حاصل از حل دقيق سازگاری كامل دارد .همچنين در
این جدول فركانسهای طبيعی اول و دوم با نتایج روش  ]00[ Housnerو نتایج حاصل از روش المان
محدود ارائه شده در مرجع [ ]22به ازای  β 0.32و سرعتهای مختلف سيال مقایسه شده است .این
جدول نشان میدهد كه روش جدید ارائه شده با دقت مناسبی فركانسهای طبيعی لولههای حاوی سيال را
به ازای بازه گستردهای از سرعت سيال پيشبينی میكند .در جدول ( )0نتایج مربوط به روش پيشنهادی در
این مقاله به ازای  N 55حاصل شده است و همانطور كه ملاحظه میشود این نتایج با نتایج حاصل از حل
دقيق معادله دیفرانسيل تا چهار رقم اعشار كاملاً یکسان هستند.
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جدول -1فركانسهای طبيعی لوله حاوی سيال با تکيه گاههای ساده در دو انتها به ازای 0.32
0.036

0.022

0

4.1441
4.1380

4.2921

4.3732

]FEM [22

4.2941

4.3732

Proposed Method

4.1576
--

4.2971
--

4.3732
4.3732

Housner’s results
]Exact solution [27

17.2816

17.4171

17.7928

]FEM [22

17.3092

17.4440

17.7928

Proposed Method

17.2122

17.3922

17.7928

Housner’s results

--

--

17.7928

]Exact solution [27

β

Nondimentiona Flow velocity, u

)1st mode (Hz

)2nd mode (Hz

برخلاف روش ارائه شده توسط  ،Housnerروش پيشنهادی ارائه شده در مقاله حاضر محدودیتی از نظر
تعداد فركانسهای طبيعی و نوع شرایط مرزی لوله حاوی سيال ندارد .در شکل ( )2همگرایی چهار فركانس
طبيعی لوله حاوی سيال با دو حالت تکيهگاهی ،تکيهگاههای ساده در دو انتها و تکيهگاه یکسرگيردار،
برحسب تعداد جملات در رابطه ( )02نشان داده شده است .همانطور كه از شکل ( )2مشاهده میشود
فركانسهای طبيعی بالا برخلاف فركانسهای طبيعی پایين با در نظر گرفتن جملات بيشتر به جوابهای
واقعی همگرا میشوند .بعلاوه ،همچنان كه از منحنیهای ارائه شده در شکل ( )2مشاهده میشود ،دقت روش
با افزایش تعداد جملات سریعاً بهبود یافته و در نظر گرفتن صرفاً  19جمله از سری توانی ،منجر به حل با
دقت مطلوب میشود.

w3
130

w4

100
70
40

)Natural Frequency (Hz

w2

160

w2
120

w3

90

w4

60
30

10
55

45

N

35

25

)Natural Frequency (Hz

w1

190

w1

150

0

15

55

45

35

25

15

5

N

(ب)

(الف)

شکل -2همگرایی چهار فركانس طبيعی اول لوله حاوی سيال به ازای 0.32

 ، βالف) لوله یکسرگيردار،

ب) لوله با تکيهگاههای ساده در دو انتها

به منظور تأیيد دقت مدل ارائه شده ،در شکل ( )1فركانس طبيعی اول لوله حاوی سيال با تکيهگاههای ساده
در دو انتها ،به دست آمده با استفاده از روش ارائه شده با نتایج تجربی  Doddsو  ]28[ Runyanو همچنين
نتایج  Housnerكه در رابطه ( )1بيان شد مورد مقایسه قرار گرفته است .در این شکل تغييرات نسبت
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فركانس طبيعی اول (نسبت فركانس طبيعی لوله حاوی سيال به فركانس طبيعی  ωNبيان شده در رابطه )7
برحسب سرعت بیبٌعد سيال به دست آمده از سه روش اخير رسم شده است .نتایج نشان میدهد كه در مود
ارتعاشی اول ،نتایج تقریباً یکسانی از دو روش تئوری مذكور حاصل میشود و مقایسه با نتایج تجربی بر
صحت روش جدید ارائه شده در این مقاله صحه میگذارد.
1
0.8

][28

0.6

Experimental
Exp
Proposed
Series1

0.4

]Housner [11
Houdner

0.2

Method

ω1
ωN

0
0.8

1

0.4

0.6

Uc

0

0.2

U

شکل -3تغييرات نسبت فركانس طبيعی اول لوله حاوی سيال برحسب سرعت بیبُعد سيال

همچنين در شکل ( )1تغييرات نسبت فركانس طبيعی دوم لوله حاوی سيال با تکيهگاههای ساده در دو
انتها برحسب سرعت بیبُعد سيال نشان داده شده است .همانطور كه مشاهده میشود علاوه بر این كه روش
ارائه شده نسبت به روش  ]22[ HPMسادهتر بوده و محدودیتهای روش مزبور را ندارد ،با دقت بهتری رفتار
ارتعاشی لوله های حاوی سيال را پيشبينی می كند و قابل اعمال به لوله های حاوی سيال با شرایط مرزی
مختلف میباشد.
4

3

ω2
ωN

Proposed
Present
theory Method
2

]HPM [22
Homotopy
Perturbation
Method
]Housner [11
Housner

1
1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

U / Uc

شکل -4تغييرات نسبت فركانس طبيعی دوم لوله حاوی سيال برحسب سرعت بیبُعد سيال

نتیجهگیری
با توجه به اهميت حل تحليلی معادلات دیفرانسيل ،در تحقيق حاضر از روش حل معادلات با استفاده از
سریهای توانی ،روشی برای حل معادله حاكم بر ارتعاش عرضی لوله حاوی سيال ارائه شد .بررسی رفتار
ارتعاش عرضی لولههای حاوی سيال با استفاده از روش ارائه شده و مقایسه فركانسهای طبيعی به دست
آمده با نتایج تئوری و تجربی موجود در ادبيات فن علاوه بر صحهگذاری بر دقت روش ارائه شده ،نشان
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میدهد كه این روش با دقت مناسبی رفتار ارتعاشی لولههای حاوی سيال را پيشبينی میكند و محدودیتها
.و پيچيدگیهای روشهای حل قبلی را ندارد
نتایج نشان میدهد كه جریان سيال باعث كاهش فركانسهای طبيعی لوله حاوی سيال میشود و با افزایش
 فركانسهای، طوری كه در سرعت بحرانی سيال، افت فركانسهای طبيعی بيشتر میشود،سرعت سيال
.طبيعی لوله حاوی سيال برابر صفر شده و باعث ناپایداری سيستم میشود
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ضمیمه الف
ضرایب توانهای مختلف  ξدر رابطه ( )01به صورت زیر به دست میآید :

با در نظر گرفتن  ، N 8از حل معادلات اخير ضرایب مجهول
 a2و  a3به صورت زیر به دست میآیند:

4, 5,...N

an , n

بر حسب چهار ضریب ، a1 ، a0
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Abstract
In this paper, an analytical method based on the power series is proposed for vibration
analysis of a pipe conveying fluid. By applying the proposed method to the equation
governing the lateral vibration of a pipe conveying fluid and considering the boundary
conditions, the frequency equation of the system is derived. It is shown that the frequency
equation is a function of the geometric dimensions, mechanical properties of the pipe and the
density and velocity of the fluid. The results show that by increasing the fluid flow velocity,
the natural frequencies of the pipe decrease, and when the fluid velocity approaches to the
critical velocity, the fundamental natural frequency approaches zero, and instability occurs.
Also, the results have been validated by thos reported in the literature. There is a good
agreement between the results obtained through the proposed method and the experimental
data reported in the literature.

