
 

 

Proje adı: “Sıvı akışlı petrol-gaz boru hatlarının eğri çizgili kısımlarının dinamik 

yüklemeler etkisindeki dinamik gerilim-deformasyonu ve stabilite teorisini geliştirmeyle 

araştırma metodolojisini oluşturma”. 

Projenin amacı: 

Projenin temel amacı – sıvı akışlı ince duvarlı eğri çizgi boruların dinamik gerilimli-

deformasyonlaşmış hâlinin teorisini geliştirme ve hesaplama yöntemi, algoritması ve yazılımını 

oluşturmaktır. Doğrusal olmayan diferansiyel denklem sistemleri varyasyon ilkesi temelinde 

sunulmuştur.  

Projenin görevleri:  

Sunulan bilimsel proje  sıvı akışlı inje duvarlı eğri çizgili (toroidal) kaburgalarının 

dinamiği teorisini geliştirme  ve araştırma metodolojisini oluşturmaya, sonunla birlikte  sabit 

olmayan ve hareketteki yüklemelerde yapışkan sıvıyı kendi içine alan eğri çizgili ince duvarlı 

kaburgaların dinamiğini araştırmaya hedeflenen.  Varyasyon ilkesi temelinde  yapışkan sıvı akan 

ince katlı genişli eğri çizgili boruların (düz eksenli) dinamik değişimi hakkında hesabın 

matematik numunesini oluşturma. İnce duvarlı kabukçalı boru deformasyon matematiksel model 

değişimsel denklemlerin genelleme ilkesine dayalı olacaktır. Burada, esnek bir ince duvar teorisi 

ve esneklik teorisi temel olarak kullanılır.  Denklemin dengesi şartlı iki aşamaya ayrılır. İlk 

aşamada, temel olarak materyal, iç basıncın etkisi altında membran voltajı voltaj ile belirlenir ve 

dairesel deformacïyalarmen ile karakterize edilir. İkinci aşama, ince elastik kabukların dinamik 

denge teorisinin yeni bir esnek olduğunda eşitleme kullanılır. Bunlar yarı yoğunlaştırılmış 

silindirik kabuklar anı teorisinin pozisyonların temelinde olacaktır. Büyük çaplı düz eksenli ince 

duvarlı genişli boruların eğri çizgili kısımlarının dinamik yüklemeler etkisindeki dinamik 

gerilimli-deformasyonlaşmış durumun belirlemenin metodolojisini oluşturmada sonlu elemanlar 

ve sınırlı elemanlar yöntemleri, Godunovun ortogonallı kovalama yöntemi, Runge-Kutta 

yöntemi ve  kullanılacaktır.   

Projede sonraki hesaplamalar ele alınacaktır :  

1. Varyasyon ilkesi temelinde  yapışkan sıvı akan ince katlı genişli eğri çizgili boruların 

(düz eksenli) dinamik değişimi hakkında hesabın matematik numunesini oluşturma. 

2. Sismik (hormonik yada sabit olmayan) yüklemeler etkisindeki sıvı akışlı boruların eğri 

çizgili parçalarının kaçınılmaz damgalarının lineer olmayan diferansiyellı denklemlerini çözmek. 

Dinamik yüklemeler etkisindeki büyük çaplı düz eksenli ince duvarlı genişlik boruların dinamik 

gerilimli-deformasyonlaşmış durumun belirlemenin metodolojisini oluşturmak (sonlu elemanlar 

ve sınırlı elemanlar yöntemleri, Myuller yöntemi, Gauss yöntemi, Romber yöntemi, Godunovun 

ortogonallı kovalama yöntemi, Runge-Kutta yöntemi vb) kullanılacaktır.   

3.Yazılımları kurmak ve MATLAB ortamında hesaplama deneylerini yürütmek. 

Arştırılacak işlemlerin grafik şeklinde ve ampirik bağımlılığını almak. 

4. İnce duvarlı eğri çizgili boruların kendilik dalgaları hesabı sıvı akışlı toroidalı kabuklu 

şeklinde konuldu ve hesaplar toroidalı kordinatalar geometrik lineer olmayan ansız kabuklu 

teorisi temelinde çözülür. Karmaşık frekanslarla dalgalar formu sistemin çeşitli parametrelerine 

bağlı belirlenir. Onunla birlikte, parametrelerin farklı değerlerde tampon katsayılar ile rezonans 

frekansları bulunur. Hem de: 

- yapışkan sıvılı akışlı toroidallı kabuklu değişiminin  diferansiyellı denklemler sistemini 

oluşturma;   

 -ince duvarlı  (toroidallı) kabuğunun eğri çizgili kısımlarının kendilik dalgalarının 

kompleksli frekanslarının  hidrodinamik basıncının hesaba alınması durumunda çeşitli 

sınırlamalı şartlarda tespit etme metodolojisini oluşturmak;  

-sıvının yapışkan ile sıvı hızının sistemin kendilik dalgaları frekansları ile sakinleştirme 

katsayısına etkisini belirlemek;  

-çelikten ve polietilen malzemelrinen yapılan toroidallı kabukçalarının eğri çizgili 

kısımlarının kendilik dalgası.  O zaman yutucu(dissipative) homojen ve homojen olmayan 

mekanikli sistemler ele alınacaktır. Yeni mekanikli efektler belirlenir. 



 

 

5. Dinamikli yüklemelerindeki etkisindeki sıvı akışlı boruların eğri çizgili kısımlarının 

kaçınılmaz dalgaları toroidallı kabukça olarak incelenecektir. Borunun rezonans durumu hâli 

hidrodinamik ve sismikalıdalgaların etkisinde araştırılacaktır. Bununla birlikte boruların 

gerilimli-deformasyonlaşmış hâli, onların dayanıklığı ile sabitliği çeşitli sınırlı koşullarda 

araştırılacaktır.    Bununla birlikte sıvı akacak boruların eğri çizgili kısımlarının (toroidallı 

kabukça) mecburi dalgaları hormonlu ve sabit olmayanetkiler olduğunda incelenecektir.    Alınan 

sayılık neticeler temelinde sonuçlar yapılacaktır.Harmonik etkiler durumundaki borunun eğri 

çizgili kısımlarının amlitütlü-frekanslı özellikleri incelenecektir. Durağan olmayandalgalar 

etkisindeki sıvı akacak eğri çizgili borunun gerilimli- deformasyonlaşmış hâli ve sabitliği 

araştırılacaktır.  

6. Eğri çizgili boruya durağan olmayan yüklemeler etkisinin süresine bağlılı olarak 

sıvının dinamik basıncı belirlenir.   Dinamik yüklemeler etkisindeki düz eksenli (sıvı akacak) 

boruların eğri çizgili kısımlarını korumanın  etkili yöntemleri sunulacaktır. Sistemin çeşitli 

parametrelerine bağlı olarak dinamikli gerilimli - deformasyonlaşmış durumu (GDD) belirlenir.  

7. Sıvı akacak büyük çaplı eğri çizgili borunun kendilik ve kaçınılmaz dalgalar hesabı 

koyılacak ve kurulacak algoritma temelinde hesaplamalar çözülecek. Sistemin çeşitli 

parametrelerine bağlı olarak kompleksli kendilik frekanslarla dalgalanma formları belirlenir.   

Bununla birlikte, parametrelerin çeşitli değerlerinde amartisör (titreşimi azaltan parça) 

katsayılarıyla rezonanslı frekanslar tanımlanacaktır.   Kabukçalı teorisine göre alınan sayılık 

neticeler ile kurulan açık teorisine göre neticeler karşılaştırılacaktır (“Esneklik teorisinin” 

varyasyonlu ilkesi yöntemlerine göre).    

8. Şu anda kullanılmakta olan İNvK(inşaat normaları ve kuralları) statik ve dinamik 

yüklemeleri hesaba alındığı durumda değişikler ile eklemeler sunulacaktır. 

 

 
 


