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 -1مقدمه 
با کاهش منابع انرژي در دسترس ،بشر براي تأمين نياز خود به
انرژي ،بهرهبرداري از منابع موجود در آبهاي با عمق بيش از
 3333متر را آغاز نموده و حتي مطالعات گستردهاي براي
استخراج منابع موجود در دو قطب شمال و جنوب با عمقي بيش
از  0333را در حال انجام دارد .حفاري و بهرهبرداري از اين
ميادين مستلزم استفاده از تجهيزات و امکاناتي است که توانايي
تحمل شرايط محيطي را ايجاد نمايند .فعاليت در اعماق دريا به
معناي مواجهه با پيچيدگي رفتار آب در برخورد با سازه است.
عالوه بر آن مشخصات جريان از قبيل سرعت ،طول موج ،دامنه و
فرکانس امواج اثر زيادي بر عملکرد سازههاي دريايي دارند .از
جمله اين سازهها که براي تعديل شرايط و نيروهاي ناشي از
عمقزياد بهکار ميروند ميتوان به کشتيهاي حفاري اشاره نمود.
در اين کشتيها ،براي اينکه کشتي تا حد ممکن در باالي محور
قائم گذرنده از دهانه چاه قرار گيرد ،موقعيت افقي توسط
سامانههاي تثبيت موقعيت ديناميکي کنترل شده و اين امر در
تمام مدت حفاري ادامه مييابد .در اين کشتيها باالبرنده وظيفه
هدايت متههاي حفاري و نيز انتقال هيدروکربن از بستر چاه به
کشتي را بر عهده دارد .اثر متقابل باالبرنده حاوي سيال و جريان
توسط اسپارپکايا ] [1در سال  1191مورد بررسي قرارگرفت .او
طرحي استاتيکي و ديناميکي براي پيشبيني رفتار سيلندر در
جريان يکنواخت را ارائه نمود .ايوان ] [2در سال  1191طرحي
براي پيشبيني رفتار ديناميکي باالبرنده در جريان غير يکنواخت
مطرح نمود .در سال  1191ليون ] [3جمله غيرخطي نيروي پسا
وارد بر باالبرندهها را بهصورت يک جمله خطي ،سادهسازي نمود
و با اين فرض معادالت مربوط به رفتارديناميکي باالبرنده يک
سکوي پايه کششي را مورد مطالعه قرار داد .يان کيو ،جنگ و لو
] [4و ] [0باالبرنده را به صورت يک تير با تکيهگاههاي ساده
فرض نمودند و ارتعاش ايجاد شده توسط جريان گردابهاي را
بدون سادهسازي جمله غيرخطي معادله مورسيون ،مطالعه
نمودند .در سال  2333چي ويان کيو وزي مين ] [1يک طرح با
انتهاي يک سرگيردار و ابتداي قابل حرکت براي يافتن پاسخ
ديناميکي باالبرنده پيشنهاد نمودند .همچنين کنگ ،زنگ و يونگ
] [9رفتار ديناميکي باالبرنده را در حضور نيروي برا ناشي از
جريان گردابهاي در سال  2331بررسي نمودند .تحليلهاي
عددي متعددي با استفاده از روش المان محدود و تفاضل محدود
براي پيشبيني رفتار ديناميکي باالبرندهها انجام شده است .از
جمله اين تالشها ميتوان به پژوهشهاي انجام شده توسط
چاکرابارتي ] ،[9پاتل ] ،[1چونگ و چنگ ] [13و هنگ ][11
اشاره نمود .همچنين مطالعات تجربي زيادي براي بررسي حرکت
جانبي باالبرندههاي دريايي انجام شده است که از آن ميان

ميتوان به ويکيستاد و هالس ] [12اشاره نمود .همچنين بيرمن
] ،[13پارکينسون ] ،[14خاالک ] ،[10گواردهان و ويليامسون
] [11رفتار باالبرنده را در حضور جريان گردابهاي مورد توجه قرار
دادند .ويلدن و گراهام ] [19ارتعاش القا شده به باالبرنده در اثر
ايجاد جريان گردابهاي ناشي از جريان يکنواخت را مورد تحقيق
نمودند .سوزوکي و تاکانو ،اينوموتو ،اکا ] [19آزمايشي را بر روي
يک سيلندر  11متري از جنس تفلون که در انتهاي بااليي خود
در معرض يک تحريک قرار داشت انجام دادند .گاتجيگرجيو و
ماراکوس ] [11با استفاده گسترده از روشهاي رياضي يک حل
بسته براي يافتن دو حالت ارتعاش اول يک باالبرنده تحريک شده
يافتند .کويپر ،براگمنز و متريکين ] [23با ارائه يک مدل از
باالبرنده که در انتهاي خود يک اتصال از نوع پين و در انتهاي
بااليي متصل به يک سکوي شناور و در نتيجه تحريک نوساني
ناشي از حرکت آن روي امواج بود به بررسي رفتار ديناميکي
باالبرنده در معرض نيروي ناشي از حرکت سکوي شناور بر روي
امواج پرداختند.
در هيچ يک از مطالعات اشاره شده اثر همزمان نوسان انتهاي
باالبرنده و نيروهاي برا و پسا ناشي از برخورد امواج و جريان آب
بر باالبرنده در نظر گرفته نشده است .برخورد امواج و جريان با
باالبرنده موجب ايجاد جريان گردابهاي در پشت آن ميشود.
توليد و جدا شدن گردابهها منجر به توزيع فشار غير متقارن حول
مقطع استوانهاي شکل باالبرنده ميشود .اين توزيع فشار سبب
بروز دو نيروي پسا در راستاي جريان و نيروي برا در جهت عمود
بر جريان ميشود .از آنجا که تشکيل و جدايش اين گردابهها
به صورت متناوب و بر اساس پروفيل جريان و معادالت حاکم بر
امواج صورت ميگيرد ،نيروي برا و پسا ايجاد شده منجر به نوسان
باالبرنده در دو راستا ميشود .انتهاي پاييني باالبرنده ،محل
اتصال با تجهيزات سرچاهي ،به صورت تکيهگاه با مفصل کروي
در نظر گرفته ميشود .استفاده از اين نوع اتصال حذف ممانهاي
خمشي را سبب ميشود و باعث چرخش باالبرنده همراه با
حرکت شناور و نيز تحمل خيزهاي جزئي ناشي از بارهاي
استاتيکي و ديناميکي ميشود.
در اين مقاله فرض بر آن است که سامانه تثبيت موقعيت
ديناميکي کشتي تا حد زيادي از حرکت کشتيحفاري در
راستاي افق جلوگيري مينمايد و فقط جابجايي کشتي ناشي از
امواج در راستاي قائم وجود دارد .جابجايي قائم توسط يک
جبرانساز به باالبرندهها انتقال مييابد .اين جبرانساز از يک
سيستم پنوماتيکي تشکيل گرديده است که متناسب با شرايط
محيطي مشخصات آن از قبيل طول حرکت سيلندر و فشار
کارکرد تعيين ميشود .حداکثر اثرگذاري اين سامانه زماني است
که کشتي به پايينترين موقعيت خود در سطح دريا ميرسد .در

صورت عملکرد نامناسب جبرانساز و حضور امواج با دامنه بلند،
اين جابجايي ميتواند کمانش در باالبرنده را سبب شود .تعيين
مشخصات جبرانساز بر اساس چنين شرايطي صورت ميپذيرد.
همچنين از آنجا که در آبهاي عميق طول باالبرنده به چندين
کيلومتر مي رسد ،در مناطق نزديک بستر دريا وزن شناوري به
ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافت .اين وزن شناوري در
صورتيکه با دامنه قابل توجهي از نوسان کشتي همراه شود،
نوسان چشمگير باالبرنده و حتي کمانش را در پي خواهد داشت.
براي کاهش اثر منفي وزن شناوري در اين مناطق ،در محل
اتصال باالبرنده به کشتي ،يک نيروي پيشکشش متناسب با وزن
شناوري اعمال ميشود .مقدار اين پيشکشش بهصورت ضريبي
از وزن شناوري باالبرنده است .اين ضريب در معادالت بهصورت f
ظاهر شده است که مقدار پيشفرض براي اين ضريب در مطالعه
حاضر بر اساس آنچه در طراحي سازههاي دريايي رايج است برابر
 1/3در نظر گرفته ميشود ] .[21جبرانساز نيز به صورت يک
فنر مدل خواهد شد و بر اين اساس رابطه حاکم بر نيروي
محوري وارد بر باالبرنده بهدست خواهد آمد .سپس با استفاده از
نيروهاي ناشي از امواج و نيز پروفيل جريان و بهرهگيري از
ارتعاش تير پيوسته (نظريه اولر-برنولي) معادالت حاکم بر رفتار
ارتعاشي باالبرنده بهدست خواهد آمد .در ادامه معادله حاکم بر
حرکت با استفاده از روشهاي عددي حل خواهد شد و توزيع
جابجايي در طول باالبرنده ،در راستاي جريان مطالعه خواهد شد،
سپس اثر سختي جبرانساز و ميزان پيشکشش اعمال شده بر
رفتار باالبرنده بررسي خواهد شد .در پايان اثر فرکانس امواج و
توليد گردابهها بر ارتعاش باالبرنده در جهت جريان و عمود بر آن
بررسي خواهد شد .نتايج بهدست آمده ميتواند در طراحي بهينه
باالبرنده کشتيهاي حفاري مورد استفاده قرار گيرد.

کههه در آن  mtجههرم بههاالبرنههده و سههيال درون آن بههر واحههد
طههول g ،شههتاب گههرانش زمههين γ ،وزن مخصههوآ آب دريههاD ،
قطههر خههارجي بههاالبرنههده l ،طههول بههاالبرنههده f ،ضههريب اعمههال
پههيشکشههش k ،سههختي جبههرانسههاز a ،دامنههه مههوج و σ
فرکانس موج است .فرض بهر آن اسهت کهه بهاالبرنهده تحهت اثهر
هههمزمههان مههوج و جريههان قههرار دارد .بههر ايههن اسههاس پروفيههل
سرعت ميدان مهوج بههصهورت ( )2در نظهر گرفتهه خواههد شهد.
همچنههين پروفيههل سههرعت جريههان ب ههصههورت خطههي و طبههق
( )3در معادالت لحاظ خواهد شد ]: [22
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که در آن  VWتوزيع سرعت موج K ،عدد موج و برابر ،2π/Lw
 Lwطول موج VC ،توزيع جريان vt ،سرعت جريان در بستر دريا،
 vwسرعت ناشي از باد در سطح آب و  hعمق آب است.

 -2استخراجمعادالت 
براي استخراج معادالت حاکم بر ارتعاش باالبرنده از نظريه اولر-
برنولي در تير پيوسته استفاده خواهد شد .نيروي پسا ناشي از
برخورد امواج و جريان با باالبرنده با استفاده از رابطه اصالح شده
موريسون تخمين زده خواهد شد .همچنين نيروي برا وارد بر
باالبرنده در راستاي عمود بر جريان با استفاده از روابط حاکم در
مکانيک سياالت در معادالت لحاظ ميشود ] [22و ] .[23مدل و
دستگاه مختصات مورد استفاده در شکل ( )1نشان داده شده
است .رابطه ( )1برايند نيروي کششي وارد بر هر مقطع از
باالبرنده را نشان ميدهد .براي تخمين نيروي ناشي از موج از
نظريه امواج دامنه کوتاه استفاده شده است.
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شکل(1

ارتعاشدرراستايجريان 

-1-2
نيروي وارد بر باالبرنده در راستاي جريان بر اساس رابطه

موريسون اصالح شده بيان ميشود .از آنجا که باالبرنده در حال
نوسان با سرعت قابل مالحظهاي است ،سرعت در اين رابطه
مبين سرعت نسبي ميان جريان و باالبرنده است .بر اين اساس
( )4نيروي ناشي از برخورد جريان ،موج و اثر ميرايي سيال را در
قالب رابطه معروف موريسون ارائه ميدهد ]:[21
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کههه در رابطههه فههوق  CDضههريب پسهها ρ ،چگههالي آب دريهها،
سههطح مقطههع مهه ثر بههاالبرنههده در واحههد طههول و در راسههتاي
عمههود بههر جريههان u ،سههرعت سههيال در برخههورد بهها بههاالبرنههده،
 wسههرعت بههاالبرنههده CM ،ضههريب اينرسههي Du/Dt ،شههتاب
ذرات سههيال V ،حجههم بههاالبرنههده در واحههد طههول Km ،ضههريب
جرم اضافه شده و  wشتاب باالبرنده است.
جايگذاري ( )2و ( )3در ( )4رابطه نهايي حاکم بر نيروي وارد بر
باالبرنده از جانب جريان و موج را به صورت ( )0نتيجه ميدهد.
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اسههتفاده از تئههوري اولههر برنههولي در تيرهههاي پيوسههته و در نظههر
گههرفتن نيههروي محههوري ( )1و توزيههع نيههروي جههانبي (،)0
رابطهه ( )1را بهه عنههوان معادلهه حهاکم بههر نوسهان بهاالبرنههده در
جهت جريان بهدست ميدهد:
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 -2-2ارتعاشدرراستايعمودبرجريان 
همانطور که اشاره شد ،تشکيل و جدايش گردابهها ايجاد يک
نيروي برا نوساني در راستاي عمود بر جريان مينمايد .در اين
مطالعه از ( )1که تقريبي از اين نيرو بهدست ميدهد استفاده
شده است]:[22
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که در آن  CLضريب نيروي برا  s ،فرکانس توليد گردابه
و  yو  yشتاب و سرعت باالبرنده در راستاي عمود بر جريان آب
هستند .مانند ارتعاش در راستاي جريان ،استفاده از نيروي
محوري وارد بر باالبرنده و توزيع نيروي جانبي ( )1و همچنين
بهرهگيري از تئوري اولر -برنولي ( )13را به عنوان معادله
ارتعاشي باالبرنده در راستاي عمود بر جريان حاصل مينمايد:
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که در آن  yجابجايي باالبرنده در راستاي عمود بر جريان آب
است .روابط ( )11و ( )12شرايط مرزي حاکم بر ( )13را نشان
ميدهند.
()11

EI

که در آن  Eمدول يانگ I ،ممان خمشي مقطع باالبرنده،
 wجابجايي باالبرنده در راستاي جريان و  mtجرم کل واحد طول
باالبرنده است .با در نظر گرفتن توضيحات بخشهاي قبل ،شرايط
مرزي حاکم بر باالبرنده بهصورت ( )9و ( )9در نظر گرفته
خواهند شد.
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 -3حلمعادالتحاکمبرحرکت 
حل تحليلي معادالت ( )1و ( )13بسيار پيچيده است ،به همين
دلهيل با اسهتفاده از روش تهفاضهل محدود و نيهز بههرهگهيري از
روش رانج کاتا به حل عددي معادالت حاکم بر نوسان با در نظر
گرفتن شرايط مرزي ( )9و ( )9و ( )11و ( )12پرداخته ميشود .سپس
اثر ميزان پيشکشش و نيز سختي جبرانساز بر رفتار ديناميکي

باالبرنده مورد بررسي قرار ميگيرد.

فرکانسهايطبيعي

-4

شرايط اوليه مورد استفاده در حل معادله حرکت در راستاي
جريان بصورت رابطه ( )13و ( )14و در راستاي عمود بر جريان
طبق روابط ( )10و ( )11خواهد بود.
 w 
0
 
 t  z ,t 0
w z,t 0  0

()13
()14
()10

 y 
0
 
 t  z ,t 0

()11

y z,t 0  0

دادههاي جدول ( ) 1به منظور حل معادالت حاکم مورد استفاده
قرار گرفتهاند .ضمناً فرض مي گردد که فرکانس توليد گردابهها
که در واقع تابعي از عدد استروهال جريان است در طول باالبرنده
ثابت باقي بماند.
همانطور که بيان گرديد جبرانساز تعديل کننده اثر حرکت
کشتي بر باالبرنده بهصورت يک فنر با سختي  kمدل ميشود.
سختي اين فنر بهصورت تابعي از وزن شناوري باالبرنده و دامنه
بحراني نوسان کشتي بيان ميگردد .رابطه متداول مورد استفاده
بدين منظور بصورت زير خواهد بود:
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که  a cدامنه بحراني امواج ميباشد و در اين تحقيق مقدار آن

برابر  13متر در نظر گرفته خواهد شد .همچنين ضريب جرم
افزوده شده بهصورت رابطه ( )19تعريف ميشود].[23
K m  CM  1
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همانطور که از رابطه ( )1مشخص است نيروي کششي وارد بر
باالبرنده تابعي از عمق و زمان است .براي استخراج فرکانسهاي
طبيعي سازه با چنين مشخصاتي ناگيولسواران ] [24به ارائه حلي
عددي با استفاده از سريهاي تواني پرداخت.
بر اين اساس با استخراج رابطه حاکم بر ارتعاش آزاد باالبرنده و
جايگزيني سري حل تواني ( )11معادله مشخصه حل بهدست
آمده و با استفاده از اعمال شرايط مرزي و استخراج روابط
ديفرانسيلي ناشي از آنها ضرايب مختلف حل تواني بهدست
خواهند آمد:
()11

nc



w   a n 1( c ) .z
n 0

با اعمال اين الگوريتم حل ،وقوع کمانش در باالبرنده زماني رخ
ميدهد که فرکانس طبيعي برابر صفر شود .بنابراين کاهش مقدار
پيشکشش و يا افزايش ضريب سختي جبرانساز که ميتواند
منجر به وقوع کمانش در باالبرنده شود ،همراه با صفر شدن
فرکانس طبيعي خواهد بود.
 -5استخراجنتايج 
شکل ( )2وضعيت باالبرنده را در چهار موقعيت کشتي حفاري
نشان ميدهد .همانطور که مشخص است زمانيکه کشتي در
باالترين وضعيت خود قرار دارد (در  )t =413 sدامنه نوسان در
طول باالبرنده کمترين مقدار را خواهد داشت .دليل اين امر اثر
مثبتي است که جبرانساز به واسطه حرکت سکو در راستاي
عمودي بر باالبرنده اعمال خواهد نمود .در لحظه  t =403sکشتي
در حال باال آمد ن بر روي امواج است و اين اثر مثبت کاهش
يافته و به موازات آن دامنه نوسان در طول باالبرنده افزايش
مييابد .زمانيکه کشتي به پايينترين موقعيت خود در لحظه
 t =443sميرسد دامنه نوسان باالبرنده به ويژه در مناطق نزديک
بستر به حداکثر مقدار خود ميرسد.

شکل(:)2وضعيترايزردرچهارموقعيتمختلفکشتي

دليل اين امر کاهش نيروي کششي در باالبرنده به دليل
اعمال فشار از ناحيه جبرانساز به باالبرنده است .در حقيقت با
باال رفتن کشتي اين اثر منفي کاهش يافته و دامنه نوسان
باالبرنده کاهش مييابد .نکته قابل توجه آن که با کاهش ميزان
کشش در مناطق نزديک بستر دريا ،پالسهاي نوساني با دامنه
زياد و در حقيقت با انرژي قابل توجه ايجاد خواهد شد که
همزمان با جابجايي سکو به سمت باال در طول باالبرنده شروع به
حرکت خواهند نمود .نوسان باالبرنده در مناطق مياني و نيز در
نزديکي سطح دريا ناشي از دو جمله نيروهاي اعمال شده و
پالسهاي نوساني ايجاد شده در مناطق نزديک بستر دريا است.
شکل ( )3اثر ميزان پيشکشش بر رفتار باالبرنده را نشان
ميدهد .همانطور که مشخص است افزايش کشش موجب
کاهش دامنه نوسان باالبرنده در طول آن ميشود در حاليکه
کشش کم موجب ميشود نيروي محوري در نواحي نزديک بستر
کاهش يافته و يا حتي بهصورت فشاري بر مقطع وارد شود که
اين موضوع خود موجب افزايش قابل توجه دامنه نوسان ميشود.

کششبرنوسانباالبرنده

شکل(:)3اثرميزانپيش

در شکل ( )4اثر ضريب سختي جبرانساز  kبر تعادل ديناميکي
باالبرنده نشان داده شده است .همانطور که از شکل ()4
مشخص است افزايش ميزان سختي جبرانساز موجب اثرگذاري
بيشتر موقعيت کشتي بر دامنه نوسان در باالبرنده ميشود .در
واقع افزايش ميزان سختي جبرانساز موجب بروز نيروي فشاري
بر باالبرنده ميشود که همراهي اين نهيرو با وزن شهناوري
باالبرنده در اعهماق زياد مهوجهب کاههش اثهر نيروي پيشکشش
اعمال شده بر باالبرنده ميشود و در صورتيکه دامنه موج ،بزرگ
باشد نيروي محوري در باالبرنده را به نيروي فشاري تبديل
خواهد نمود.

جبرانسازبرنوسانباالبرنده

شکل(:)4اثرسختي

شکل ( )0سه فرکانس طبيعي اول باالبرنده را در لحظات زماني
مختلف نشان ميدهد .از آنجا که فرکانس طبيعي باالبرنده تابعي
از مقدار کشش در آن است و کشش م ثر در باالبرنده نيز با توجه
به وابستگي به موقعيت کشتي ،وابسته به زمان است بنابراين
فرکانس طبيعي باالبرنده وابسته به وضعيت کشتي تغيير
مينمايد .نقاط بيشينه ،مربوط به زماني هستند که کشتي در قله
موج قرار داشته و ميزان کشش در باالبرنده بيشينه است .با
پايين آمدن کشتي ،کشش به تدريج کاهش يافته و فرکانس
طبيعي باالبرنده به کمترين ميزان خود نزديک ميشود.

شکل ( )9همين وضعيت را براي ارتعاش در راستاي عمود بر
جريان نمايش ميدهد .ديده ميشود که وقوع تشديد ،موجب
افزايش چشمگير دامنه جابجايي باالبرنده و سرعت ارتعاش آن
ميشود.

دباالبرنده 

شکل(:)7سهحالتاولتشدي
درجهتعمودبرجريان
اولباالبرندهبراساسموقعيت

شکل(:)5تغييراتسهفرکانسطبيعي
کشتيدرسطحدريا 

شکل ( )1جابجايي باالبرنده در راستاي جريان را در وضعيتي
که فرکانس امواج برابر سه فرکانس طبيعي اول رايز ميشود را
نمايش ميدهد.

شکل ( )9جابجايي نقطه مياني باالبرنده در عمق  133متري را
قبل از وقوع تشديد نشان ميدهد .نمودار ( )1جابجايي نقطه
مياني باالبرنده در راستاي جريان در حالت سوم تشديد را نشان
داده است.

شکل(:)8جابجاييباالبرندهدرراستايعمودبرجرياندرعمق133
دباالبرندهدرجهتجريان

شکل(:)6سهحالتاولتشدي

متري 

مقايسه شکلهاي ( )1( ،)9و ( )13نشان ميدهد که وقوع تشديد
در راستاي جريان موجب افزايش دامنه جابجايي باالبرنده و نيز
سرعت نوسان مي شود که اين مقدار افزايش نسبت به وقوع
تشديد در راستاي عمود بر جريان افزونتر است .به عبارت ديگر
وقوع تشديد در راستاي جريان اثرات مخربتري نسبت به
راستاي عمود بر جريان خواهد داشت.

):جابجاييباالبرندهدرعمق133متريدرراستايجرياندر

شکل(9



حالتسومتشديد

شکل ( )13حالت اول تشديد براي ارتعاش در جهت عمود بر
جريان را براي نقطه مياني باالبرنده نمايش ميدهد .شکل ()9
جابجايي مقطع  133متري باالبرنده را براي فرکانس موج و توليد
گردابه  3/10 rad/sنشان ميدهد .مشخص است که زماني که
باالبرنده در پايينترين موقعيت خود بر روي امواج قرار دارد
بيشينه دامنه جابجايي باالبرنده ،ايجاد ميشود .با باال رفتن
باالبرنده بر روي امواج ،دامنه نوسان شروع به کاهش مينمايد اما
پالسهاي ارتعاشي که در عمق دريا ايجاد شده است با حرکت به
سمت باال به اين مقطع از باالبرنده رسيده و موجب افزايش
موضعي دامنه نوسان ميشوند .به عبارت ديگر پس از ايجاد يک
پالس نوساني و حرکت آن در طول باالبرنده ،پيش از ناپديد شدن
اثر نوساني ايجاد شده در اثر افزايش کشش در طول باالبرنده و
يا غلبه ميرايي آب ،پالس نوساني بعدي حرکت نموده و با پيوند
به پالس قبلي موجب تقويت موضعي آن ميشود.

):جابجاييباالبرندهدرعمق133متريدرراستايعمودبر

شکل(13
جرياندرحالتاولتشديد

شکل(:)11نمودارفازيارتعاشدرعمق133متريدرحالتسوم
تشديددرراستايجريان 

نکته قابل توجه ديگر در وقوع تشديد در دو راستا آن است که
افزايش دامنه جابجايي و سرعت باالبرنده که خود بيانگر افزايش
انرژي پالسهاي نوساني است موجب ميشود که اثرات حرکت
پالسهاي ايجاد شده در مناطق ديگر باالبرنده از بين برود .اين
بدان معنا است که انرژي باالي پالسهاي نوساني در وضعيت
تشديد اثر غالب را بر حرکت پالسهاي نوساني دارد.
نمودارهاي فازي ( )11و ( )12نيز به خوبي نشان ميدهند که
در وضعيت وقوع تشديد در هر دو راستا ،افزايش سرعت نوسان
باالبرنده به اندازهاي است که فرصتي براي حرکت پالسهاي
نوساني در طول باالبرنده باقي نميماند.
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