
 

 

Жоба тақырыбы: «Сұйық  ағысты  мұнай - газ  құбырларының    қисық   сызықты 

бөліктерінің динамикалық жүктемелер әсеріндегі динамикалық кернеулі-

деформациялануы және   орнықтылығы жағдайы теориясын дамыту мен зерттеу 

әдістемесін құру».  

Жобаның мақсаты: 

Жобаның негізгі  мақсаты - сұйық ағысты жұқа  қабырғалы қисық сызықты 

құбырлардың (сыптығыр осьті кеңістік құбыры) динамикалық кернеулі-деформацияланған 

күйі теориясын дамыту және  есептеулердің әдістемесі, алгоритмі және  программаларын 

құру болып табылады. Сызықтық емес дифференциалды теңдеулердің жүйелері 

вариациялық қағиданың негіздерінде келтіріліп шығарылады. 

Жобаның міндеттері:  

Ұсынылған ғылыми жоба сұйық ағысты жұқа қабырғалы қисық сызықты 

(тороидальдық) қабықшалардың динамикасы теориясын дамыту және зерттеу әдістемесін 

құруға, сонымен қатар стационар болмаған және қозғалыстағы жүктемелерде тұтқыр 

сұйықтықты өз ішіне алған қисық сызықты жұқа қабырғалы қабықшалардың динамикасын 

зерттеуге арналған. Вариациялық қағиданың негізінде тұтқыр сұйық ағатын жұқа қабатты 

кеңістікті қисық сызықты құбырлардың (тегіс осьті)  динамикалық өзгеруі туралы есептің 

математикалық үлгісінің құрастыруы. Жұқа қабатты қисық сызықты құбырлардың 

деформацияларының математикалық үлгісінің теңдеуін қорыту вариациялық қағиданың 

негізінде жүргізілетін болады. Мұнда базалық ретінде серпімді жұқа қабықшалар теориясы 

және серпімділік теориясы пайдаланылады.  Тепе-теңдік теңдеуін құру шартты түрде екі 

кезеңге бөлінеді. Бірінші кезеңде, негізінен, ішкі қысым әсерінде болған кернеулік жағдай 

анықталады, ол елеулі мембрандық кернеулермен және дөңгелектік деформациялармен 

сипатталады. Екінші кезеңде жаңа динамикалық тепе-теңдік жағдайына өтуде серпімді 

жұқа қабықшалар теориясы теңдеулері пайдаланылады. Олар цилиндрлік қабықшалардың 

жартылай моментсіз теориясы позициялары негізінде ықшамдалған болады. Үлкен 

диаметрлі сыптығыр осьті жұқа қабырғалы кеңістік құбырлардың қисық сызықты 

бөліктерінің   динамикалық жүктемелер әсеріндегі динамикалық кернеулі-

деформацияланған жағдайларын анықтаудың әдістемесін құруда ақырлы элементтер және 

шектік элементтер әдістері, Годуновтың ортогональды қуалау әдісі, Рунге-Кутта әдісі және 

т.б. қолданылады.  

Жобада келесі есептер алынады:  

1. Вариациялық қағиданың негізінде тұтқыр сұйықтық ағатын жұқа қабырғалы 

кеңістік  қисық сызықты құбырлардың динамикалық жағдайы есебінің математикалық 

үлгісін құру.  

2. Сейсмикалық (гармоникалық немесе бейстационар) жүктемелер әсеріндегі 

сұйықтық ағынды құбырлардың қисық сызықты бөліктерінің   еріксіз тербелістерінің 

сызықтық емес дифференциалдық теңдеулерін келтіріп шығару. Динамикалық жүктемелер 

әсеріндегі үлкен диаметрлі сыптығыр осьті жұқа қабырғалы кеңістік құбырлардың 

динамикалық кернеулі-деформацияланған жағдайын анықтаудың әдістемесін құру (ақырлы 

элементтер және шектік элементтер әдістері, Мюллер әдісі, Гаусс әдісі, Ромберг әдісі, 

Годуновтың ортогональды қуалау әдісі, Рунге-Кутта әдісі және т.б. ). 

3. Бағдарламаларды құру және MATLAB ортасындағы есептеу эксперименттерін 

жүргізу. Зерттелетін процесстердің график түрінде және эмпирикалық тәуелділіктерін алу. 

4. Жұқа қабырғалы қисық сызықты құбырлардың өзіндік тербелістері есебі  сұйық 

ағысты тороидальдық қабықша ретінде қойылды және есептер тороидальдық 

координаталарда геометриялық сызықты емес жартылай моментсіз қабықшалар теориясы 

негізінде шешіледі. Өзіндік комплексті жиіліктер мен тербелістер формалары жүйенің түрлі 

параметрлеріне байланысты анықталады. Сонымен бірге, параметрлердің түрлі мәндерінде 

демпфирлеу коэффициенттері мен резонанстық жиіліктері табылады. Сондай-ақ: 

-тұтқыр сұйықтық ағатын  тороидальдық қабықша қозғалысының дифференциаль-

дық теңдеулер жүйесін келтіріп шығару;   



 

 

 -жұқа қабырғалы (тороидальдық) қабықшаның қисық сызықты бөліктерінің өзіндік 

тербелістерінің комплексті  жиіліктерін гидродинамикалық қысымның есепке алынуы 

жағдайында түрлі шекаралық шарттарда анықтау әдістемесін құру;  

-сұйықтық тұтқырлығы мен сұйықтық жылдамдығының жүйенің өзіндік 

тербелістері жиіліктері мен демпфирлеу коэффициенттеріне әсерін анықтау;   

-құрыштан және полиэтилен материалдарынан жасалынған тороидальдық 

қабықшаларының қисық сызықты бөлімшелерінің өзіндік тербелісі. Бұл кезеңде  

диссипативті біртекті және біртекті емес механикалық жүйелер талқыланады.  Жаңа 

механикалық эффекттер анықталады. 

5. Динамикалық жүктемелердің әсеріндегі сұйық ағатын құбырлардың қисық 

сызықты бөлімшелерінің еріксіз тербелістері тороидальдық қабықша ретінде зерттеледі. 

Құбырдың резонанстық жағдайы  күйі гидродинамикалық және сейсмикалық 

толқындардың әсерінде зерттеледі. Сонымен бірге, құбырлардың кернеулі-

деформацияланған күйі, олардың беріктілігі мен орнықтылығы әр түрлі шекаралық 

шарттарда зерттеледі. Сонымен бірге сұйық ағатын құбырлардың қисық сызықты 

бөлімшелерінің  (тороидальдық қабықша) еріксіз тербелістері гармоникалық және 

бейстационар әсерлер болғанда зерттеледі. Алынған сандық нәтижелер негізінде 

қорытындылар жасалынады. Гармоникалық әсерлер жағдайындағы құбырдың қисық 

сызықты бөліктерінің амплитудасы-жиіліктік сипаттамалары зерттеледі.    Бейстационар 

толқындар әсеріндегі сұйықтық ағатын қисық сызықты құбырдың   кернеулі-

деформацияланған күйі және орнықтылығы зерттеледі. 

6. Қисық сызықты құбырға бейстационар жүктемелер әсерінің уақытқа тәуелділігіне 

байланысты сұйықтықтың динамикалық қысымы анықталады. Динамикалық жүктемелер 

әсеріндегі сыптығыр осьті (сұйықтық ағатын) құбырлардың қисық сызықты бөлімшелерін 

қорғаудың тиімді әдістері ұсынылады. Жүйенің түрлі параметрлеріне байланысты 

динамикалық кернеулі-деформацияланған жағдайы (КДЖ) анықталады.  

7. Сұйықтық ағатын үлкен диаметрлі қисық сызықты құбырдың өзіндік және еріксіз 

тербелістері есебі қойылады және құрылатын алгоритм негізінде есептер шешіледі. 

Жүйенің түрлі параметрлеріне байланысты комплексті өзіндік  жиіліктер мен тербеліс 

формалары анықталады. Сонымен бірге, параметрлердің түрлі мәндерінде демпфирлеу 

коэффициенттері мен резонанстық жиіліктер анықталады. Қабықшалық теория бойынша 

алынған сандық  нәтижелер  мен құрылған анық теория бойынша нәтижелер 

салыстырылады («Серпімділік теориясының» вариациялық принциптері әдістері 

бойынша).   

8. Қазіргі қолданыстағы ҚНжЕ (құрылыс нормалары және ережелері) статикалық 

және динамикалық жүктемелерді есепке алған жағдайда өзгерістер мен толықтырулар 

ұсынылады. 

 


