ارائه حل تحليلي برای مطالعه رفتار دیناميکي
لولههای ویسکوالاستيک حامل سيال با اعمال فرم
موسي رضائي

1

استاد

وحيد عرب ملکي

2

دانشجوی دکترا

کلي مدل ساختاری
در مقاله حاضر با ارائه فرم کلی مدل ویسكوالاستیک ،مشخصههای ارتعاشی لولههای
ویسكوالاستیک حامل سیال مطالعه شده است .معادله حرکت حاکم با لحاظ کردن
انواع مدلهای ساختاری ویسكوالاستیک استخراج و با ارائه حل دقیق شكل مودهای
سیستم بدست آمده است .سپس ،تأثیر پارامترهای مختلف بر مقادیر ویژه ،ناپایداری
دیورژانس و فلاتر مطالعه شده است .نتایج نشان میدهد که با اعمال مدل
ویسكوالاستیک ،فرکانسهای طبیعی سیستم کاهش یافته و سرعت ناپایداری
دیورژانس در مودهای بالاتر به شدت افزایش مییابد .به عنوان یک نتیجه جدید
مشاهده میشود در لولههای ویسكوالاستیک به ازای مقادیر مشخصی از پارامترها،
ناپایداری فلاتر میتواند سریعتر از ناپایداری دیورژانس اتفاق افتد .بعلاوه ،به علت
عدم تأثیر یكسان رفتار ویسكوالاستیک بر مودهای ارتعاشی ،رفتار مودهای ترکیبی
ظاهر نمیشود.

واژههای راهنما :لوله حامل سیال ،رفتار ویسكوالاستیک ،تحلیل دینامیكی ،مقادیر ویژه مختلط ،ناپایداری.

 -1مقدمه
پدیده ارتعاشات القائی ناشی از سیال در لولههای حامل سیال در بسیاری از کاربردهای مهندسی ،پالایشگاهها
و نیروگاهها ،خطوط انتقال نفت و گاز ،مهندسی پزشكی و غیره اتفاق میافتد .با توجه به اهمیت موضوع ،در
سالهای اخیر تحقیقات زیادی در زمینه مطالعه رفتار ارتعاشی و پایداری لولههای حامل سیال صورت پذیرفته
است Paidoussis .برخی از پدیدههای خطی و غیرخطی این سیستمها را مورد تحلیل قرار داده و کمک بسیار
بزرگی به پیشرفت تحقیقات انجام شده در این زمینه کرده است [ .]3-1مدلهای خطی بررسی رفتار ارتعاشات
عرضی لولههای حامل سیال استفاده زیادی در کاربردهای مهندسی داشته و در بسیاری از مطالعات ،رفتار
ارتعاشات خطی این سیستمها از دیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است.
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 ]4[ Qianبا استفاده از روش عددی  MQDبه بررسی رفتار ارتعاشی و پایداری لولههای حامل سیال با
تكیهگاههای ساده در دو انتها و تحت بارهای حرارتی پرداخته است .آنها با استفاده از اصل همیلتون معادله
حرکت حاکم بر سیستم را استخراج کرده و به بررسی اثر تنشهای حرارتی با مدلهای خطی و غیرخطی
پرداختهاند Li .و همكاران [ ]5با استفاده از روش المان محدود رفتار ارتعاشی لولههای حامل سیال با تكیهگاه
میانی را به صورت عددی مطالعه کردند Kheiri .و همكاران [ ]6به بررسی رفتار دینامیكی و پایداری لولههای
حامل سیال با تكیهگاههای الاستیک در دو انتها پرداختند .آنها بستر الاستیک را با استفاده از فنرهای خطی و
پیچشی مدلسازی کرده و با بكارگیری اصل همیلتون معادلات حاکم بر حرکت را به همراه شرایط مرزی
متناظر استخراج نمودند .آنها سرعت بحرانی سیال را به ازای مقادیر مختلفی از سفتی فنرهای بستر بدست
آورده و رفتار سیستم را با استفاده از منحنیهای ارگوند تشریح کردند و به این نتیجه رسیدند که رفتار این
سیستمها بسیار پیچیده و در اغلب موارد غیرقابل پیشبینی 1میباشد.
 Paidoussisو 8[ Ibrahim ،]7[ Liو ]9و 2[ Paidoussisو ]13در مقالات مروری خود ،تحقیقات گسترده انجام
شده زمینه ارتعاشات لولههای حامل سیال را معرفی کردهاند.
وجود میرایی در سازهها رفتار دینامیكی آنها را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار میدهد .مكانیزم میرایی اغلب
بسیار پیچیده است و در اکثر کاربردهای مهندسی از مدل میرایی تناسبی استفاده میشود و پارامترهای میرایی
اغلب با استفاده از نتایج تستهای تجربی محاسبه میشوند .هر چند رفتار دینامیكی لولههای حامل سیال
توسط محققان بسیاری مورد توجه قرار گرفته است اما اکثر این بررسیها با فرض رفتار الاستیک بوده و مطالعات
انجام شده در زمینه رفتار ارتعاشی لولههای ویسكوالاستیک حامل سیال بسیار محدود میباشد [ .]15-11از
آنجا که در بسیاری از کاربردهای مهندسی مانند لولههای حامل سیال با دما و فشار بالا ،مواد رفتار
ویسكوالاستیک از خود نشان میدهند [.]18-16
بنابراین بررسی رفتار ارتعاشی لولههای ویسكوالاستیک حامل سیال ضروری به نظر میرسد.
 Steindlو 19[ Trogerو ]23رفتار دینامیكی لوله ویسكوالاستیک یكسرگیردار حامل سیال با فنر متصل به
آن را مورد مطالعه قرار دادند .آنها با استفاده از روش کاهش منیفولد نواحی ناپایدار سیستم را شناسائی کردند.
 Zhongو همكاران [ ]15با استفاده از اصل همیلتون معادله دیفرانسیل حاکم بر ارتعاشات عرضی لولههای
ویسكوالاستیک منحنی را استخراج کرده و به بررسی تأثیر پارامترهای مهم بر رفتار دینامیكی لولههای
ویسكوالاستیک با مدل کلوین -وویت پرداختهاند Kruijer .و همكاران [ ]21به صورت تئوری و تجربی به
مدلسازی رفتار ویسكوالاستیک لولههای پلیاتیلنی پرداختند .آنها نشان دادند که رفتار ویسكوالاستیک تأثیر
زیادی بر عملكرد این سیستمها دارد و مدل تئوری ارائه شده تطابق بسیار مناسبی با نتایج تستهای تجربی
برای لولههای تحت فشار داخلی دارد.
 Zhongو همكاران [ ]22رفتار ارتعاشی لولههای ویسكوالاستیک حامل سیال با تكیهگاههای ساده در دو
انتها را مورد بررسی قرار دادند .آنها رفتار ویسكوالاستیک را با مدل ماکسول مدلسازی کرده و معادلات حرکت
را با روش تفاضلات محدود حل کردند.

Uunpredictable
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نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که سرعت دیورژانس لولههای ویسكوالاستیک با مدل ماکسول ،با افزایش پارامتر
میرایی کاهش مییابد و برای پارامتر میرایی بزرگتر از  103رفتار پایداری لولههای ویسكوالاستیک حامل سیال
تقریباً مشابه لولههای الاستیک میباشد Vassilev .و  ]23[ Djondjorovپایداری دینامیكی لولههای
ویسكوالاستیک یكسرگیردار حامل سیال واقع بر بستر الاستیک با توزیع سفتی متغیر را مورد مطالعه قرار دادند.
آنها مسأله مقدار ویژه را با استفاده از روش گالرکین و شوتینگ استخراج کرده و تأثیر توزیع بستر ،نسبت
جرمی و میرایی سازهای بر رفتار سیستم مورد بررسی قرار دادند.
 Sinirو  ]24[ Demi̇ rبا استفاده از روش مقیاسهای چندگانه به بررسی رفتار ارتعاشی لولههای دوسرگیردار
ویسكوالاستیک حامل سیال پرداختند .آنها رفتار ویسكوالاستیک را مطابق مدل کلوین -وویت در نظر گرفته و
رزونانسهای سیستم را بررسی کردند .رفتار ارتعاشی این لولهها تحت بارهای حرارتی و با استفاده از اصل
همیلتون توسط  Zhaoو همكاران [ ]25به صورت عددی مطالعه شده است .آنها پاسخ فرکانسی سیستم و
وابستگی آن به دمای بحرانی و سرعت نوسانی سیال را مورد بررسی قرار دادند.
وجود خاصیت ویسكوالاستیک در مواد باعث تغییر قابل ملاحظهای در رفتار دینامیكی سازهها میشود .در
بسیاری از کاربردهای عملی لولههای حامل سیال ،از لولههای پلیمری یا لولههای فلزی حامل سیال دما بالا
استفاده میشود که در این شرایط نمیتوان رفتار لوله را به صورت الاستیک در نظر گرفت و برای مدلسازی
رفتار مكانیكی این مواد بایستی از تئوریهای ویسكوالاستیک استفاده نمود .بر این اساس در تحقیق حاضر با
ارائه فرم کلی مدل رفتاری ویسكوالاستیک ،رفتار ارتعاشی لولههای ویسكوالاستیک حامل سیال به صورت
تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و اثر پارامترهای ویسكوالاستیک بر مشخصههای ارتعاشی این سیستمها مورد
مطالعه گرفته است .معادلات حرکت حاکم بر سیستم با استفاده از قانون دوم نیوتن استخراج و با ارائه روش
تحلیلی ،مقادیر ویژه و شكل مودهای مختلط برای لوله با شرایط تكیهگاهی گیردار در دو انتها محاسبه شده
است .در نهایت ،تأثیر پارامترهای ویسكوالاستیک سه مدل کلوین -وویت ،ماکسول و مدل جامد استاندارد
خطی بر سرعت بحرانی و مشخصههای ارتعاشی لوله حامل سیال مطالعه شده است.

 -2استخراج معادله حرکت
در شكل ( )1لوله ویسكوالاستیک به طول  lحامل سیال با سرعت ثابت  Uو فشار ثابت  Pنشان داده شده
است .فرض میشود که تغییرات دمایی سیستم برابر  Tباشد .اگر  Apو  A fبترتیب برابر مساحت سطح مقطع

لوله و سطح سیال  p ،و   fبترتیب نشان دهنده جرم واحد حجم لوله و سیال باشد در این صورت جرم واحد
طول لوله و سیال بترتیب   p Apو   f Afخواهد بود .برای استخراج معادله حرکت حاکم بر سیستم ،مطابق
شكل (-1ب) دیاگرام نیرویی المانی از لوله و سیال به طول  xدر نظر گرفته میشود که در آن ) M ( x, t

گشتاور خمشی V ( x, t ) ،نیروی برشی F ( x, t ) ،نیروی اندرکنش بین لوله و سیال است.
نیروی اینرسی المان لوله با استفاده از رابطه ( )1به دست میآید:
()1

2w
t 2

 p Ap x
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شکل( -1الف) لوله حامل سیال( ،ب) المانی از لوله

که در آن )  w  w( x, tنشان دهنده جابجایی مرکز المان در جهت محور  zمیباشد .نیروی اینرسی المان
سیال را با توجه به مفهموم حرکت نسبی میتوان به صورت زیر نوشت:


 U )2 wx
t
x

()2

(  f Af

با استفاده از قانون دوم نیوتن در راستای محور قائم  zمیتوان نوشت:

)( F  dF ) sin(  d)  (V  dV ) cos(  d )  F sin()  V cos(

()3
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2
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با توجه به اینكه
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با جایگذاری روابط اخیر در معادله ( )3و با صرفنظر کردن از جملات شامل توانهای بالای  xخواهیم
داشت:
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()5

با صرفنظر کردن از اینرسی دورانی معادله تعادل گشتاورها حول محوری عمود بر صفحه به صورت زیر به دست
میآید:
()6
(M  dM )  (V  dV )x  M  0
M
با سادهسازی معادله اخیر ،رابطه بین نیروی برشی  Vو گشتاور خمشی  Mبه صورت
x

 V به دست

میآید .با جایگذاری این رابطه در معادله ( )5معادله حرکت لوله حامل سیال به صورت زیر به دست میآید:
()7

2
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f
f
f
f
p p
f
f
x 2
x 2
x 2
tx
t 2

اگر دو انتهای لوله کاملاً مقید باشند و در راستای محور طولی حرکت وجود نداشته باشند ،فشار داخلی باعث
ایجاد نیروی کشش در لوله میشود که مقدار آن برای لولههای نازک برابر  2PAاست که در آن  نسبت
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پواسون میباشد [ .]26همچنین ،با در نظر گرفتن اثرات دما ،نیروی محوری ایجاد شده در لوله برابر  Ftخواهد
بود .اگر  F0نیروی کششی اعمالی به لوله باشد معادله حرکت ( )7را میتوان به صورت زیر نوشت:
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()8

 -2-1اثرات ویسکوالاستيک
برای ماده استاندارد خطی ،رفتار ویسكوالاستیک را میتوان با استفاده از رابطه تنش -کرنش زیر بیان نمود:
  
()9
که در آن  تنش عمودی ناشی از خمش و  مؤلفه محوری کرنش ناشی از خمش میباشد و
2w
x 2

()13

  z

و اپراتورهای  و  بصورت زیر تعریف میشوند:
( -11الف)

  b0 





( -11ب)


t

  b1 
t

  a0    a1  



در معادلات ( )11ثوابت  b0 ، a1 ، a0و  b1تعیین کننده خواص رئولوژیكی 1ماده میباشند .در جدول ()1
این ثوابت برای مدلهای ویسكوالاستیک استاندارد ،تامسون -پوینتینگ ،ماکسول و کلوین -وویت نشان داده
شده است .در تحقیق حاضر ،برای مدلسازی رفتار ویسكوالاستیک ماده لوله ،فرم کلی معادلات استخراج و
سپس مدلهای مختلف مورد مطالعه قرار میگیرد .در حالت حدی ،اگر  E1  مدل کلوین -وویت حاصل
میشود و اگر سفتی  E 2حذف شود ،یعنی ، E2  0 ،مدل ماکسول برای رفتار ویسكو الاستیسیته بدست میآید.
ضریب میرایی سازهای را میتوان با استفاده از رابطه زیر به دست آورد [:]27
c  R E2
( -11ج)
که در آن  cضریب میرایی سازهای یا ضریب میرایی دینامیكی و  Rزمان خزش میباشد .در ارتعاشات عرضی
گشتاور خمشی  Mایجاد شده ناشی از مؤلفه  xتنش را میتوان با استفاده از رابطه زیر تعیین نمود:
()12
M   z x dA
A

جدول -1پارامترهای رئولوژیكی انواع مدلهای ویسكوالاستیک
b1

a1

b0

a0

( E1  E2 )c

E1 E2

c

E2

E1c
E1c

E1 E2

0

c
c

) ( E1  E2
E1

c

E1

0

1

Standard Linear Solid
model
Thomson- Poynting
Maxwell
Kelvin–Voigt

Rheological properties
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با اعمال اپراتور  به رابطه ( )12و با استفاده از روابط ( )9و ( )13خواهیم داشت:
 2w 
M     z x  dA    z   dA   I   2 
()13

x


A
A
که در آن  Iممان اینرسی دوم سطح مقطع لوله میباشد .با اعمال اپراتور    به دو سمت تساوی رابطه ()8

و با استفاده از رابطه اخیر خواهیم داشت:
 2w 
2   2w  
2
I 2    2    m f U  ( F0  Ft )  PA(1  2)   2 
x   x  
 x 

()14

 2w 
 2w 
 2m f U  

(
m

m
)

p
f

 2 0
 t x 
 t 

با جایگذاری اپراتورهای    و    با استفاده از رابطه ( )11معادله حاکم بر حرکت لولههای
ویسكوالاستیک حامل سیال با مدل رفتاری تامسون -پوینتینگ به صورت زیر به دست میآید:

()15

5 w
4w
3w
2

Ib

m
U

(
F

F
)

PA
(1

2

)
a


0
f
0
t
1
x 4 t
x 4
x 2 t
3w
2w
2
 2m f Ua1

m
U

(
F

F
)

PA
(1

2

)
a
 f
 0 x 2
0
t
xt 2
2w
3w
2w
 2m f Ua0
 (m p  m f )a1 3  (m p  m f )a0 2  0
xt
t
t

Ib1

اگر در رابطه اخیر  b0  E ، a1  0 ، a0  1و  b1  باشد ،در این صورت معادله حرکت به دست آمده دقیقاً
مشابه معادله حرکت ارتعاشات عرضی لولههای حامل سیال با مدل رفتار کلوین -وویت خواهد بود [.]28
در عمل تكیهگاههای گیردار به صورت کاملاً صلب عمل نمیکند و تكیهگاه دارای انعطافپذیری است که
اصطلاحاً سفتی مرزی 1نامیده میشود .در تحقیق حاضر برای ایجاد مدل واقع بینانهتر و به منظور مدل کردن
شرایط مرزی غیرایدهآل (الاستیک) ،تكیهگاهها به صورت غیرصلب و توسط فنر پیچشی با سفتی  Cو فنر
راستایی با سفتی  Kکه هر کدام به ترتیب در برابر شیب و خیز لوله مقاومت نشان میدهند مدل شده است
(شكل  .)2با استفاده از قانون دوم نیوتن ،شرایط مرزی الاستیک در دو انتهای لوله به صورت زیر به دست
میآید:
()16

 2w 
 w 
I   2   CL     0
 x 
 x 
 2w 
 w 
I   2   CR     0
 x 
 x 

 3w 
 w 
I   3   F0    K L   w  0,
 x 
 x 
 3w 
 w 
I   3   F0    K R   w  0,
 x 
 x 

x  0:
xl:

که در آن اندیسهای  Lو  Rبه ترتیب مشخص کننده تكیهگاه سمت چپ و سمت راست لوله میباشند.

Boundary stiffness

1
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 -2-2اثرات دمایي
ضریب رسانائی گرمایی یک ماده ،معكوس مقاومت ویژه آن ماده میباشد و به صورت    1تعریف میشود
که در آن مقاومت ویژه ماده است .رابطه بین تغییرات دمایی  Tو مقاومت ویژه را میتوان به صورت زیر
بیان کرد:
 0  0T
()17
که در آن  0مقاومت ویژه در دمای محیط میباشد .در تحقیق حاضر دو مدل خطی و غیرخطی برای تنشهای
حرارتی مورد استفاده قرار داده میشود .در حالت خطی تنشهای حرارتی ،نیروی محوری ایجاد شده به صورت
زیر میباشد:
()18
Ft  EAp T
در حالتی که تنشهای حرارتی به صورت غیرخطی باشند ،در این صورت نیروی محوری ایجاد شده ناشی
از تنشهای حرارتی به صورت زیر به دست میآید [:]29
()19
Ft  EAp T  Ap  2 T 2
که در آن
()23
 1 (1  2)  2 2 ( 2  1)  3 2
در معادله اخیر  2 ، 1و  3ثوابت مورناگان 1میباشند.
 -2-3بيبعد سازی و شرایط مرزی
به منظور مطالعه پارامتریک ،معادله حرکت ( )15به فرم بیبعد بازنویسی میشوند .با تعریف متغیرهای بیبعد
به صورت
12

()21

mf
m 
u   f  Ul ,  
mp  m f
 EI 
12





a1 1  EI

a0 l 2  m p  m f

12

 t
 2 ,
 l

 EI

 mp  m f


w
 ,
l

x
 ,
l

12




b
b 1
Fl
PAl
I
 ,  0 ,

, 
,   1 2 
EI
EI
a0 l  E  m p  m f  
a0 E


2

2

معادله حرکت را میتوان بر حسب پارامترهای بیبعد به صورت زیر بیان کرد:

()22

 5
 4
 3
 3
2
12




u




(1

2

)

2


u


4 
4
2 
2



 2
 2
 3  2 
 u 2     (1  2) 2  21 2u
 3  2 0





Murnaghan

1

13

ارائه حل تحلیلی برای مطالعه رفتار دینامیكی لولههای ویسكوالاستیک ...

در رابطه اخیر متغیرهای بیبعد   ، و  بترتیب معرف زمان رهایش ،1سفتی خمشی 2و ثابت
میباشد .با استفاده از متغیرهای بیبعد تعریف شده در رابطه ( ،)21شرایط مرزی اخیر را میتوان بر حسب
متغیرهای بیبعد به صورت زیر بیان نمود:

خزش3

()23

  
I   2 
  2   CL     0
2
l   
  

  
I   3 
  3   F0    K L    0,
2
l   
  

  0:

  
I   2 
  2   CR     0
2
l   
  

  
I   3 
  3   F0    K R    0,
2
l   
  

  1:

 -2-4مسأله مقدار ویژه
با در نظر گرفتن جواب فرضی معادله حرکت ( )22به صورت  (, )  n ()e خواهیم داشت:
n

()24

d 4 n
d 2 n
2



u




(1

2

)
(


)1
n

d 4 
d 2

) ( n  

d
 2 u ( n   ) n  ( n2  3n )n  0
d
2
n

12

وابستگی فرکانسهای طبیعی به پارامترهای سرعت سیال ،نیروی محوری ،دما ،پارامترهای رئولوژیک لوله
و مشخصات هندسی را میتوان از تعیین مقادیر ویژه  nکه از حل عددی معادله مشخصه ( )24به دست
میآیند ،تعیین نمود .با حل مسأله مقدار ویژه ،مقادیر ویژه  nبه شكل مختلط زیر به دست میآیند:
) n  Re(n )  i Im(n

()25
که در آن )  Re(nو )  Im(nبه ترتیب نشان دهنده میرایی و فرکانس طبیعی سیستم میباشند .با توجه به
مقادیر ویژه و علامتهای بخشهای حقیقی و موهومی ،رفتار دینامیكی سیستم به صورت زیر قابل تفكیک
است:
 اگر بخش موهومی مقادیر ویژه مخالف صفر باشد ( :) Im(n )  0
  Re(n )  0در این صورت لوله دارای نوسانات با دامنه ثابت خواهد بود،  Re(n )  0پاسخ به صورت نوسانی بوده و دامنه نوسانات سیستم به صورت نمایی افزایشمییابد (ناپایداری دینامیكی یا فلاتر)،
  Re(n )  0پاسخ به صورت نوسانی بوده و دامنه نوسانات سیستم بصورت نمایی کاهش مییابد. اگر بخش موهومی مقادیر ویژه برابر صفر باشد ( :) Im(n )  0
  Re(n )  0در این صورت سیستم دارای نقطه بحرانی خواهد بود،  Re(n )  0دامنه حرکت سیستم به صورت نمایی افزایش مییابد (ناپایداری استاتیكی یادیورژانس)،
1

Relaxation time
Bending stiffness
3
Retardation/creep time
2
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 Re(n )  0دامنه حرکت سیستم به صورت نمایی کاهش مییابد.

با توجه به معادله ( )24و در نظر گرفتن پاسخ به صورت  ، n  Ce xجواب معادله به صورت زیر خواهد بود:
()26
) n ()  C1n (e x  C2 n e x  C3n e x  C4 n e x
که در آن ) in , ( i  1  4ریشههای معادله مشخصه ( )24هستند که از حل معادله زیر به دست میآیند:
n

4n

3n

2n

1n

((n  ) n4  u 2     (1  2)  ( n  1) 2n  21 2u ( n   2n ) n  ( 2n  3n )  0 )27

برای لوله با شرایط تكیهگاههای گیردار در دو انتها ،شرایط مرزی به صورت زیر میباشند:
n (0)  n (0)  0, n (1)  n (1)  0
()28
با جایگذاری معادله ( )26در شرایط مرزی اخیر ،خواهیم داشت:
1   C1n 

 4 n  
C2 n 
 0
e4 n  C3n 
 
 4 n e4 n  
C4 n 

()29

1
 3n
e 3 n
 3 n e 3 n

1
2n
e2 n
 2 n e2 n

 1
 
 1n
 e1n

1 n
1n e

برای داشتن جواب غیر بدیهی معادله ( )29باید دترمینان ماتریس ضرایب برابر صفر باشد .با استفاده از روابط
( )26و ( )29شكل مودهای ارتعاشی مختلط لوله ویسكوالاستیک حاوی سیال با تكیهگاههای گیردار در دو
انتها به صورت زیر به دست میآید:

()33

 1n x ( 4 n  1n )(e3 n  e1n ) 2 n x ( 4 n  1n )(e2 n  e1n ) 3 n x
n ()  C1n e 
e 
e
) ( 4 n   2 n )(e3 n  e2 n
) ( 4 n   3n )(e2 n  e3 n

(  1n )(e3 n  e1n ) ( 4 n  1n )(e2 n  e1n ) 4 n x 
 (1  4 n

)e 
) ( 4 n   2 n )(e3 n  e2 n ) ( 4 n   3n )(e2 n  e3 n


با توجه به اینكه شكل مودهای ارتعاشی سیستم به صورت مختلط میباشند ،بنابراین پاسخ سیستم را
میتوان به صورت زیر نوشت:
(, )  n ()en   n ()en 

()31
که در آن ) n (و  nبه ترتیب مزدوج مختلط تابع شكل مود ارتعاشی و مقادیر ویژه سیستم میباشند.

 -3بررسي نتایج
با توجه به اینكه در معادله حرکت حاکم بر سیستم به علت سرعت سیال و رفتار ویسكوالاستیک ،میرایی در
سیستم ایجاد میشود بنابراین مقادیر ویژه و شكل مودهای سیستم به صورت مختلط ظاهر خواهند شد که در
ادامه به مطالعه پارامترهای تأثیرگذار بر رفتار ارتعاشی و پایداری لولههای ویسكوالاستیک حامل سیال پرداخته
میشود .جنس لوله مورد بررسی فولاد در نظر گرفته شده و مشخصات فیزیكی و هندسی لوله و سیال عبارتند
، m f  0.1602 kg m ، mp  1.2706 kg m ، L  2 m ، I  5.97 109 m4 ، E2  205GPa
از:
4
.  140E2 ، A  1.6 10 m2
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به منظور بررسی دقت نتایج تحقیق حاضر از نتایج تحقیق [ ]33استفاده میشود .در شكل ( )3تغییرات بخش
موهومی مقادیر ویژه بر حسب بخش حقیقی مقادیر ویژه لوله حامل سیال با تكیهگاههای ساده در دو انتها و
به ازای مقادیر مختلف سرعت سیال رسم شده است .مشابه تحقیق مرجع [ ]33این نتایج برای لوله
ویسكوالاستیک با مدل کلوین -وویت و به ازای زمان آسایش    5 103استخراج شده است.
با مقایسه این منحنی با نتایج ارائه شده در مرجع مذکور مشاهده میشود که مدل ارائه شده از دقت بسیار
مناسبی در بررسی رفتار ارتعاشی لولههای ویسكوالاستیک برخوردار است .لازم به ذکر است که در مطالعه انجام
شده توسط  Paidoussisو  ]33[ Issidهر چند رفتار ارتعاشات خطی لولههای حامل سیال مورد مطالعه قرار
گرفته است ،اما تاکنون تأثیر پارامترهای ویسكوالاستیک بر رفتار ارتعاشی و پایداری لولههای حامل سیال
بررسی نشده است .در جدول ( )1مقدار ویژه اول لوله ویسكوالاستیک حامل سیال به ازای سرعتهای مختف
سیال و  𝜀𝛼 = 5 × 10−3با نتایج مرجع [ ]33مورد مقایسه قرار گرفته است.
همانطور که مشاهده میشود نتایج روش ارائه شده تطابق بسیار خوبی با نتایج مرجع مزبور دارد .نتایج نشان
میدهد که با افزایش سرعت سیال بخش موهومی مقادیر ویژه که معرف فرکانسهای طبیعی سیستم هستند
کاهش یافته و بخش حقیقی مقادیر ویژه به علت غالب بودن اثرات نیروهای گریز از مرکز ایجاد شده ناشی از
سرعت جریان سیال ،افزایش یافته و در نتیجه میرایی سیستم افزایش مییابد.
 -3-1لوله ویسکوالاستيک مدل کلوین -وویت
به منظور بررسی اثر مدل کلوین -وویت ابتدا حالت استاتیكی جریان ،یعنی  u  0مد نظر قرار میگیرد .اگر از
اثرات میرایی سازهای صرفنظر شود در اینصورت مقادیر ویژه فقط دارای بخش موهومی خواهند بود که نشان
دهنده فرکانسهای طبیعی سیستم میباشند.
با افزایش میرایی سازهای ،مقادیر ویژه به صورت مختلط ظاهر میشوند که بخش حقیقی و موهومی به ترتیب
نشان دهنده میرایی و فرکانسهای طبیعی سیستم است.

شکل -3تغییرات مقدار ویژه بیبعد اول لوله با مدل کلوین -وویت با تكیهگاههای ساده در دو انتها به ازای
   0.5 ، T        0و   5 103
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جدول -1مقایسه مقدار ویژه اول لوله ویسكوالاستیک حامل سیال با تكیهگاههای ساده در دو انتها
به ازای  𝜀𝛼 = 5 × 10−3با نتایج مرجع []33
6

5.5

4

3.25

π

2

0

±9.180

±11.012

±7.118

±2.801

0.227+0.574i

0.241+7.485i

0.243+9.867i

±8.317

±9.980

±7.010

±2.649

0.247+0.164i

0.165+7.439i

0.165+9.908i

u
Present
work
Païdoussis
and Issid
][36

بیبعد 

در شكل ( )4بخشهای حقیقی و موهومی چهار مقدار ویژه اول لوله دوسرگیردار بر حسب پارامتر
(به ازای  )   0.5 ، T        0نشان داده شده است .همانطور که نتایج نشان میدهد افزایش ضریب
میرایی سازهای باعث ایجاد بخش حقیقی مقادیر ویژه که معرف میرایی سیستم است ،میشود.
وجود میرایی سازهای تأثیر کمی بر فرکانسهای طبیعی اول و دوم دارد ولی تأثیر آن بر فرکانسهای طبیعی
بالاتر بسیار قابل ملاحظه است و با افزایش پارامتر  میرایی سیستم ( ) ) Re(افزایش و فرکانس نوسانات (
) ) Im(کاهش مییابد ،طوری که به ازای پارامتر بیبعد میرایی سازهای برابر با  ،   12.66 103فرکانس
طبیعی چهارم برابر صفر میشود .هر چند در این حالت بخش موهومی مقدار ویژه همانند حالت ناپایداری
دیورژانس صفر میشود ولی با توجه به اینكه بخش حقیقی مقدار ویژه منفی است ،بنابراین سیستم پایدار
خواهد بود و صفر بودن بخش موهومی مقادیر ویژه لزوماً باعث ناپایداری سیستم نمیشود.
در ادامه به منظور بررسی تأثیر پارامترهای مدل کلوین -وویت بر فرکانسهای طبیعی لوله حامل سیال ،در
شكل ( )5مقادیر ویژه سیستم به ازای    5 103 ،   0و    10 10 3نشان داده شده است .همانطور
که مشاهده میشود در نظر گرفتن رفتار ویسكوالاستیک ماده تأثیر قابل ملاحظهای بر مشخصههای ارتعاشی
لوله حامل سیال بخصوص در سرعتهای بالاتر جریان سیال دارد .با توجه به شكل ( )5مشاهده میشود که
به ازای پارامتر    5 103در سرعت صفر سیال مقادیر ویژه بر خلاف حالت بدون میرایی سازهای دارای
بخش حقیقی هستند و سه فرکانس طبیعی اول به ترتیب برابر ، 1  0.244  9.867i
 2  3.896  39.286iو  3  19.725  86.609iبدست میآیند.
در حقیقت برای لولههای حامل سیال ویسكوالاستیک با مدل میرایی کلوین -وویت ،وجود میرایی باعث
کاهش فرکانسهای طبیعی و افزایش میرایی سیسستم میشود که این تأثیر برای شكل مودهای بالاتر بسیار
بیشتر بوده و اثر مودهای بالاتر به سرعت از پاسخ کل سیستم حذف میشوند.
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(الف)

(ب)

شکل -4تغییرات مقادیر ویژه لوله حامل سیال دو سرگیردار برحسب پارامتر  به ازای    0.5 ، T        0و
u0

(الف) بخش موهومی و (ب) بخش حقیقی مقادیر ویژه

یكی دیگر از تأثیراتی که در نظر گرفتن رفتار ویسكوالاستیک برای لولههای حامل سیال دارد این است که
وجود میرایی سازهای باعث میشود تا اولاً سرعت ناپایداری دیورژانس در مودهای بالاتر به شدت افزایش یابد و
ثانیاً به علت عدم تأثیر یكسان رفتار ویسكوالاستیک بر تمام مودهای ارتعاشی ،رفتار مودهای ترکیبی ظاهر
نمیشوند .معمولاً بدون در نظر گرفتن رفتار ویسكوالاستیک همانطور که در شكل ( )5نیز مشاهده میشود
ناپایداری سیستم به ترتیب به صورت دیورژانس مود اول ،دیورژانس مود دوم و فلاتر مود ترکیبی میباشد در
حالی که رفتار ویسكوالاستیک باعث میشود ناپایداری به ترتیب بصورت دیورژانس مود اول ،فلاتر مود اول و
دیورژانس مود دوم اتفاق بیافتد که به ازای مقادیر بزرگتر پارامتر بیبعد  ، این رفتار به خوبی قابل مشاهده
است .با افزایش سرعت سیال ،فرکانسهای طبیعی کاهش مییابند تا به ازای  u  9.39فرکانس طبیعی دوم
صفر میشود .با توجه به اینكه در این حالت بخش حقیقی مقدار ویژه ،منفی میباشد ( ) Re(2 )  11.32
بنابراین سیستم در این حالت در مود دوم پایدار خواهد بود .افزایش جزئی در سرعت سیال به ازای u2cr  9.42
باعث میشود تا مقدار ویژه دوم دارای بخش حقیقی مثبت شده و در نتیجه با گذشت زمان دامنه پاسخ سیستم
افزایش و سیستم ناپایدار میشود .با توجه به اینكه در این حالت  Re(2 )  0است بنابراین ناپایداری از نوع
دیورژانس خواهد بود .سرعت دیورژانس مود دوم از  u2cr  2در حالت بدون در نظر گرفتن رفتار
ویسكوالاستیک به مقدار  u2cr  9.42با مدنظر قرار دادن رفتار ویسكوالاستیک افزایش مییابد .به طور خلاصه
میتوان بیان نمود که تأثیر رفتار ویسكوالاستیک بر سرعت ناپایداری دیورژانس اول بسیار ناچیر بوده ولی تأثیر
آن بر سرعت دیورژانس مودهای بالاتر قابل ملاحظه است.
 -3-2لوله ویسکوالاستيک با مدل ماکسول
در این بخش تأثیر پارامترهای مدل ویسكوالاستیک ماکسول بر مشخصههای ارتعاشی لولههای حامل سیال
مورد مطالعه قرار میگیرد .با توجه به جدول ( )1و متغیرهای بیبعد ارائه شده در رابطه ( )23مشاهده میشود
که برای مدل ویسكوالاستیک ماکسول    ،میباشد.
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(الف)

(ب)

(ج)
شکل -5بخشهای حقیقی و موهومی مقادیر ویژه مختلط لوله دوسرگیردار بر حسب سرعت سیال با فرض
   0.5 ، T        0و به ازای (الف) ( ،   0ب)    5 103و (ج)   1102

در شكل ( )6بخشهای حقیقی و موهومی سه مقدار ویژه اول لوله ویسكوالاستیک حامل سیال با مدل ماکسول
به ازای مقادیر مختلف پارامترهای مدل ویسكوالاستیک نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد که در مدل
ماکسول وقتی مقادیر  و  بسیار بزرگ باشند رفتار لوله ویسكوالاستیک حامل سیال مشابه با رفتار لولههای
الاستیک میشود .در سرعت سیال برابر صفر ،به ازای مقادیر بزرگتر پارامترهای مدل ماکسول (مثل ًا
 )     100مقادیر ویژه به صورت کاملاً موهومی میباشند و با کاهش پارامترهای مدل ماکسول که متناظر
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با کاهش ضریب میرایی مدل میباشد ،بخش حقیقی مقادیر ویژه که مقادیر منفی به خود میگیرند ،افزایش
مییابد .مقادیر منفی باعث میشود پاسخ ارتعاشی سیستم در ناحیه پایدار سریعتر میرا شده و این به معنی
افزایش میرایی سیستم میباشد .در مدل ماکسول ،میرایی تأثیر بسیار زیادی بر مشخصههای ارتعاشی لوله
حامل سیال داشته و باعث کاهش سرعت بحرانی سیستم میشود .به ازای  ،     10هر چند در سرعت
 u  2فرکانس طبیعی اول سیستم برابر صفر میباشد اما با توجه به اینكه بخش حقیقی مقدار ویژه اول در
سرعت  u  4.82مثبت میشود (شكل 6ب) ،بنابراین با گذشت زمان دامنه ارتعاشات افزایش یافته و سیستم
ناپایدار میشود .بر این اساس میتوان بیان نمود که در چنین سیستمهایی بر خلاف لولههای الاستیک ترتیب
ناپایداری سیستم به صورت ناپایداری فلاتر و سپس ناپایداری دیورژانس است.
کاهش پارامترهای  و  در مدل ماکسول باعث میشود تا این لولهها برخلاف لولههای الاستیک که
ابتدا تحت ناپایداری دیورژانس قرار میگیرند ،دچار ناپایداری از نوع فلاتر شده و علاوه بر این سیستم در
سرعتهای پایین ناپایدار میشود طوری که به ازای      0.1ناپایداری سیستم در سرعت بسیار پایین
 u  1.33روی میدهد (شكل-6ج).
همچنین نتایج نشان میدهد که با کاهش مقادیر پارامترهای مدل ماکسول ،در سرعتهای بالاتر سیال مقادیر
ویژه اول و دوم متمایز شده و بنابراین رفتار مود ترکیبی در سیستم ایجاد نخواهد شد.

(الف)

(ب)

23

سال بیست و یكم ،شماره اول ،بهار 1398

نشریة پژوهشی مهندسی مكانیک ایران

(ج)
شکل -6بخشهای حقیقی و موهومی سه مقدار ویژه اول لوله ویسكوالاستیک حامل سیال با رفتار ماکسول
به ازای مقادیر مختلف پارامترهای مدل ویسكوالاستیک

 -3-3لوله ویسکوالاستيک با مدل تامسون -پوینتينگ
مدل تامسون-پوینتینگ مدل سه پارامتری است که پارامترهای بیبعد   ، و  در رفتار سیستم تأثیرگذار
هستند .در شكل ( )7بخشهای حقیقی و موهومی سه مقدار ویژه اول لوله حامل سیال با مدل تامسون-
پوینتینگ و به ازای مقادیر مختلف پارامترهای بیبعد    و  نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد
که به ازای مقادیر کوچک پارامترهای   ، و  رفتار سیستم مشابه لولههای الاستیک میشود و با افزایش
مقدار این پارامترها رفتار مود ترکیبی ظاهر نشده و سرعت بحرانی سیستم کاهش مییابد .به ازای مقادیر
     32.4e  3و  ،   0.99سرعت بحرانی سیستم نسبت به لوله الاستیک حدود  5/97درصد کاهش
مییابد .بایستی توجه داشت هر چند به ازای این مقادیر ،بخش موهومی مقادیر ویژه اول و دوم در سرعتهای
بالاتر سیال برابر میباشند اما از آنجا که نحوه تغییر بخش حقیقی آنها متفاوت است بنابراین رفتار مود ترکیبی
در سیستم ایجاد نمیشود.
 -3-4لوله ویسکوالاستيک با مدل استاندارد جامد خطي
مدل استاندارد جامد خطی از یک المان الاستیک که موازی با المان ماکسول قرار دارد ،تشكیل شده است .این
مدل با فرض اینكه  E1  و  E2  0باشد ،به مدل کلوین -وویت و اگر  E1  0و  E2  0باشد ،به مدل
ماکسول تبدیل میشود.
بخشهای حقیقی و موهومی سه مقدار ویژه اول لوله حامل سیال ویسكوالاستیک با مدل استاندارد جامد خطی
به ازای مقادیر مختلف پارامترهای ویسكوالاستیک در شكل ( )8نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد که
به ازای مقادیر کم پارامترهای بیبعد    و  ، رفتار سیستم مشابه با لولههای الاستیک میباشد و با
افزایش مقدار این پارامترها رفتار سیستم به صورت کلی تغییر میکند.
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شکل -7بخشهای حقیقی و موهومی سه مقدار ویژه اول لوله ویسكوالاستیک حامل سیال با رفتار
تامسون -پوینتینگ به ازای مقادیر مختلف پارامترهای مدل ویسكوالاستیک

به ازای مقادیر کوچک پارامترهای بیبعد    و  ، اولین ناپایداری سیستم از نوع دیورژانس میباشد که
با افزایش مقدار این پارامترها ،ناپایداری سیستم به ناپایداری فلاتر تغییر مییابد .به ازای مقادیر ،   0.71
   0.36و  ،   1فرکانس طبیعی اول در سرعت بیبعد  u  9.3برابر صفر میشود ،ولی از آنجایی که به
ازای سرعت  u  6.24بخش حقیقی اولین مقدار ویژه مثبت میباشد ،بنابراین سیستم در این سرعت به صورت
دینامیكی ناپایدار خواهد شد.
 -3-5مقایسه نتایج مدلهای مختلف ویسکوالاستيک
به منظور مقایسه مشخصههای ارتعاشی مدلهای مختلف ساختاری ویسكوالاستیک ،سه فرکانس طبیعی اول
لوله ویسكوالاستیک حامل سیال با تكیهگاههای گیردار در دو انتها و با در نظر گرفتن مدلهای ویسكوالاستیک
استاندارد جامد خطی ،تامسون -پوینتینگ ،ماکسول و کلوین -وویت به همراه نتایج مدل الاستیک در
جدولهای ( )2و ( )3مورد مقایسه قرار گرفته است .با توجه به نتایج مشاهده میشود که مقدار پارامترها و
همچنین نوع مدل مورد استفاده تأثیر قابل ملاحظهای بر مشخصههای ارتعاشی لولههای ویسكوالاستیک حامل
سیال دارد .در مقایسه با مدل الاستیک ،مدل ویسكوالاستیک استاندارد جامد خطی بر خلاف سایر مدلهای
ویسكوالاستیک ،فرکانسهای طبیعی سیستم را بیشتر پیشبینی میکند.
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همچنین در مدل ویسكوالاستیک استاندارد جامد خطی تأثیر مدل ویسكوالاستیک بر فرکانسهای بالاتر بر
خلاف مدلهای دیگر بیشتر میباشد .با توجه به نتایج مشاهده میشود که با تغییر نسبت  ، E1 E2روند تغییرات
مشخصههای ارتعاشی سیستم با مدل استاندارد جامد خطی با مدل کلوین -وویت و مدل تامسون -پوینتینگ
با مدل ماکسول یكسان میگردد .در مدلهای استاندارد جامد خطی و کلوین -وویت با افزایش نسبت E1 E2
فرکانسهای طبیعی با حالت الاستیک یكسان شده و برعكس این حالت ،برای مدلهای تامسون -پوینتینگ و
ماکسول صادق میباشد .همچنین ،در نظر گرفتن رفتار ویسكوالاستیک باعث افزایش بخش حقیقی مقادیر ویژه
میشود و در نتیجه میرایی سیستم افزایش مییابد و با افزایش سرعت سیال ،بخش موهومی مقادیر ویژه کاهش
و میرایی سیستم افزایش مییابد.
در جدول ( )4سرعت بحرانی در لولههای حامل سیال ویسكوالاستیک و نوع اولین ناپایداری در آنها با استفاده
از مدلهای مختلف ویسكوالاستیک ارائه شده است.

شکل -8بخشهای حقیقی و موهومی سه مقدار ویژه اول لوله ویسكوالاستیک حامل سیال با مدل استاندارد
جامد خطی به ازای مقادیر مختلف پارامترهای مدل ویسكوالاستیک
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جدول -2سه فرکانس طبیعی اول لوله ویسكوالاستیک حامل سیال با تكیهگاههای گیردار در دو انتها
با در نظر گرفتن مدلهای ویسكوالاستیک استاندارد جامد خطی و تامسون -پوینتینگ
تامسون -پوینتینگ
E1 E2  10

استاندارد جامد خطی

E1 E2  1

E1 E2  0.1

E1 E2  10

E1 E2  1

E1 E2  0.1

الاستیک

-13.69+14.78i

-3.64+20.27i

-0.50+21.68i

-0.04+23.46i

-0.7+31.60i

-4.03+74.05i

22.37i

-13.20+59.39i

-4.34+60.88i

-1.15+61.13i

-0.04+64.68i

-0.7+87.20i

-4.03+204.49i

61.67i

-14.01+119.76i

-4.41+120.50i

-1.33+120.59i

-0.04+126.80i

-0.7+170.97i

-4.03+400.96i

120.90i

-16.76+15.80i

-5.47+18.90i

-1.65+20.33i

-1.14+22.26i

-1.84+30.7i

-5.17+73.74i

-1.10+21.10i

-15.85+58.24i

-5.70+59.36i

-2.33+59.57i

-1.15+63.22i

-1.83+86.14i

-5.17+204.07i

-1.1+60.14i

-15.51+118.26i

-5.64+118.87i

-2.48+118.93i

-1.15+125.23i

-1.82+169.82i

-5.14+400.47i

-1.1+119.25i

-21.23+16.62i

-10.12+14.89i

-2.87+15.55

-2.25+18.16i

-3.09+27.95i

-6.39+72.67i

-2.19+16.72i

-19.49+54.42i

-7.71+54.53i

-3.65+54.56i

-2.27+58.60i

-3.0+82.82i

-6.32+202.70i

-2.22+55.26i

-17.93+113.45i

-7.17+113.79i

-3.71+113.80i

-2.26+120.38i

-2.95+166.27i

-6.28+399.01i

-2.21+114.15i

u=0

u=2

u=4

جدول -3سه فرکانس طبیعی اول لوله ویسكوالاستیک حامل سیال با تكیهگاههای گیردار در دو انتها
با در نظر گرفتن مدلهای ویسكوالاستیک ماکسول و کلوین -وویت
کلوین -وویت
E1 E2  1000

E1 E2  100

-0.89+22.36i

ماکسول
E1 E2  10

E1 E2  10

E1 E2  1

E1 E2  0.1

الاستیک

-2.82+22.19i

-8.93+20.51i

-14.02+17.43i

-4.43+21.93i

-1.40+22.33i

22.37i

-6.78+61.30i

-21.45+57.82i

-

-14.09+60.06i

-4.43+61.51i

-1.40+60.65i

61.67i

-26.07+118.06i

-82.37+88.44i

-

-14.02+120.09i

-4.43+120.82i

-1.40+120.90i

120.90i

-1.99+21.04i

-3.92+20.76i

-10.23+18.60i

-16.39+17.98i

-6.03+21.06i

-2.67+21.15i

-1.10+21.10i

-7.89+59.63i

-22.56+55.76i

-

-15.82+58.92i

-5.78+60.08i

-2.58+60.15i

-1.1+60.14i

-27.17+116.12i

-83.56+85.12i

-

-15.51+118.61i

-5.66+119.21i

-2.55+119.25i

-1.1+119.25i

-3.08+16.58i

-5.01+16.12i

-11.11+12.67i

-20.31+18.10i

-8.97+18.09i

-4.56+17.13i

-2.19+16.72i

-9.03+54.57i

-23.7+50.00i

-

-19.31+55.21i

-7.72+55.42i

-3.96+55.32i

-2.22+55.26i

-28.28+110.61i

-84.64+76.62i

-

-17.90+113.83i

-7.18+114.18i

-3.78+114.17i

-2.21+114.15i

u=0

u=2

u=4

جدول -4سرعت بحرانی و اولین نوع ناپایداری در لوله ویسكوالاستیک حامل سیال با تكیهگاههای گیردار
در دو انتها با در نظر گرفتن مدلهای ویسكوالاستیک استاندارد جامد خطی ،تامسون -پوینتینگ،
ماکسول و کلوین -وویت به ازای
Kelvin–Voigt

Maxwell

Thomson- Poynting

6.12

0.4

1.845

دیورژانس

دیورژانس

فلاتر

E1 E2  10

Standard Linear
Solid model
6.09

6.28

دیورژانس

دیورژانس

Elastic

سرعت بحرانی
اولین ناپایداری

 -4نتيجهگيری
در مقاله حاضر با در نظر گرفتن فرمولبندی کلی رفتار ویسكوالاستیک ،مشخصههای ارتعاشی لولههای
ویسكوالاستیک حامل سیال مورد مطالعه قرار گرفت .ابتدا معادله حرکت حاکم بر سیستم با استفاده از قانون
دوم نیوتن استخراج و سپس با ارائه حل تحلیلی ،شكل مودهای ارتعاشی و معادله مشخصه حاکم بر سیستم
بدست آمد .در ادامه با توجه به اینكه تاکنون تأثیر مدلهای ویسكوالاستیک کاربردی استاندارد جامد خطی و
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مدل تامسون -پوینتینگ بر رفتار ارتعاشی این سیستمها مطالعه نشده است ،فرکانسهای طبیعی و شكل
مودهای لوله حامل سیال با تكیهگاههای گیردار در دو انتها با استفاده از چهار مدل ویسكوالاستیک کلوین-
وویت ،ماکسول ،استاندارد جامد خطی و تامسون -پوینتینگ استخراج شد.
در نهایت تأثیر پارامترهای ویسكوالاستیک بر دینامیک و پایداری لولههای حامل سیال و نحوه تغییر رفتار
سیستم از حالت پایدار به ناپایدار مطالعه شد .نتایج حاصل از تحقیق حاضر را به اختصار میتوان به صورت زیر
بیان نمود:
 در مدل کلوین -وویت وجود میرایی سازهای باعث کاهش فرکانس نوسانات شده و تأثیر آن بر کاهشفرکانسهای طبیعی بالاتر بسیار قابل ملاحظه است .وجود میرایی سازهای باعث میشود تا سرعت ناپایداری
دیورژانس در مودهای بالاتر به شدت افزایش یابد و رفتار مودهای ترکیبی ظاهر نشود.
به عنوان یک نتیجه جدید میتوان بیان نمود که بدون در نظر گرفتن رفتار ویسكوالاستیک ناپایداری سیستم
به ترتیب به صورت دیورژانس مود اول ،دیورژانس مود دوم و فلاتر مود ترکیبی میباشد در حالی که تحت
شرایط خاصی رفتار ویسكوالاستیک باعث میشود ناپایداری به ترتیب به صورت دیورژانس مود اول ،فلاتر مود
اول و دیورژانس مود دوم اتفاق بیافتد.
 با در نظر گرفتن مدل ماکسول ،ترتیب ناپایداری سیستم بر خلاف لولههای الاستیک به صورت ناپایداریفلاتر و سپس ناپایداری دیورژانس است و علاوه بر این سیستم در سرعتهای پایین ناپایدار میشود .نتایج نشان
میدهد که با کاهش مقادیر پارامترهای مدل ماکسول ،در سرعتهای بالاتر سیال ،مقادیر ویژه اول و دوم متمایز
شده و بنابراین رفتار مود ترکیبی در سیستم ایجاد نخواهد شد.
 در مدل تامسون -پوینتینگ ،به ازای مقادیر کوچک پارامترهای ویسكوالاستیک رفتار سیستم مشابهلولههای الاستیک میباشد .با افزایش مقدار این پارامترها رفتار مود ترکیبی ظاهر نشده و سرعت بحرانی سیستم
کاهش مییابد طوری که به ازای مقادیر      32.4 103و  ،   0.99سرعت بحرانی سیستم نسبت به
لوله الاستیک حدود  5/97درصد کاهش مییابد.
 در مدل استاندارد جامد خطی ،با افزایش مقدار پارامترهای ویسكوالاستیک رفتار سیستم به صورت کلیتغییر میکند .به ازای مقادیر کوچک پارامترهای بیبعد    و  ، اولین ناپایداری سیستم از نوع دیورژانس
میباشد که با افزایش مقدار این پارامترها ،ناپایداری سیستم به ناپایداری فلاتر تغییر مییابد.
یافتههای تحقیق حاضر حاکی از این است که رفتار ویسكوالاستیک تأثیر قابل ملاحظهای بر مشخصههای
ارتعاشی و در نتیجه پاسخ دینامیكی دارد .بنابراین در کاربردهایی که لوله دارای رفتار ویسكوالاستیک است
مانند لولههای پلیمری و غیره ،رفتار ویسكوالاستیک بایستی در مدلسازی سیستم مد نظر قرار داده شود.
ضمناً ،با در نظر گرفتن مدلهای مذکور و با توجه نتایج تحقیق حاضر ،مشاهده میشود که در صورت تعیین
مناسب پارامترهای مدل ویسكوالاستیک بسته به نوع ماده لوله و شرایط کاری ،مدل ویسكوالاستیک استاندارد
جامد خطی مناسبترین مدل برای پیشبینی رفتار دینامیكی لولههای حامل سیال میباشد.
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Abstract

In this paper, applying the general form of the viscoelastic model, vibration characteristics of
viscoelastic fluid conveying pipes are investigated. By considering various viscoelastic
constitutive equations, the equation governing the motion of the fluid conveying pipes is
obtained and by introducing a new analytical method, the exact mode shapes of the system are
derived. Then, the effect of various system parameters on the complex eigenvalues and the
divergence and flutter instabilities are studied.
The results show that for a pipe with viscoelastic behavior, the natural frequencies decrease and
at the higher modes, the divergence critical fluid velocity increases dramatically. As a new
result, it is observed the viscoelastic fluid conveying pipes with certain values of viscoelastic
parameters, can experience the flutter instability before the divergence one. In addition, because
the viscoelastic behavior does not affect all the vibration mode shapes in the same manner,
therefore, the coupled-mode flutter does not take place.

