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چکيده
پايه های جاکت سکوهای نفتي همواره تحت اثر نیروی موج آب قرار میگیرند .يکي از اثرات اين امواج بر روی اين پايه ها ،پديده تشديد
است که باعث ميشود ،جاکت تغییر شکل داده و دچار فروپاشي گردد .زيرا همانطور که ميدانیم در صورتیکه فرکانس سازه و فرکانس
نیروی اعمال شده به آن ،يکسان باشد ،پديده تشديد رخ خواهد داد .به منظور جلوگیری از اين پديده ميتوان تغییراتي در سازه بوجود
آورد تا فرکانس آن از فرکانس تحريک نیروی سیال متفاوت باشد .در اين مقاله با تغییر شرايط مرزی پايه های جاکت متصل به بستر کف
دريا ،نشان داده ميشود که تحت کدام شرط مرزی فرکانس طبیعي سازه از فرکانس اجباری نیروی موج سیال بیشتر فاصله خواهد گرفت.
و در نهايت اين شرط مرزی به عنوان شرط مرزی مطلوب در پايه ها اعمال ميشود.
واژگان کليدي  :تشديد  ،فرکانس طبيعي  ،ABAQUS ،نيروي موج.
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میرايي کوچک باشد ،تتثثیر بستیار کمتي بتر فرکتانسهتای
طبیعي سیستم دارد ،و از اين رو در محاسبه فرکتانسهتای
طبیعي معموالً میرايي در نظتر گرفتته نمتيشتود .از طتر
ديگر ،میرايتي در محتدود کتردن دامنته نوستان در حالتت
تشديد اهمیت زيادی دارد.
تعداد حداقل مختصات مستقل الزم بترای توصتیف حرکتت
يک سیستم ،درجات آزادی سیستم نامیده ميشود.
از اين رو يک ذره آزاد که در فضا حرکتت دارد سته درجته
آزادی دارد ،وجسم صلم ش درجه آزادی دارد ،يعني ،سه
مؤلفتته مکتتاني و ستته مؤلفتته زاويتته ای کتته وضتتعیت آن را
مشخص ميکنند.
به عالوه ،برای توصیف حرکت يک جسم کشستان پیوستته
تعداد نامحدودی مختصات (سه تا بترای هتر نقطته جستم)
مورد نیاز است ،از اين رو ،درجات آزادی آن بايتد نامحتدود
باشد .ولي در اللم حالتها ،قسمت هايي از چنتین اجستامي
را متتيتتتوان صتتلم در نظتتر گرفتتت ،و سیستتتم را بتته طتتور
دينامیکي هم ارز با سیستمي دانست که درجتات آزادی آن
نامحدود است .در حقیقت ،تعتداد بستیار زيتادی از مستا ل
ارتعاشات را ميتوان با دقت کافي به يک سیستم ،که دارای
درجات آزادی اندکي است ،تبديل کرد.
روبینسون و پالمر[ ،]4تحلیتل متودال يتک ورق مستتطیلي
معلق بر سیال را انجام داده اند ،آنها پاسخ را برای يتک بتار
نقطه ای هارمونیک بدست آورده اند ،ولي تحلیل آنها بترای
تعداد محتدودی فرکتانس هتای اولیته قابتل استتناد استت.
کواك[ ،]2ارتعاشتات آزاد ورق مستتطیلي معلتق بتر ستیال
نامحدود را مورد بررسي قرار داد .اساس تحلیل ياد شده بتر
مبنای روش ريلي -ريتز و تابع گرين استت .هتاددارا و کتاو
[ ،]9يک بسط تقريبي برای تحلیل متودال ورق مستتطیلي
يک سمت گیردار ،که بته طتور افقتي داختل ستیال لوطته
وراستتت را بتته صتتورت تجربتتي و تحلیلتتي بدستتت آوردنتتد.
همچنین آنها اثترات شترايط مترزی و عمتق لوطته وری را
مورد مطالعه قترار دادنتد ..ژاو و چانت [ ،]1ارتعاشتات ورق
مستطیلي که در يک سمت با ستیال در تمتاس استت را بتا
بکارگیری روش ريلي -ريتز مورد بررسي قرار دادند که ورق
داخل يک مخزن نیمه بي نهايت صلم قترار دارد .لیانت و
همکاران[ ،]5يک روش ساده جهت بدست آوردن فرکتانس
طبیعي و شکل مود ورق لوطه ورق يک ستمت گیتردار بتر
مبنای فرمولهای روش تجربي پیشتنهاد کردنتد .يتاديکین و

 -1مقدمه
در علم مهندسي بسیاری از اجزاء ماشینها و سازه ها تحتت
بارهای دينامیکي قرار ميگیرند .بار دينامیکي ممکن استت
توسط حرکت وسیله ،نا متعادل بودن وستیله ،اعمتال فشتار
آکوستیکي در آب و ...بوجود آيد که اين بارهتای دينتامیکي
باعث ارتعاش سازه ميشوند.
در ارتعاشات حرکت های نوساني اجسام و نیروهای وابستته
به آنها بررسي ميشوند .تمام اجسامي که جترم و کشستاني
دارند ميتوانند نوسان کنند .از ايتن رو ،اللتم ماشتینهتا و
ستازه هتتای صتتنعتي تتتا انتدازه ای ارتعتتاش متتيکننتتد ،ودر
طراحي ،معموالً بايد رفتار نوساني آنها در نظر گرفته شود.
سیستمهای نوساني را به دو دستته پیوستته خطتي و لیتر
خطي ميتوان تقسیم بندی کترد .در سیستتمهتای خطتي،
اصل ترکیم صادق است ،وروشتهای رياضتي موجتود بترای
بررسي آنها خیلي پیشترفته هستتند .در مقابتل ،روشهتای
تحلیل سیستمهای لیر خطي کمتتر شتناخته شتده انتد ،و
کاربرد آنها مشکل است .ولي ،از سیستمهای لیر خطي بايد
تا اندازه ای اطالع داشت ،زيرا تمام سیستتمهتا بتا افتزاي
دامنه نوسان تمايل به لیر خطي شدن دارند.
دو رده کلي برای ارتعاشات با عنتوان آزاد و واداشتته وجتود
دارد .ارتعاشات آزاد وقتي روی متيدهتد کته يتک سیستتم
تحت کن نیروهای ذاتتي ختود نوستان کنتد ،و نیروهتای
برانگیتتزش ختتارجي وجتتود نداشتتته باشتتند .سیستتتمي کتته
ارتعاشات آزاد دارد بتا فرکتانسهتای طبیعتي ختود نوستان
ميکند .اين فرکانسها خواص دينتامیکي سیستتم هستتند
که با توزيع جرم و سفتي آن تعیین ميشوند.
ارتعاشاتي که تحت بر انگیزش بارهای خارجي روی ميدهد
ارتعاشات واداشته نامیده ميشود .وقتي برانگیتزش نوستاني
است ،سیستم با فرکانس بر انگیزش نوستان متيکنتد .اگتر
فرکانس بر انگیزش با يکي از فرکانسهای طبیعتي سیستتم
برابر شتود ،حالتت تشتديد روی متيدهتد ،و ممکتن استت
نوسانهای بزرگ و خطرناك به وجتود آينتد .شکستت ستازه
های بزرگي مانند پل ها ،ستاختمانها ،يتا بتال هواپیماهتا از
جمله حوادثي است که ميتواند بر اثر تشديد روی دهتد .از
اين رو ،محاسبه فرکانسهای طبیعي در مطالعات ارتعاشتات
بسیار مهم است.
سیستمهای نوساني تا اندازه ای تحت میرايي قرار دارند زيرا
انرژی بر اثر اصطکاك و مقاومتهای ديگر تلف ميشتود .اگتر
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ماننتتتتد تحلیتتتتل در محل،تحلیتتتتل شکستتتتت،تحلیل
دينامیکي،تحلیتتل ارتعاشتتي ،تحلیتتل بتتار خارجي،حمتتل و
نقل،بتتاال بتتردن و النچینت سیستتتم کتته بتتا بتتزرگ شتتدن
سايز،وزن و ابعادجاکت،از يک تکنیک النچین ويتژه بترای
نصم جاکت استتفاده متيشتود .در ايتن مقالته بته تحلیتل
ارتعاشي پايه نوعي سکوی نفتي پرداخته ميشود .و از منظر
شرايط مرزی مطلوب بر اساس فرکانس ايجاد شده در پايته
جاکت ،به بررسي آنالیز ارتعاشي آن پرداخته ميشود.

همکاران [ ،]8يتک ورق مستتطیلي لوطته ور در ستیال بتا
نسبت اضالع مختلف را مورد تحلیل قرار دادنتد .ورق متورد
تحلیل به صورت يک طتر گیتردار و ستمتهای ديگتر آزاد
بود .جیان و همکاران [ ،]0يک روش تحلیلي جهت برآورد
فرکانسهای دو ورق مشخص کوپله بتا ستیال محتدود ،ارا ته
کردند .آنها برای تحلیل از توابع پتذيرفتني چنتد جملته ای
استفاده کرده و بتا بستط پتانستیل سترعت ستیال ،شترايط
مرزی سیال را با بسط سری فوريته محتدود ارضتث نمودنتد.
ارگین و گارلو [ ،]6ورقهای يک سمت گیتردار لوطته ور در
سیال را مورد بررسي قترار دادنتد و اثتر طتول بته عتر را
مطالعه کردند .ژاو و لیو [ ،]3يک روش تئتوری سته بعتدی
جهت تحلیل دينامیکي يک مخزن مستطیلي انعطا پتذير
که مقطعي از سیال پر شده استت را بتا استتفاده از ترکیتم
روشهای ريلي – ريتز و گلرکین ارا ه کردند.
نرم افزار ABAQUSنستبت بته ستاير نترم افزارهتای اجتزا
محتتدود مشتتابه در داشتتتن رويتته هتتای حتتل  Explicitو
 ، Implicitدارا بودن رفتاری پیشرفته و متنوع برای مواد
مختلف( فلزات ،الستیک ،بتن ،خاك ،سن  ،ستیاالت ،و،)...
امکان ايجاد سريع مدلهای پیچیده و  ...است .ايتن قابلیتهتا
باعث گسترش کاربرد اين نرم افتزار رشتته هتای مهندستي
مکانیک ،عمران و مواد شده است.
در قسمت  Verificationکه يکي از بخشهای Helpآبتاکوس
است به ارا ه تعداد زيادی مسئله حل شده در زمینته هتای
متعدد و مقايسه اين مسا ل بتا تئوريهتای موجتود پرداختته
شده استت .از جملته مستا ل ارا ته شتده در ايتن قستمت
ميتوان به مسا ل آکوستیکي فراواني اشاره کرد که صتحت
عملکترد نترم افتزار را در حتتوزه مستا ل آکوستتیکي نشتتان
ميدهد .سکوها معموال برای اهدا خاصتي شتامل حفتاری
هتتای فراستتاحلي و يتتا در آبهتتای کتتم عمتتق بتته کتتار
مي روند.ستاختارهای جاکتت،در آبهتای کتم عمتق بته کتار
ميروند.جاکت يک ستاختار حمتايتي بترای تجهیتزات روی
عرشه است که توسط ستونهايي در بستر دريا ساکن و ثابت
ميشوند.سايز جاکت به سايز عرشته،ابعاد ستتونها و بارهتای
محیطي بستگي دارد.در طراحي يک جاکت،بارهای محیطي
و عملیاتي از اهمیت بااليي برخوردار هستند و بايد به طتور
دقیق به منظور حفظ امنیتت ثبتات و پايتداری ستاختار در
طول عملکرد آن و نیز مراحل نصم،بررسي شتود.به منظتور
تا ید پايداری،چندين تحلیل و بررسي بايتد صتورت بگیترد

 -2حالت کلي ارتعاش سازه در سيال
مقطعي دو بعدی را در نظر ميگیريم کته در ستیال ستاکن
ارتعاش ميکند .فر ميکنیم سازه با دامنه  Xو فرکتانس
دايروی  ارتعاش ميکند در اين صورت خواهیم داشت:
X  X 0 sin t

()4
بر اين اساس سرعت و شتاب سازه به صتورت زيتر خواهتد
بود
X  X 0 cost

() 2

   X  sin t
X
0
2

()9
نقاط باالی  Xنشان دهنده مشتق بر حسم زمان ميباشد.
نیروی سیال را ميتوان به صورت سری مثلثتاتي زيتر بیتان
کرد
()1

N
) F   (bi cos it  ai sin it
i 1

در اينجا  ai , biثابتهايي متيباشتند کته مربتوط بته دامنته
ارتعاش ميباشتند .اگتراز هارمونیکهتای بزرگتتر در نیتروی
سیال صر نظر شوند در آن صورت خواهیم داشت:
F  a1 sin t  b1 cos t

()5
با مقايسه اين معادله و معادالت ( )2و ( )9ديده ميشود که
اجزای نیرو با ضريم  b iدر فاز سترعت و اجتزای نیترو بتا
ضريم  a iدر فاز شتاب و جابجايي سازه اعمال ميشوند .از
اين رو معادله ( )5را ميتوان متناسم با معادالت ( )2و ()9
به صورت زير نوشت.
  B X
()8
F   AXX X
XX
در اينجا
b1
X 0

00

BXX  

,

a1

2

X 0

AXX 
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جرم افزوده به صورت تست آزمايشگاهي و يا نتتاي تئتوری
محاسبه ميشود .نتاي آزمايشتگاهي بته طتور کلتي نشتان
ميدهند که جرم افزوده تابعي از عوامل زير است:
 -4ابعاد صفحه و اثرات سطح آزاد سیال  -2دامنه و جهتت
ارتعاش  -9عدد رينولدز ،که به صورت زير نشان داده شتده
است:

ضريم  AXXجرم افزوده نامیده ميشتود AXX .در واحتد
طول است  AXX X .نیروی اعمالي سیال روی سازه استت
که به دلیل حرکت سازه بوجود ميآيد.
برای مثال حرکت جترم -فنتر را در ستیال ستاکن در نظتر
ميگیريم در اين صورت داريم:
()0
MX  CX  KX  F
در اينجا  Mجرم  C ،دمپین  K ،ثابت فنريت سازهF ،
نیروی سیال و  Xجابجايي سازه از حالت تعادل متيباشتند.
حال ميتوان معادله ( )0را به صورت زير نوشت:

()3

X fD 2
Astill fluid  Fe ( geometry, 0 ,
)
D 

در اينجتتا  چگتتالي ستتیال X 0 ،دامنتته ارتعتتاش D ،قطتتر
مشخصه f ،فرکانس ارتعاشي و  لزجت سینماتیکي سیال
ميباشند.
به طور مشابه جرم افزوده سازه در سیال متحرك تتابعي از
 -4ابعاد سازه و سطح آزاد  -2دامنه و جهت سیال محترك
 -9ماکزيمم عدد رينولدز سیال در طول ارتعتاش متيباشتد
که به صورت زير نشان داده شده است:

  CX  KX   A X
  B X
MX
XX
XX

( )6
که ميتوان آن را به صورت زير نوشت

  (C  B ) X  KX  0
( M  AXX ) X
XX

در اينجتتا معادلتته ارتعاشتتي بتتا اثتترات جتترم  M  AXXو
دمپین  B XX  Cمؤثر نشان داده شده اند .از اين رو اثتر
اولیه سیال اطرا سازه را ميتوان به صورت افزاي جرم و
دمپین سازه بیان کرد .همتانطور کته ستازه دچتار شتتاب
ميشود سیال اطرا آن نیز دچار شتاب ميشتود .اينرستي
سیال محرك جرم افزوده است .به طور مشابه ممان اينرسي
جرم افزوده ،ممان اينرسي سیال محرك اطرا سازه استت
که حول نقطه ثابت شتاب ميگیترد .جترم افتزوده و ممتان
اينرسي جرم افزوده اثترات جترم و ممتان اينرستي ستازه را
افزاي ميدهند .جرم افزوده همواره مقدار فرکانس سازه را
از مقدار آن در خأل کمتر ميکند .اهمیتت جترم افتزوده در
آنالیز دينامیکي سازه ها ميتواند با نسبت بین چگالي سیال
و چگتتالي متوستتط ستتازه تخمتتین زده شتتود .اگتتر چگتتالي
سازهنسبت به چگالي سیال اطرا بسیار بزرگتر باشد آنگاه
اثرات جرم افزوده در نظر گرفته نميشود.
بتترای مثتتال چگتتالي متوستتط ستتاختمان بتتزرگ تقريبتتاً

U U D
) Aoscillatin g fluid  Fe ( geometry , 0 , 0
fD


()40
در اينجا  U 0دامنه سرعت سیال است.
ميتوان نشان داد که جرم افزوده بر خال درگ و دمپین
سیال متي توانتد در ستیال تتراکم ناپتذير ،لیتر لتزج و لیتر
چرخشي بوجود آيد ) . (   cons tan t ,   0جرم افتزوده
اگر بر اساس پتانسیل جريان بیان شود آنگاه تنها تابع ابعتاد
است که به صورت زير بیان ميشود:
)Apotentialflow  F ( geometry

()44
با مقايسه نتاي تست و تئوری ،روش پتانسیل جريتان تنهتا
حدود  10%با نتاي تست اختال دارد واين زماني استت
که عدد متاخ کوچتک ،دامنته ارتعتاش در مقايسته بتا قطتر
مشخصه سازه کوچک و عدد رينولتدز بتزرگ باشتد کته بته
صورت زير نشان داده شده اند:

⁄

⁄
و چگالي هوای اطرا در حتدود
است از اين رو چگالي هوای اطرا بسیار پايین ميباشتد از
ايتتن رو از اثتترات جتترم افتتزوده هتتوا در آنتتالیز دينتتامیکي
ساختمان صر نظر ميشود.

) X 0(2f
 1
c

X0
1
D
2fD 2
 10000


⁄
استتت و قابتتل
در صتتورتي کتته چگتتالي آب
مقايسه با چگالي سازه های در يايي مانند کشتي ها ،زير در
يايي ها ،لوله های انتقتال ستیال و استت ،از ايتن رو جترم
افزوده در آنتالیز ستازه هتای دريتايي نقت مهمتي را ايفتا
ميکند.

 cسرعت صوت در سیال است .بته طتور مشتابه پتانستیل
جريان تقريم خوبي را برای جترم افتزوده ستازه در ستیال
متحرك ارا ه ميدهد که تحت شرايط زيتر متيتتوان از آن
استفاده کرد [:]40
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U0
 1
c

جاکتها دارای انواع مختلفي ميباشند کته از لحتاش شتکل
ظاهری مشابه ميباشند ولي تفاوت آنها در ابعاد و ضتخامت
لوله ها و همچنین حداکثر ارتفاع فرو روی آنها در آب است.
ضخامت لوله ها معموالً بین  0/04تا  0/025متتر و جتنس
آنها در استاندارد  ،ASTMفوالد  A-36است .مدل انتختاب
شده جاکت در اين مقاله به صورت شکل زير است [.]42
به منظور آنالیز عددی همانطور که بیتان شتد از نترم افتزار
 ABAQUSاستفاده شده است .به منظور مدل سازی ستکو
از المانهای تیر و به منظور مدلسازی سیال آب اطرا آن از
المانهتتای حجمتتي در نتترم افتتزار ]49[ CATIAاستتتفاده
میگردد .پس از مدلسازی سازه و سیال ،آنها را وارد محتیط
نرم افزار  ABAQUSميکنیم و مشخصات جنس ستیال و
سکو را به صورت زير به آنها اختصاص ميدهتیم (ابعتاد بتر
حسم متر).
مشخصات جنس سکو:

U0
 2
fD

U0D
 10000


 -3مدل سازي و تحليل
) (

در اي تن مقالتته بتتا فتتر اينکتته س تیال بتتا ستترعت
به جاکت برخورد ميکند و باعتث ارتعتاش آن
ميشود ،با اعمال شرايط مرزی مختلف ستعي متيشتود تتا
فرکانس سازه از فرکانس نیروی اعمال شده فاصله بیشتتری
داشته باشد .نیروی اعمال شده به ستکو رابطته مستتقیم بتا
سرعت و شتاب آن دارد که به صورت زير معادالت آن بیتان
ميشود [:]44
()42
نیروی کل ،نیروی درگ ناشتي از جريتان دا تم و
نیروی اينرسي ناشي از جريان لیردا م است.

⁄

که در اينجتا  چگتالي   ،ضتريم پواستون و  Eمتدول
االستیس تیته متتيباشتتند .قطتتر داخل تي لولتته هتتا  4/048و
ضخامت آنها  0/049متر است.
مشخصات جنس سیال:

) (

()49
معادله باال نشان دهنده نیروی درگ در واحتد طتول ستازه
است.
()41
معادله باال نشان دهنده نیروی اينرسي در واحد طول سازه
است .حجم استوانه در واحد طول ميباشد.

⁄

که در اينجا  Bمدول بالک و  چگتالي ستیال متيباشتند.
عمق سیال  20متر فر شده است.
پس از اختصاص مشخصات جنس به سکو و سیال ،ستازه را
وارد محیط سیال کترده و تقابتل صتحیح ستازه و ستیال را
برقرار ميکنتیم .بته منظتور شتبکه بنتدی ستیال از المتان
حجمي آکوستیک و برای شبکه بنتدی ستازه از المتان تیتر
استفاده شده است .نوع تحلیل خواسته شده از نرم افزار بته
منظور محاسبه فرکانسهای طبیعي ،آنالیز فرکتانس طبیعتي
است .شرايط مرزی اعمال شده در پايه های سازه بته بستتر
کف دريا ،شتامل دو حالتت جتوش داده شتده و استتفاده از
ايزوالتورها است .تداخل سازه  -سیال و شبکه بندی آنهتا را
ميتتوان در شتکل  9مشتاهده نمتود .وزن ستکو 211505
کیلوگرم ( 211/505تن) است.

شکل( )1مشخصات ابعادي جاکت مورد بررسي.
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 -4آناليز سکو با شرايط مرزي جوش در پايه ها
در اين قستمت شترايط مترزی جتوش در پايته هتا اعمتال
ميشود.

شکل( )4مود اول با فرکانس 2/11هرتز.

شکل( )2سکوي مدل شده.

شکل ( )5شکل مود دوم با فرکانس 2/11هرتز.
شکل( )3شبکه بندي سکو و سيال.
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شکل( )8نمايش ايزوالتورها در پايه ها.

شکل( )6مود سوم با فرکانس 5/24هرتز.

شکل( )1شکل مود اول با فرکانس  2/18هرتز.

 -6نتيجه گيري
شکل( )7شکل مود چهارم با فرکانس 5/31هرتز.

با مشاهده نتاي در جتدول  4متيتتوان نتیجته گرفتت کته
فرکانس سازه در شرايط مرزی اتصال با ايزوالتور ،بیشتتر از
حالتي است که پايه ها با استفاده از جتوش بته کتف بستتر
دريا متصل شده اند.

 -5آناليز سکو با قرار دادن ايزوالتورها در پايه ها
در اين قسمت  6ايزوالتور با سختي ⁄
انتختاب
ميشود که در زير  1پايه به صورت شکل زير قرار ميگیرند:
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شکل( )11شکل مود دوم با فرکانس  4/12هرتز.
شکل( )12شکل مود چهارم با فرکانس  6/47هرتز.
جدول ( )1فرکانسها تحت شرايط مرزي مختلف.
فرکانس

فرکانس

فرکانس

فرکانس

چهارم
)(HZ

سوم
)(HZ

دوم
)(HZ

اول
)(HZ

5/94

5/21

2/34

2/34

شرايط مرزی با
جوش

8/10

8/26

1/32

2/36

شرايط مرزی با
ايزوالتور

لذا با استفاده از نتاي بدست آمده ميتوان بیتان نمتود کته
شرايط مرزی در حالت استفاده از ايزوالتور ،به دلیل بوجتود
نیامدن پديده تشديد ،شرايط مرزی مطلوب ميباشتند .الزم
به ذکر است که در خصوص تثيید نتاي بدست آمده توستط
نرم افزار ،در مرجع [ ]45يک نمونه صفحه تقويت شده بته
صورت آزمايشکاهي مورد بررسي قرار گرفته و نتاي تجربتي
و تحلیلي با نتاي شبیه سازی نرم افتزار  ABAQUSتطتابق
بسیار خوبي را نشان داده اند.
در اين مقاله اين موضوع مشاهده شده است که وقتي ستازه
فراساحل به داخل سیال منتقل ميشود ،يکي از راهکارهايي
که ميتوانتد بته جلتوگیری از پديتده تشتديد کمتک کنتد
استفاده از شرايط مرزی مطلوب است.
اهمیت انتختاب شترايط مترزی مطلتوب از ديتدگاه پديتده
خطرناك تشديد مشخص شده است و نشان داده شتد کته

شکل( )11شکل مود سوم با فرکانس  6/28هرتز .

فرکانسهای طبیعي در حالت اتصال با استتفاده از ايزوالتتور
نسبت به حالت اتصال با جتوش ،دارای فاصتله بیشتتری بتا
فرکانس اجباری نیتروی متوج کته دارای مقتدار  0/4هرتتز
ميباشند.
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توسط شبیه سازی ارا ه شده ميتوان فرکانسهای ستکوهای
نفتي مغروق در سیال را تحت شرايط مرزی مختلتف بترای
 بته ايتن منظتور.جلوگیری از پديتده تشتديد بررستي کترد
ميبايست شرايط ستیال اطترا ستکو بررستي گتردد و بتا
 بته،داشتن اطالعات دقیق آمتاری سترعت و نیتروی ستیال
 و در.محاستتبه فرکانستتهای طبیع تي ستتازه پرداختتته شتتود
 شرايط مرزی مطلوب است کته فرکتانس ستازه را از،نهايت
فرکانس نیروی سیال(فرکانس تحريتک) دور کنتد تتا ستازه
تحت ارتعاش اجباری ستیال مقتاوم باشتد و دچتار تشتديد
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