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Getaran akibat pelepasan vorteks pada silinder fleksibel

Mari kita lanjutkan obrolan kita tentang VIV ini. Kali ini saya ingin mengetengahkan
persoalan getaran yang terjadi pada silinder fleksibel terkait dengan fenomena
pelepasan vorteks. Mengapa harus silinder fleksibel? Apa ada sesuatu yang beda dan
menarik? Ya, kalau tidak menarik, tidak akan saya ceritakan di sini … -smile-

Kita sudah singgung sebelumnya bahwa jika sebuah silinder berada dalam suatu aliran
fluida, misalnya dalam aliran steady, maka paling tidak akan terjadi : (1) pelepasan
vorteks (vortex shedding) bila nilai Re > 40, (anda ingat apa itu Re?), dan berikutnya, (2)
vorteks tersebut akan menimbulkan gaya-gaya (gaya lift dan gaya drag) yang bekerja
pada silinder tersebut yang bervariasi secara periodik. Gaya lift tersebut akan berosilasi
pada frekuensi pelepasan vorteksnya, sementara gaya drag akan berosilasi dengan
frekuensi dua kali frekuensi vortex-shedding yang timbul. Nah, fenomena ini akan
terjadi jika kondisi silinder adalah rigid dan fixed.

Lalu bagaimana halnya jika silindernya fleksibel, gampang bergerak, apa yang terjadi?
Ternyata, bila silindernya fleksibel, akan muncul fenomena yang berbeda. Misalnya, jika
kondisi silinder tersebut adalah ditumpu yang memungkinkan bergerak fleksibel, atau
biasanya dalam bahasan topic ini sering dipakai istilah flexibly-mounted cylinder, maka
gaya-gaya tersebut (drag dan lift) dapat menyebabkan silinder bergetar. Ya, getaran
silinder dengan frekuensi tertentu. Gaya lift tersebut akan menimbulkan getaran tegak
lurus arah aliran fluida (cross-flow vibration) dan gaya drag menggetarkan silinder
dalam arah aliran fluidanya (in-line vibration). Selanjutnya, kedua getaran dalam
fenomena ini biasa disebut dengan getaran akibat pelepasan vortex (vortex-induced
vibration) atau sering disingkat sebagai VIV itu. Untuk memperjelas, kedua jenis
geteran tersebut secara visual dapat dilihat dalam ilustrasi pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. (a) getaran arah cross-flow dan (b) getaran arah in-line
dari sebuah silinder penampang bundar (flexibly-mounted) dalam suatu aliran fluida

Ok, sampai di sini berarti kita telah berkenalan dengan dua arah getaran yang saling
tegak lurus yang terjadi pada silinder fleksibel akibat ulah dari proses terjadinya
pelepasan vorteks itu. Lalu, agak lebih detil, sebenarnya seperti apakah dan bagaimana
karakteristik getaran itu? Mari kita simak dalam paragraf berikut ini.
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Getaran dalam arah tegak lurus aliran (Cross-flow Vibration)
Untuk menjelaskan fenomena ini, cara terbaik adalah dengan menggunakan hasil
eksperimen model fisik. Salah satunya bisa lewat hasil eksperimen dari Feng (1968).
Pada fase-fase awal perkembangan bidang bahasan ini, eksperimen ini cukup dikenal
dengan memberikan hasil yang signifikan dan mendasar dalam memahami karakter
getaran silinder fleksibel dalam aliran fluida.

Eksperimen ini dilakukan dalam medium udara yaitu menggunakan sebuah
flexibly-mounted cylinder yang hanya dapat bergerak dalam satu arah (1 d.o.f) yang
tegak lurus dgn arah aliran udara yang dikenakan pada silinder tersebut (lihat Gambar
2). Untuk tiap kecepatan aliran udara U yang diberikan, besaran-besaran penting yang
diukur dalam eksperimen ini meliputi frekuensi vortex-shedding (fv), frekuensi getaran
silinder (f), amplitudo getaran (A), sudut fase, ϕ (yaitu beda fase antara getaran silinder
dan gaya lift-nya) dan frekuensi alami sistem, fn. Kemudian besaran-besaran ini diplot
sebagai fungsi dari kecepatan aliran yang dinormalisasi (normalized velocity), Vr (=
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). Ini adalah salah satu besaran yang umum dipakai dalam pembahasan tentang

VIV. Insya Allah besaran-besaran lainnya akan kita bahas dalam obrolan kita
berikutnya.

Gambar 2. Sket dari eksperimen Feng, 1968.

Dari eksperimen ini kita bisa mengamati beberapa hal penting seperti dijelaskan di
bawah ini (lihat Gambar 3):
l Getaran dengan amplitudo kecil mulai terjadi pada Vr = 4 dengan frekuensi

mendekati frekuensi alami sistim. Sementara itu, pelepasan vorteksnya terjadi pada
frekuensi Strouhal yang sama untuk kasus silinder-stasioner menurut hubungan
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.= , dengan St = 0.198 (≈ 0.2). St di sini adalah Angka Strouhal.
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Gambar 3. Frekuensi respon cross-flow sebagai fungsi dari parameter Vr (Feng, 1968)

l Selanjutnya ternyata, frekuensi pelepasan vorteks tersebut akan mengikuti tren
frekuensi Strouhal silinder-stasioner hanya sampai pada Vr = 5. Jika kecepatan
aliran terus dinaikkan, frekuensi pelepasan vorteks ternyata tidak lagi mengikuti
hubungan frekuensi Strouhal seperti di atas, tapi mulai mengikuti atau seolah
terkunci di sekitar frekuensi alami sistem-nya. Hal ini terjadi pada rentang sekitar 5
< Vr < 7. Fenomena ini bermakna bahwa pada rentang nilai Vr tsb, mekanisme
pelepasan vorteks tidak lagi dikontrol oleh hukum Strouhal seperti yang terjadi pada
silinder stasioner, melainkan dipengaruhi oleh getaran silinder itu sendiri. Sebuah
eksperimen visualisasi-aliran yang dilakukan Williamson dan Roshko (1988) makin
memperkuat argumen ini, yang mana secara jelas memperlihatkan bahwa
pemisahan vorteks dipaksa berinteraksi dengan getaran silinder sebelum vorteks
terlepas, dan terjadi pada frekuensi yang sama dengan frekuensi getaran silinder,
bukan pada frekuensi Strouhal. Fenomena inilah yang dikenal sebagai lock-in. Pada
beberapa literatur, sering juga disebut sebagai “resonance”, “synchronization”, atau
“wake capture”. Dalam rentang lock-in ini, tiga frekuensi saling berdekatan yaitu
berturut-turut frekuensi getaran silinder, frekuensi vortex-shedding dan frekuensi
alami sistem ( f = fv = fn ). Pada kondisi lock-in ini juga, pelepasan vorteks,
selanjutnya gaya lift, akan berosilasi serempak dengan gerakan silinder. Sehingga
amplitudo getaran yang dihasilkan bisa sangat besar.

l Lalu apa yang terjadi selanjutnya bila kecepatan aliran udaranya terus dinaikkan?
Apa tetap pada kondisi lock-in terus? Ternyata tidak. Pada saat Vr makin besar (Vr >
7), hingga sekitar Vr ≈ 7.3, frekuensi pelepasan vorteksnya akan meloncat naik
(unlock) cukup besar dari frekuensi alami sistem dan mengikuti tren frekuensi
Strouhal kembali. Sementara itu, frekuensi getaran silinder tetap mengikuti
frekuensi alaminya. Akibatnya amplitudo getaran berkurang, karena frekuensi
pembangkitnya (yaitu frekuensi pelepasan vorteks) tidak lagi selaras dengan
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getaran silindernya itu sendiri. Makin lama, dengan makin bertambahnya Vr, maka
besar frekuensi pembangkit ini akan makin jauh dari frekuensi alaminya (karena
mengikuti frekuensi Strouhal). Sehingga dapat ditebak, amplitudo getaran
silindernya makin lama makin mengecil. Hingga pada nilai Vr ≈ 8.5, getaran silinder
benar-benar lenyap, alias silinder relatif diam, tidak bergetar lagi meskipun masih
dalam aliran fluida udara (lihat gambar 4).

Gambar 4. (b) Amplitudo getaran cross-flow dan, (c) Beda fase antara gaya lift dan
getaran silinder sebagai fungsi parameter Vr (Feng, 1968)

Sampai di sini kita sudah belajar tentang karakteristik getaran silinder fleksibel dalam
aliran fluida akibat proses pelepasan vorteks, yang ternyata memang berbeda dengan
kasus pada silinder stasioner. Terdapat fenomena unik yang dikenal dengan lock-in yang
ternyata hanya akan terjadi pada kecepatan aliran (nilai Vr) tertentu dan bisa
menyebabkan amplitudo getaran yang besar.

Nah, di sinilah arti pentingnya pemahaman kita tentang fenomena yang sesungguhnya
terjadi pada elemen-elemen struktur lentur atau fleksibel. Sehingga tidak heran bila
dalam prakteknya, para perancang bangunan lepas pantai sangat menghindari lock-in
ini dalam merancang riser misalnya, terutama untuk aplikasi laut-dalam. Jika hal ini
luput dari pertimbangan perancangan, maka kegagalan struktur niscaya akan lebih
cepat terjadi. OK, sampai ketemu pada obrolan berikutnya, ya ….(@rwp).

                                                                      


