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Getaran akibat Aliran Fluida

(Sebuah Pengantar)

Aliran fluida dan struktur adalah merupakan suatu sistim interaktif dan interaksinya

bersifat dinamis. Sistim ini adalah suatu sistim kopel dari gaya yang bekerja pada struktur

yang ditimbulkan oleh fluida di sekelilingnya. Gaya dari fluida menyebabkan struktur

berdeformasi. Pada saat struktur terdeformasi maka hal ini berarti mengubah

orientasinya terhadap aliran fluida, sehingga pada saat berikutnya memungkinkan

berubahnya gaya fluida tersebut.

Pada beberapa kasus seperti getaran pelat lambung kapal akibat turbulensi aliran air yang

terhantam badan kapal, maka gaya yang timbul akibat fluida tidak tergantung dari

perubahan kecil dari posisi strukturnya terhadap fluida. Namun sebaliknya, untuk kasus

seperti getaran struktur riser atau sistim mooring pada bangunan lepas pantai akibat arus

laut, maka gaya-gaya fluidanya sangat ditentukan oleh orientasi dan kecepatan relatif

struktur terhadap aliran fluidanya.

Dalam dunia teknologi bangunan lepas pantai, akhir-akhir ini fenomena getaran akibat

aliran fluida ini menjadi semakin penting. Hal ini dikarenakan wilayah operasinya dari

waktu ke waktu makin merambah ke perairan dalam. Sebagai konsekuensinya diperlukan

struktur-struktur yang makin panjang dan ringan sehingga menyebabkan perilaku

struktur makin fleksibel dan lentur, yang pada akhirnya sangat rawan terhadap getaran.

Definisi Struktur Tumpul (Bluff Structure)

Dalam pembahasan ini, sebuah struktur tumpul didefinisikan sebagai sebuah struktur

dimana aliran fluida akan menyebar dari suatu bidang luas dari permukaan struktur

tersebut. Fungsi utama dari struktur ini bukan untuk menimbulkan gaya angkat (lift) atau

meminimalisir hambatan (drag) seperti komponen struktur pesawat terbang, tetapi

hanya berfungsi misalnya untuk menahan beban, mewadahi aliran atau menyediakan

permukaan sebagai pemindah panas, dll. Struktur ini tidak dirancang secara optimal dari

segi aerodinamis maupun hidrodinamis. Getaran akibat aliran (flow-induced vibration)

biasanya hanya dipertimbangkan sebagai parameter disain sekunder, yaitu minimal

sampai pada batas kegagalannya. Struktur-struktur teknik seperti jembatan, menara

cerobong asap atau komponen-komponen struktur anjungan lepas pantai, adalah contoh

dari struktur-struktur tumpul.
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Klasifikasi Getaran akibat Aliran (Flow-induced Vibration)

Dalam permasalahan getaran akibat aliran fluida, faktor kondisi aliran dan kondisi

struktur sangat berpengaruh terhadap bentuk getaran yang terjadi. Suatu klasifikasi

getaran akibat aliran fluida berdasarkan mekanisme dinamis fluidanya disajikan dalam

Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Klasifikasi dari getaran akibat aliran fluida (Blevins, 1977).

Model Matematis

Pembuatan model matematis bisa dilakukan untuk memprediksi respon sebuah struktur

dalam aliran fluida yang didasarkan pada data-data hukum fisik dan data eksperimental

yang sudah ada. Pertama, model tersebut digunakan untuk menghitung solusinya baru

kemudian digunakan untuk menghasilkan sebuah prediksi. Selanjutnya hasil prediksi ini

bisa dibandingkan dengan data hasil eksperimen yang baru. Algoritma tersebut diberikan

dalam Gambar 2. Kesalahan yang didapat dari perbandingan ini menggambarkan tingkat

kesahihan atau menunjukkan batasan dari model tersebut.
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Gambar 2. Algoritma untuk evaluasi suatu model matematis (Blevins, 1977)

Dalam sebuah model, model matematis dibuat baik untuk strukturnya maupun untuk

fluidanya. Pada struktur yang sifat deformasinya terhadap pertambahan beban yang

bekerja mendekati linier, maka struktur tersebut bisa dimodelkan sebagai sebuah osilator

linier.

Model fluida cenderung lebih kompleks. Suatu model umum yang akurat untuk

memodelkan gaya fluida yang bekerja pada sebuah struktur tumpul sembarang belumlah

ada. Untuk itu model fluidanya cenderung disandarkan pada ekstrapolasi nonlinier dari

data hasil eksperiment untuk tekanan lift, drag dan tekanan permukaan.

Sementara itu interaksi dinamis antara model struktur dan fluidanya dinyatakan dengan

persamaan-persamaan osilator nonlinier. Jika terdapat lebih dari satu modal struktural

atau derajat kebebasan seperti translasional dan torsional maka dibutuhkan beberapa set

persamaan untuk menggambarkan sistim tersebut.

Sebagai contoh, dalam kasus eksitasi turbulen, variable waktu secara eksplisit muncul

dalam persamaan karena gaya fluidanya lebih tergantung pada pembangkit turbulensi

upstreamnya daripada terhadap orientasi strukturnya. Jika gaya fluidanya sama sekali

tergantung pada posisi dari strukturnya, seperti pada kasus berputarnya gelondongan

tube, maka variable waktu tidak secara eksplisit muncul dalam persamaan. Sayangnya,

gaya-gaya fluida pada umumnya mengandung nonlinieritas orde-1 sehingga hanya

terdapat sedikit solusi umum.

                                                                      


