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چكیده
ً غالبا، کمپرسورها و موتورهای احتراقی، در تجهيزاتی نظير توربوماشينها،اغتشاشات حرکتی روتورها متاثر از عواملی همچون نامتوازنی جرمی
 شناخت عوامل موثر بر، از اینرو.زمينه ساز بروز سایش سطوح روتور و پوسته یاتاقان و به تبع آن اختالل در وضعيت حرکتی مجموعه میشود
 به منظور ارتقاء کارایی مجموعه در مهار این،توانمندی یاتاقانهای مجله بهعنوان متداولترین نوع تكيهگاه روتورها در اینگونه تجهيزات دوار
 در پژوهش حاضر تاثير ميزان بار خارجی بهعنوان عامل تعيين کننده نسبت خروج از مرکزی روتور. اهميت ویژهای دارد،نوسانات اغتشاشی
 به این منظور. بر رفتار دیناميكی یاتاقانهای مجله هيدرودیناميكی غيرمدور سهلُب با روانکار ميكروپالر بررسی شده است،نامتوازن جرمی
 به کمك حل عددی اجزاء محدود و روش وابسته به،معادالت حاکم بر روانکاری به همراه معادالت حرکت روتور نامتوازن در فضای یاتاقان
 بازنویسی و ارزیابی، در شرایط تعادل استاتيكی و گامهای زمانی متوالی پس از پيدایش اغتشاشات دیناميكی،کوتای مرتبه چهار-زمان رانگ
 تناوبی و شبه تناوبی در مقادیر متوسط نسبتKT ، نتایج گویای توسعه دامنه و شدت اغتشاشات در قالب بروز نوسانات تناوبی.گردیده اند
.خروج از مرکزی و تغيير آنها به نوسانات چرخه محدود با دامنه کوچك در مقادیر پایين و بویژه باالی نسبت خروج از مرکزی میباشد
 دیاگرام دوشاخهگی، نسبت خروج از مرکزی، نامتوازنی جرمی روتور، یاتاقان ژورنال سه لُب، رفتار دیناميكی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Oscillating disturbances of rotors in the turbo-machines, compressors, combustion engines and other rotary
equipments are affected by various factors, such as the mass unbalance of parts, which cause the wear and
collision between the rotor and bearing surfaces. This phenomenon always leads to the failure of elements and
interruptions at work of the equipments. Today, hydrodynamic journal bearings are the most common type of rotor
supports in rotary machines. Therefore, improving the ability of these supports in control of the rotor fluctuations,
as an effective factor in enhancing the overall efficiency of the rotating systems, is important. In this study, the
effect of external load, as an eccentricity ratio indicator of mass unbalanced rotor in the bearing clearance space,
on the dynamic behavior of noncircular three lobe bearings with micropolar lubricant is investigated. For this
purpose, the governing Reynolds equation and the equation of rotor motion have been rewritten and evaluated
using FEM and 4th order Runge-Kutta methods in static conditions and successive time steps after the occurrence
of rotor disturbances. The results indicate that the amplitude and intensity of rotor disturbances are developed in
the forms of periodic, KT periodic and quasi-periodic motions in the moderate values of eccentricity ratio and they
are changed to limit cycle oscillations with small amplitude in low or especially high eccentricity ratios.
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 -1مقدمه
از آنجا که یاتاقانها امكان نگهداری قطعات دستگاه با
وضعيت حرکتی متنوع در کنار یكدیگر را به سادگی و با
راندمان باال فراهم میسازند ،بهکارگيری آنها بویژه در چند
دهه اخير توسعه چشمگيری داشته است .در یاتاقان ژورنال
هيدرودیناميكی 1قابليت حمل بار و پيشگيری از وقوع سایش
به واسطه فشار فيلم روانکار ناشی از حرکت نسبی سطوح
ایجاد میشود .یاتاقانهای هيدرودیناميكی عموماً هنگامی که
سرعت نسبی سطوح نسبتاً باالست ،مورد استفاده قرار
میگيرند .افزایش ابعاد و سرعت در سامانههای دوار جهت
دستیابی به شرایط مناسب روانکاری ،امكان ایجاد جریان
اغتشاشی درون روانکار را تشدید میکند ] .[1وجود برخی
از شرایط ویژه نظير تقاضا برای عملكرد در سرعتهای باال و
بحرانی ،وجود مسائل ارتعاشی ،عدم تعادل و ناپایداری در
شرایط کاری و محدودیتهای فضایی گاهاً سبب میگردد تا

1- Hydrodynamic Journal Bearings

نياز به استفاده از یاتاقانهای ژورنال با اشكال هندسی
متفاوت با نوع معمول آن احساس گردد .بر پایه تنوع شرایط
کارکرد تاکنون یاتاقانهای ژورنال غيرمدور در اشكال
مختلف ،طراحی و مورد استفاده قرار گرفتهاند .این دسته از
یاتاقانها از ترکيب تعدادی یاتاقان جزئی 2با عنوان لُب 3در
شكلهای متفاوت ایجاد میشوند.
بررسی مشخصههای دیناميكی یاتاقانهای ژورنال روغنی
طویل برای اولين بار توسط هاریسون ] ،[2بر امكان حل
معادالت روتور صُلب در صورت فرض چرخش مداری
محورهای مختصات حكایت دارد .نخستين نتایج از رفتار
آشوبی روتور در فضای یاتاقان ژورنال توسط هولمز و
همكارانش ] [3ارائه شد .ایجاد پاسخهای نامنظم بهویژه در
سرعتهای بحرانی متأثر از مقادیر نامتوازنی روتور از نتایج
این پژوهش میباشد.
بروز اختالل در وضعيت حرکتی روتور ناشی از تماس
محور و یاتاقان ،پژوهشگران حوزه روانکاری را واداشته تا
حرکت محور در فضای لقی یاتاقان پس از ایجاد اغتشاشات
محتمل را بهطور دقيق مطالعه کنند .در همين راستا ،فولل و
ژنگسونگ ] [4رفتارهای ارتعاشی تناوبی ،شبه تناوبی و
آشوبی در یك سامانه دوار شامل یاتاقان روغنی و محور
انعطافپذیر را مطالعه نمودند .نتایج آنها نشان میدهد که
روتور دوار میتواند رفتارهای تناوب ،شبه تناوب و آشوبی را
در شرایط مختلف طراحی ،بارگذاری و روانکاری نمایش
دهد .در ادامه ،کای و همكارانش ] [5-6بررسی وضعيت
حرکتی محور درون یاتاقانهای ژورنال روغنی را با لحاظ
اثرات ميرایی غيرخطی مورد مطالعه قرار دادند .آنها در
بررسی خود با فرض سرعت بهعنوان پارامتر اصلی ،وضعيت
پاسخ دیناميكی روتور را ارزیابی کردند .کای و همكارانش
برای ارزیابی صحت نتایج خود از نمودار لياپانوف بهره
گرفتند .سپس چانگ ] [7تحليل دیناميك غيرخطی یاتاقان
ژورنال روغنی طویل را بررسی نمود .در این تحليل عالوهبر
یاتاقانها ،کوپلينگهای مستهلك کننده غيرخطی االستيك
نيز استفاده گردید .همچنين سرعت چرخشی بهعنوان
پارامتر کنترلی جهت مشاهده حرکات تناوبی ،شبه تناوبی و
آشوبی انتخاب شد .نتایج این تحقيق در قالب نمودارهای

2- Partial Bearings
3- Lobe
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نگاشت پوانكاره ،بيشينه توان لياپانوف و دیاگرامهای انشعابی
نشان داده شدهاند .بر پایه نتایج ،امكان بررسی وضعيت
حرکت پایدار یاتاقان جهت جلوگيری از ایجاد شرایط
نامطلوب وجود دارد .در ادامه جانگ و خونساری ][8
مشخصههای عملكردی یاتاقانهای ژورنال با لحاظ اثرات
ناهمراستایی محور را مطالعه نمودند .به طور کلی
ناهمراستایی میتواند به علت تغيير شكل شافت ناشی از
عواملی نظير اعمال بارگذاریهای سنگين ،نصب غيراصولی و
بارگذاری نامتقارن ایجاد شود .ناهمراستایی میتواند تأثير
قابل مالحظهای بر عملكرد یاتاقان داشته باشد .سایش،
شكست یاتاقان و مواردی مشابه میتوانند در پی
ناهمراستایی در اجزای سامانه تكيهگاهی پدید آیند .نتایج
تحقيق جانگ و خونساری برای یاتاقانهای مدور محدوده
عملكرد دیناميكی مطلوب را مشخص نموده و حدود
بارگذاری و چگونگی انتخاب پارامترهای طراحی برای
جلوگيری از اثرات ناهمراستایی را نشان میدهد .تأثير بار
عمودی در سرعتهای دورانی متفاوت روتور درون یاتاقان با
دو شيار محوری بر ضخامت فيلم سيال و تغيير شكلهای
پوسته یاتاقان توسط استيون چاترتون و همكاران ][9
بررسی شد .وابستگی بسيار زیاد ضرایب سختی و ميرایی به
جهت اعمال بار و افزایش دمای روانکار با تشدید بار از نتایج
این تحقيق میباشند.
معرفی یاتاقانهای ژورنال غيرمدور 1اولين بار توسط
پينكاس انجام شد .او در تحقيق خود عملكرد یاتاقانهای
بيضوی را مطالعه کرد .در ادامه محققين زیادی به پژوهش
در زمينه یاتاقانهای غيرمدور پرداختهاند .دادههای طراحی
برای یاتاقانهای سه لُب توسط مالك و همكاران ] [10ارائه
شد .در این پژوهش اثر غيرمدوری یاتاقان و عدد رینولدز بر
عملكرد استاتيكی و دیناميكی در قالب نمودارهای حمل بار
و ضرایب سختی و ميرایی روانکار بررسی شده است .آدیلتا
و همكارانش ] [11رفتار دیناميكی غيرخطی روتور نامتوازن
جرمی درون یاتاقانهای ژورنال سه لُب موجدار 2را بررسی
نمودند .در این تحليل ،دامنه موج پوسته بهعنوان پارامترهای
کنترلی فرض شده است .نتایج امكان ردیابی عددی شرایط
پایداری سامانه و تحقق حرکت مشابه بر روی روتور واقعی را
تأیيد مینماید .بررسی تأثير شكل هندسی بر عملكرد
1- Noncircular Journal Bearings
2- Three Lobe Wave Journal Bearings
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ترموهيدرودیناميكی یاتاقانهای غيرمدور توسط رحمتآبادی
و همكاران ] [12صورت گرفت .نتایج نشان دهنده آنست که
با افزایش دمای روتور ،سيال روانکار و پوسته ،کاهش لزجت
روانکار و افت توانایی حمل بار در مجموعه چشمگير بوده و
دامنه این تغييرات در زوایای متنوع نصب و انحراف ،متفاوت
میباشد .همچنين با توجه به عملكرد متغير یاتاقانهای دو،
سه و چهار لُب با تغيير زوایای نصب و انحراف ،امكان انتخاب
زوایای بهينه منتهی به عملكرد مطلوب وجود دارد .سپس
رسولیزاده و همكاران ] [13به بررسی تأثير پریلود بر
عملكرد ترموهيدرودیناميكی یاتاقانهای ژورنال غيرمدور دو
لُب پرداختند .نتایج این پژوهش گویای افزایش دمای
روانکار با کاهش غيرمدوری یاتاقان ،افزایش سرعت دوران و
نسبت خروج از مرکزی روتور میباشد.
عواملی نظير ترکيب مواد افزودنی ،گرد و غبار و ذرات
فلزی و غيرفلزی سایيده شده از سطوح با روانکار و
همچنين کوچكی عرض فضای لقی یاتاقان باعث شده تا
فرض مدلهای کالسيك محيط پيوسته نتایج قابل قبولی در
روانکاری یاتاقانهای ژورنال به دست نداده و استفاده از
معادالت ناویر استوکس و فرض سيال نيوتونی انحراف نتایج
از شرایط واقعی را سبب شود .با توجه به فرضيات موجود
برای روانکار در یاتاقانهای ژورنال و تطابق بيشتر آنها با
مدل سيال ميكروپالر 3و همچنين مقایسه مجرای جریان
روانکار و ابعاد ذرات معلق ،انتخاب مدل ميكروپالر میتواند
نتایج تحليل روانکاری را به شرایط واقعی نزدیكتر سازد.
در راستای بهکارگيری مدل ميكروپالر در یاتاقانهای
ژورنال ،خونساری و بریو ] [14طی تحليلی ،روابط حاکم بر
ویژگیهای هيدرودیناميكی مختلف نظير توانایی حمل بار و
نيروی اصطكاک را برای یاتاقانهای ژورنال مدور با طول
محدود تحت روانکاری ميكروپالر استخراج کردند .نتایج آنها
بيانگر افزایش ظرفيت حمل بار و کاهش ضریب اصطكاک با
افزایش ویسكوزیته مؤثر سيال ميكروپالر در قياس با نوع
نيوتنی میباشد .هانگ و ونگ ] [15عملكرد دیناميكی
یاتاقانهای ژورنال تحت روانکاری ميكروپالر را بررسی
کردند .آنها با بهکارگيری تئوری دیناميك خطی به حل
معادله رینولدز اصالحی پرداختند .در این پژوهش ضرایب

3- Micropolar Lubricant
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سختی و ميرایی 1یاتاقان ژورنال برای نسبتهای طول به
قطر متنوع مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج از پایداری
دیناميكی 2محدودتر سامانه در ازای بهکارگيری مدل
روانکار ميكروپالر بهجای نيوتنی حكایت دارند .همچنين از
منظر استاتيكی ،بهبود ميزان بار قابل حمل در اعداد
سامرفيلد پایين برای روانکاری ميكروپالر در مقایسه با
نيوتونی مشهود است .شرما و راتان ] [16اثرات روانکار
ميكروپالر بر عملكرد یاتاقان دو لُب دارای سد فشاری 3را
بررسی نمودند .نتایج آنها گویای دامنه وسيعتر پایداری
یاتاقانهای مورد بررسی نسبت به انواع مدور مشابه است.
آنان در پژوهش خود با استفاده از روش اجزاء محدود توزیع
فشار روانکار را مشخص کردهاند .نتایج این بررسی ،از تأثير
مثبت ایجاد سد فشاری بر عملكرد دیناميكی یاتاقانهای دو
لُب حكایت دارد .زارع مهرجردی و دشتی رحمتآبادی ][17
پژوهشی پيرامون تأثير خواص ميكروپالریته فيلم روانکار
روغنی بر عملكرد استاتيكی یاتاقانهای ژورنال غيرمدور
دولُب با استفاده از روش درونيابی مشتق تعميم یافته ارائه
دادند .نتایج این بررسی گویای بهبود عملكرد یاتاقانهای دو
لُب در قالب تقویت توزیع فشار فيلم روانکار و افزایش بار
قابل حمل با جایگزینی سيال نيوتنی با ميكروپالر میباشد.
دُوان و ورما ] [18روانکاری ميكروپالر یاتاقانهای غيرمدور
ترکيبی را مطالعه نمودند .در این تحقيق یاتاقانهای ژورنال
با چهار شيار تغذیه بررسی شدهاند .نتایج این تحقيق گویای
بهبود عملكرد یاتاقان در صورت بهکارگيری روانکار
ميكروپالر به جای نيوتنی به ویژه در سرعتهای باال و در
شرایط تقویت خواص ميكروپالریته روانکار است .همچنين
بهبود عملكرد دیناميكی یاتاقانهای غيرمدور در مقایسه با
نوع مدور مشابه از نتایج این پژوهش است .چِتی ] [19اثر
پارامترهای مشخصه سيال ميكروپالر بر رفتار دیناميكی
خطی یاتاقانهای چهار لُب را بررسی کرد .نتایج این پژوهش
بهبود ضرایب سختی و ميرایی با جایگزینی سيال نيوتنی با
ميكروپالر را نشان میدهد .تأثير نسبت طول به قطر بر
عملكرد یاتاقانهای دو لُب دارای سد فشاری با روانکار
ميكروپالر توسط شَرما و کریشنا ] [20بررسی گردید.
یاتاقانهای مورد مطالعه دارای یك سد فشاری در لُب باالیی

1- Stiffness and Damping Coefficients
2- Dynamic Stability
3- Pressure Dam

و یك شيار تغذیه در لُب پایينی بودند .در این تحقيق
عملكرد یاتاقان در نسبتهای منظری  2 ،1/6و  2/4مطالعه
شده است .نتایج از بهبود مشخصههای عملكرد یاتاقانهای
مورد بررسی با کاهش ميزان نسبت منظری حكایت دارند.
پس از آن اثر پریلود بر عملكرد دیناميكی یاتاقانهای
غيرمدور روانکاری شونده با سيال ميكروپالر توسط زارع
مهرجردی و همكاران ] [21بررسی شد .نتایج این تحقيق بر
پایه مدلهای دیناميكی ،حاکی از رفتار محتاطانهتر مدل
خطی در تخمين محدوده پایداری یاتاقان در قالب مقادیر
کوچكتر جرم بحرانی 4و نسبتهای بزرگتر فرکانس چرخش
گردابی 5است .همچنين نتایج گویای پاسخهای دیناميكی
متنوع یاتاقانها با تغيير ميزان غيرمدوری میباشد .اثر زاویه
انحراف بر پایداری دیناميكی یاتاقانهای دو ،سه و چهار لُب
با روانکار ميكروپالر توسط ميبدی و همكاران ] [22مطالعه
گردید .نتایج این پژوهش نشان دهنده تأثير چشمگير زاویه
انحراف لُبها بر عملكرد استاتيكی و پایداری دیناميكی
میباشند .همچنين با بهکارگيری زاویه انحراف مناسب در
لُبهای یاتاقان در عين ثبات دیگر پارامترهای طراحی و
روانکاری میتوان به عملكرد بهينه سامانه دست یافت.
مرور منابع در حوزه یاتاقانهای ژورنال هيدرودیناميكی
موید محدود بودن مطالعات انجام شده پيرامون تأثير ميزان
بار بر کيفيت ميرایی نوسانات اغتشاشی روتور نامتوازن
جرمی دوار در فضای یاتاقانهای ژورنال بویژه انواع غيرمدور
لُبدار است .لذا شناخت عوامل مؤثر بر توانمندی یاتاقانهای
ژورنال هيدرودیناميكی به منظور ارتقاء کارایی آنها در مهار
اغتشاشات حرکتی روتور از اهميت ویژهای برخوردار میباشد.
از اینرو در پژوهش حاضر تأثير ميزان بار خارجی وارد بر
روتور نامتوازن جرمی بر رفتار دیناميكی یاتاقانهای ژورنال
هيدرودیناميكی سهلُب با روانکار ميكروپالر ارزیابی شده
است.
 -2معادالت حاکم
پارامترهای عملكرد حالت پایدار و دیناميكی 6سامانه
تكيهگاهی شامل یاتاقان ژورنال و روتور با تعيين توزیع فشار
فيلم سيال روانکار در شرایط مختلف طراحی ،بارگذاری و
4- Critical Mass Parameter
5- Whirl Frequency Ratio
6- Steady State and Dynamic Performance Parameters
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روانکاری با کمك معادله رینولدز حاکم و بهکارگيری دیگر
روابط نظير معادالت دیناميكی حرکت روتور 1در فضای
یاتاقان قابل ارزیابی هستند.

معادله رینولدز در حالت استاتيكی پرداخت و توزیع فشار

 -1-2مشخصههای عملکرد استاتیکی

فيلم روانکار را استخراج نمود .پس از تعيين فشار روانکار

تعيين قابليت حمل بار ،2توزیع فشار فيلم سيال روانکار و
موقعيت تعادل استاتيكی مرکز روتور 3عالوهبر مشخص کردن
ویژگیهای رفتاری استاتيكی یاتاقان ،در تعيين مشخصههای
پایداری دیناميكی نيز نقش موثری دارند .فرایند محاسبه
پارامترهای عملكرد استاتيكی یاتاقان با سيال ميكروپالر
مشابه با روانکاری نيوتنی بوده و تنها نتایج توزیع فشار
حاصل از تحليل معادله رینولدز اصالحی برای مدل
ميكروپالر باید در آنها بهکارگرفته شود .همچنين با توجه به
اینكه یاتاقان های غيرمدور در قياس با مدور ،از کنار هم قرار
گرفتن چندین یاتاقان جزئی به نام لُب تشكيل میشوند،
عملكرد این یاتاقانها از برآیند خروجی تمامی لُبها قابل
محاسبه میباشد.
معادله رینولدز اصالحی بیبعد حاکم بر روانکاری
ميكروپالر یاتاقان ژورنال هيدوردیناميكی سه لُب با فرض
شرایط همدما ،طول محدود یاتاقان و صُلبيت روتور عبارتست
از ]:[21
()1
()2

𝜕 ̅ 2
𝜕
𝑝𝜕
𝐷
𝑝𝜕
) ( (𝜓(𝑁, 𝑙𝑚 , ℎ) ) +
) )(𝜓(𝑁, 𝑙𝑚 , ℎ
𝜃𝜕
𝜃𝜕
𝑧𝜕
𝑧𝜕 ̅𝐿
𝜕ℎ
𝜕ℎ
=6
+ 12
𝜃𝜕
𝜏𝜕

ℎ
𝑁ℎ2
𝑚𝑙𝑁ℎ
−
6
( coth
)
2
𝑚𝑙
2
𝑚𝑙

𝜓(𝑁, 𝛬, ℎ) = ℎ3 + 12

که  ℎضخامت فيلم روانکار و کميتهای 𝑁 و 𝑚𝑙 به خواص
ميكروپالریته روانکار اشاره دارند .با صرف نظر از اثرات
زمانی ،معادله رینولدز حاکم بر عملكرد استاتيكی یاتاقانهای
غيرمدور بهصورت زیر حاصل میگردد:
()3

𝜕 ̅ 2
𝜕
𝜕𝑝0
𝐷
𝜕𝑝0
) (𝜓(𝑁, 𝑙𝑚 , ℎ0
) ()+
) (𝜓(𝑁, 𝑙𝑚 , ℎ0
)
𝜃𝜕
𝜃𝜕
𝑧𝜕
𝑧𝜕 ̅𝐿
𝜕ℎ0
=6
𝜃𝜕

با توجه به تقارن توزیع فشار حول صفحه ميانی راستای
طولی 4یاتاقان ،صفر بودن فشار در دو انتهای یاتاقان به سبب
برابری فشار این نقاط با فشار محيط و همچنين بهکارگيری

شرط مرزی رینولدز جهت تعيين نقطه انتهایی فيلم فشاری
5

همگرا متناظر با آغاز ناحيه کاویتاسيون ،میتوان به تحليل

در شرایط دوران پایدار روتور ،پارامترهای عملكرد استاتيكی
مورد نياز در ارزیابی رفتار دیناميكی مجموعه بهدست می-
آیند ].[13
الف) بار قابل حمل توسط یاتاقان
𝑖
+1 𝜃2

()4

𝑁

𝑁

𝑖𝐹
𝐹
𝜃 cos
[ 𝑋0 ] = ∑ [ 𝑋0
[ 𝑖] = ∑ ∫ ∫ 𝑝0
𝑧𝑑𝜃𝑑 ]
𝑖
𝐹𝑌0
𝜃 sin
𝐹𝑌0
𝑖 𝜃 𝑖=1 −1
1

𝑖=1

کميتهای  𝐹𝑋0و  𝐹𝑌0در رابطه ( )4به ترتيب به مؤلفههای
بیبعد بار قابل حمل یاتاقان در راستای محورهای مختصات
𝑋 و 𝑌 اشاره دارند .برایند کلی بار قابل حمل توسط یاتاقان
پس از تعيين مولفههای آن در راستای محورهای قائم
مختصات از روابط فوق ،بفرم ذیل قابل محاسبه است ]:[14
̅2
𝑚𝐶2
2
2
̅0 = √𝐹𝑋0
𝑊
+ 𝐹𝑌0
𝜔 ̅𝜇
̅𝐿 ̅𝑅̅ 3

()5
ب) زاویه وضعی

= 𝑊0

6

مقدار زاویه وضعی با توجه به موقعيت تعادل استاتيكی مرکز
روتور برای رسيدن به بار برایند عمودی ،از رابطه زیر قابل
محاسبه است:
()6

) 𝜃0 = 𝐴𝑟𝑐 tan(− 𝑋𝐽0 ⁄𝑌𝐽0

 -2-2تحلیل پایداری دینامیکی یاتاقانهای غیرمدور
تحليل دیناميكی یاتاقانهای ژورنال برای تعيين وضعيت
پایداری محور در صورت بروز هر گونه اغتشاش ،مسألهای پر
اهميت است .در صورت ناتوانی یاتاقان و سامانه روانکاری در
کاهش دامنه اختالالت حرکتی روتور ،امكان تماس سطوح
محور و پوسته یاتاقان و مختل شدن کامل فعاليت سامانه
دوّار وجود دارد .در ادامه به روند تحليل دیناميكی
یاتاقانهای ژورنال با مدل غيرخطی پرداخته شده است.
الف) تحلیل پایداری با مدل دینامیکی غیرخطی

در مدل دیناميكی غيرخطی موقعيت مرکز روتور پس از
خروج از نقطه تعادل استاتيكی با محاسبه گام به گام
مؤلفههای نيروی اغتشاشی وارد بر روتور مشخص میگردد.

1- Dynamic Equations of Rotor Motion
2- Load Carrying Capacity
3- Static Stable Point of Rotor Center
4- Mid Plane of the Longitudinal Direction

5- Positive Incompressible Film
6- Attitude Angle

نشریه علمی مكانيك هوافضا ،جلد  ،16شماره ،3پایيز 1399
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اختالف بين نيروهای دیناميكی و استاتيكی در هر گام
زمانی ،عامل مؤثر بر سرع ت و شتاب روتور در گام بعدی

قلمداد میشود .موقعيت تعادلی مرکز روتور ) ،(𝑋̅𝐽0 , 𝑌̅𝐽0

( -8الف)
( -8ب)

فشار استاتيكی روانکار )  (𝑝0و نيروهای وارد بر محور در

̅𝑋 𝑑 2
𝑚 = (𝐹̅𝑋 − 𝐹̅𝑋0 ) +
𝜔 ̅𝜌 𝑟 ̅
𝜔 𝑠𝑜𝑐 ̅ 2
̅𝑡̅
𝑑𝑡̅ 2
̅𝑌 𝑑 2
𝑚
𝑚 ̅ 𝑟 2 = (𝐹̅𝑌 − 𝐹̅𝑌0 ) +
𝜔 ̅𝜌 𝑟 ̅
𝜔 𝑛𝑖𝑠 ̅ 2
̅𝑡̅
̅𝑡𝑑
𝑚
𝑟̅

شرایط پایدار )  ،(𝐹̅𝑋0 , 𝐹̅𝑌0از حل معادالت ( )3و ( )4قابل
تعيين هستند .همچنين محاسبه فشار دیناميكی )𝑝( و

نيروهای اغتشاشی متناظر ) 𝑌̅𝐹  (𝐹̅𝑋 ,از حل معادالت ( )1و
( )4امكانپذیر است .شرایط مرزی در حل معادله وابسته به
زمان ( )1برای استخراج توزیع فشار دیناميكی عبارتند از:
( -7الف)

𝑝(𝜃1𝑛 , 𝑧, 𝜏) = 0

( -7ب)

𝑝(𝜃, ±1, 𝜏) = 0

( -7ج)

)𝜏 𝑝(𝜃2𝑛 , 𝑧,
= 𝑑𝑝(𝜃2𝑛 , 𝑧, 𝜏)⁄𝑑𝜃 = 𝑑𝑝(𝜃, 0, 𝜏)⁄𝑑𝑧 = 0

( -7د)

)𝜏 𝑝(𝜃, 𝑧, 𝜏) = 𝑝(𝜃 + 2𝜋, 𝑧,

عبارات فوق به فشار دیناميكی صفر مرزها ،بهکارگيری
شرط مرزی رینولدز در تعيين محل رخداد پدیده
کاویتاسيون در لُبها ،تقارن توزیع فشار نسبت به صفحه
ميانی راستای طولی و فرض فشار هارمونيك محيطی اشاره
دارند.
ب) معادالت دینامیکی حرکت روتور

جابجایی اغتشاشی مرکز روتور صُلب مطابق شكل  1سبب
اعمال نيروهای جدید نسبت به حالت تعادل استاتيكی از
سوی روانکار به روتور خواهد شد .تغيير مقدار نيروهای فيلم
سيال در شرایط دیناميكی ،شتاب روتور در راستای
محورهای مختصات را به دنبال دارد.

شکل ( :)2موقعيت روتور در شرایط استاتيكی و دیناميكی
در فضای لقی یاتاقان ژورنال غيرمدور سه لُب.
در روابط فوق ) 𝑌̅𝐹  (𝐹̅𝑋 ,و )  (𝐹̅𝑋0 , 𝐹̅𝑌0معرف مؤلفههای
نيروهای دیناميكی و استاتيكی وارد بر روتور ناشی از فشار
𝑚 جرم روتور 𝜌̅ ،ميزان خروج از
روانکار هستند .همچنين 𝑟 ̅
مرکزی یا نامتوازنی جرمی روتور و )̅𝑌  (𝑋̅,مؤلفههای
جابجایی اغتشاشی مرکز روتور در راستای محورهای
مختصات نسبت به موقعيت تعادلی )  (𝑋̅𝐽0 , 𝑌̅𝐽0بوده و
بهصورت ذیل تعریف میشوند:
()9
𝑋̅ = 𝑋̅𝐽 − 𝑋̅𝐽0 , 𝑌̅ = 𝑌̅𝐽 − 𝑌̅𝐽0
با استفاده از پارامترهای بیبعد زیر
()10

𝑚𝐶 = ̅𝑌 ̅ 𝑋 ,
𝑌 ̅
𝑚𝐶 = ̅𝑋
̅𝜌) ̅0
𝑚( = 𝜌
𝜔𝑟 ̅
𝑊̅ 2 ⁄

𝜔 ̅
𝑚) ̅0
𝑚𝐶( = 𝑀
𝑊̅ 2 ⁄
̅𝑟 ,

فرم بیبعد معادله ( )8به صورت زیر بهدست میآید:

شكل ( :)1مدل دیناميكی روتور و یاتاقان ژورنال.
با توجه به شكل  2معادالت حرکت روتور در راستاهای
𝑋 و 𝑌 عبارتند از:

( -11الف)

𝑑 2 𝑋 𝐹𝑋 − 𝐹𝑋0
𝜌
=
)𝜏(𝑠𝑜𝑐 +
2
𝜏𝑑
𝑀
𝑀

= 𝑋𝐴

( -11ب)

𝑑 2 𝑌 𝐹𝑌 − 𝐹𝑌0
𝜌
=
)𝜏(𝑛𝑖𝑠 +
𝑑𝜏 2
𝑀
𝑀

= 𝑌𝐴

با معرفی متغيرهای ذیل:
()12

𝑌𝑉 = 𝑆4

𝑆3 = 𝑉𝑋 ,

𝑆2 = 𝑌,

𝑆1 = 𝑋,
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میتوان معادالت حرکت را مطابق رابطه ( )13به حوزه
فضای حالت منتقل کرد ].[21
( -13الف)

= 𝑆3

( -13ب)

= 𝑆4

( -13ج)
( -13د)

𝜌
)𝜏(𝑠𝑜𝑐
𝑀
𝜌
)𝜏(𝑛𝑖𝑠
𝑀

𝐹𝑋 − 𝐹𝑋0
+
𝑀
𝐹𝑌 − 𝐹𝑌0
=
+
𝑀
=

𝑑𝑆1
𝜏𝑑
𝑑𝑆2
𝜏𝑑
𝑑𝑆3
𝜏𝑑
𝑑𝑆4
𝜏𝑑

پارامترهای 𝑋𝑉 و 𝑌𝑉 در رابطه ( )12به مؤلفههای سرعت
روتور اشاره دارند .روابط ( )1و ( )13نمایشگر معادالت حاکم
بر رفتار یك سامانه دیناميكی غيرخطی هستند که شكل
کلی معادالت آن عبارتست از:
( -14الف)
( -14ب)
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پس از پایدار شدن پاسخها با سپری شدن مراحل تكرار
کافی ،بررسی نتایج در قالب دیاگرامهای مختلفی نظير
نمودار مسير دیناميكی حرکت مرکز روتور ،2دیاگرام
دوشاخگی ،3طيف توانی 4و نگاشت پوانكاره ،5امكان تشخيص
نوع حرکت اغتشاشی روتور شامل نوسانات همگرا به موقعيت
تعادل ،6پاسخهای هارمونيك ،7هارمونيك جزئی ،8شبه
9

تناوبی و رفتارهای آشوبی

10

و شرایط پایداری یاتاقان را

فراهم خواهد نمود.
 -3بررسی عددی
در پژوهش حاضر تأثير ميزان بار خارجی وارد بر مجموعه
تكيهگاهی به عنوان عامل موثر بر نسبت خروج از مرکزی

𝑖𝑆𝑑
)𝜏 = 𝑓𝑖 (𝑝, 𝑆1 , 𝑆2 , 𝑆3 , 𝑆4 ,
𝜏𝑑

روتور دارای نامتوازنی جرمی بر رفتار دیناميكی غيرخطی

𝑖 = 1,2,3,4

یاتاقانهای ژورنال هيدرودیناميكی غيرمدور سهلُب با رژیم

) 𝑝𝑖 = 𝑔𝑖 (𝑆1 , 𝑆2 , 𝑆3 , 𝑆4
𝑓𝑛 𝑖 = 1,2, … ,

روانکاری ميكروپالر بررسی شده است.
همانگونه که از فلوچارت شكل  3مشاهده میشود،

پارامتر 𝑓𝑛 به تعداد نقاط نمونه منتخب روی دامنه مسأله

ارزیابی رفتار دیناميكی یاتاقانهای ژورنال مورد ارزیابی با

اشاره دارد .مسير تحليل رفتار دیناميكی با تعيين نقطه

تعيين توزیع فشار استاتيكی روانکار آغاز میشود .به این

تعادل استاتيكی آغاز و پارامترهای مورد نياز حل دیناميكی

منظور ابتدا موقعيت تعادلی مرکز روتور در فضای یاتاقان با

از خروجی تحليل استاتيكی فراهم میشوند .در ابتدا معادله

حل معادله ( )3که با حذف اثرات زمانی از معادله ()1

رینولدز حاکم در حالت استاتيكی حل شده و پارامترهای

بهدست آمده ،معين میگردد .فرم اجزای محدود معادله ()3

)  (𝑋𝐽0 , 𝑌𝐽0و  𝑝0برای استفاده در تحليل دیناميكی با روش

برای تعيين توزیع فشار استاتيكی ایجاد شده در فيلم

حل عددی المان محدود ] [21استخراج میشوند .مقادیر

روانکار یاتاقان بهصورت رابطه ( )15بيان میگردد.

مؤلفههای سرعت اوليه مرکز روتور و بارهای اغتشاشی
خارجی ) 𝑌𝑊𝐷  (𝑉𝑋 , 𝑉𝑌 , 𝐷𝑊𝑋 ,برابر صفر فرض میشوند.
همچنين برای لحاظ اثرات زمانی در انتگرالگيری معادله

𝜕
𝜕𝑝0
) (𝜓 (𝑁, 𝑙𝑚 , ℎ0
)
𝜕𝜃 0
𝜃𝜕

()15

𝜕 ̅ 2
𝐷
𝜕𝑝0
) (+
) (𝜓 (𝑁, 𝑙𝑚 , ℎ0
)
𝑧𝜕
𝐿̅ 𝜕𝑧 0

( )14از روش رانگ-کوتای مرتبه چهار 1استفاده شده است.
با این روش ،محاسبه مقادیر مؤلفههای شتاب ،سرعت و

{ 𝑒𝐴∬

در رابطه (،)15

𝑒 𝜕ℎ0
−6
} 𝑁 𝑑𝜃𝑑𝑧 = 0
𝑖 𝜃𝜕
𝑒𝑖𝑁 تابع تقریب و 𝑒𝐴

سطح المان مورد

جابجایی مرکز روتور در هر گام زمانی امكانپذیر است .نتایج

بررسی میباشند .با توجه به دامنه مشبندی شده یاتاقان،

حاصل از حل معادالت دیناميكی در هر مرحله به عنوان

تابع  𝑝0را میتوان به فرم رابطه ( )16تقریب زد.

پارامتر ورودی گام زمانی بعدی استفاده میشوند .همچنين
در هر گام ،مكان جدید قرارگيری مرکز روتور برای تعيين
ضخامت فيلم روانکار ،توزیع فشار و بزرگی نيروهای
دیناميكی حاصل از آن بهکار گرفته میشود.

1- 4th Order Runge-Kutta Method

2- Dynamic Trajectory of Rotor Center
3- Bifurcation Diagram
4- Power Spectrum
5- Poincare Map
6- Converging Disturbances to the Static Stable Point
7- Harmonic Responses
8- Sub-Harmonic
9- Quasi-Periodic10- Chaotic Behaviour
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با جایگذاری معادله ( )17در رابطه ( )16و سادهسازی روابط
انتگرالی ،فرم نهایی معادالت اجزای محدود روی هر المان
معين از دامنه مسأله عبارتست از:
()18

𝑒}𝑉{ = 𝑒}𝑄{ [𝐹]𝑒 {𝑝}𝑒 +

ماتریس ضرایب 𝐹 و بردارهای 𝑄 و 𝑉 فوق برای هر المان
خاص با روابط ( )20( ،)19و ( )21تعریف میشوند.
()19
()20

()21

𝑒𝑚𝑁𝜕 𝑒𝑘𝑁𝜕 𝜕
(
𝜃𝜕 𝜃𝜕 𝜃𝜕
𝑒𝑚𝑁𝜕 𝑒𝑘𝑁𝜕 ̅ 2
𝐷
) (+
𝑧𝑑𝜃𝑑 })
𝑧𝜕 𝑧𝜕
̅𝐿

) 𝐹 = ∬𝐴𝑒 {𝜓0 (𝑁, 𝑙𝑚 , ℎ0

𝑘𝑄𝐼𝑒,

𝑒𝜕𝑝0
) = ∮𝑆 [𝜓0 (𝑁, 𝑙𝑚 , ℎ0
𝑧𝑑 𝑒𝑘𝑁 ] − 6ℎ0
𝑒
𝜃𝜕
̅ 2
𝐷
𝑒 𝑒𝜕𝑝0
) + ∮𝑆 ( ) [𝜓0 (𝑁, 𝑙𝑚 , ℎ0
𝜃𝑑 𝑁 ]
𝑒
𝑘 𝑧𝜕
̅𝐿

𝑒𝑘𝑁𝜕
𝑧𝑑𝜃𝑑 }
𝜃𝜕

𝑉 = ∬𝐴 {6ℎ0
𝑒

در معادالت فوق 𝑒𝑆 بيانگر مرزهای المان مورد بررسی
میباشد .بازنویسی رابطه ( )18برای تمامی المانهای دامنه،
معادله ( )22را بهدست خواهد داد.
[𝐹]𝑛𝑓×𝑛𝑓 {𝑝0 }𝑛𝑓×1 + {𝑄}𝑛𝑓×1 = {𝑉}𝑛𝑓×1
()22
در رابطه فوق پارامتر 𝑓𝑛 به تعداد تمامی نقاط نمونه
منتخب روی دامنه مسأله اشاره دارد .با حل دستگاه معادالت
رابطه ( )22توزیع فشار استاتيكی درون فيلم سيال روانکار
یاتاقان قابل تعيين میباشد ].[22

شکل ( :)3الگوریتم تعيين ماهيت رفتار اغتشاشی روتور
در فضای یاتاقان ژورنال با مدل تحليلی غيرخطی.
𝑒𝑛

()16

)𝜏( 𝑗= ∑ 𝑁𝑗𝑒 𝑝0

𝑒𝑝0

𝑗=1

در رابطه فوق 𝑒 به یك المان مشخص 𝑛𝑒 ،تعداد گرههای
المان 𝑁𝑗𝑒 ،توابع شكل منتخب و 𝑗 𝑝0مقدار گرهی تابع فشار
استاتيكی میباشند .بررسیها از همگرایی سریعتر ،کاهش
حجم محاسبات و افزایش دقت نتایج با بهکارگيری المانهای
مستطيلی خطی ایزوپارامتریك و توابع شكل متناسب با آنها
بهصورت رابطه ( )17حكایت دارد ].[22
()17

1
) 𝑖𝜂𝜂 𝑁𝑖 (𝜂, 𝜍) = (1 + 𝜍𝜍𝑖 )(1 +
4

پس از تعيين فشار استاتيكی در فيلم سيال روانکار،
مؤلفههای نيروهای استاتيكی تحميلی روانکار به روتور از
توزیع فشار استاتيكی توسط معادله ( )4تعيين میگردند .با
توجه به اغتشاش مفروض صورت گرفته در موقعيت
قرارگيری و یا وضعيت بارگذاری محور ،توزیع فشار
دیناميكی یاتاقان و مؤلفههای نيروی اغتشاشی وارد بر محور
در گام نخست به کمك معادله ( )1و شرایط مرزی
معادله ( )7محاسبه و با جایگذاری آنها بههمراه مقادیر
نامتوازنی جرمی روتور در معادالت حرکت روابط ( )11و
( )13بازنویسی شده با روش رانگ-کوتا ،مؤلفههای جابجایی،
سرعت و شتاب روتور در گام بعدی محاسبه شده و برای
ادامه حل مورد استفاده قرار میگيرند .فاصله بين گامهای
متوالی در حل زمانی معادالت با روش رانگ-کوتا برابر
 ∆𝜏 = 𝜋/300انتخاب شده است ].[21
ویژگیهای سامانه روتور -یاتاقان ژورنال مورد ارزیابی
در جدول  1اشاره گردیدهاند .تغييرات سایر مشخصههای

تاثير بار بر توان ميراکنندگی اغتشاشات حرکتی روتور نامتوازن توسط روانکار در یاتاقانهای ژورنال سه لُب

مجموعه با توجه به چگونگی انتخاب پارامترهای طراحی و
روانکاری و دادههای جدول ذیل قابل محاسبه میباشند.
جدول ( :)1پارامترهای منتخب برای تحليل رفتار دیناميكی
یاتاقانهای غيرمدور سه لُب با مدل غيرخطی.
نماد

پارامتر

مقدار

واحد

̅𝜇

ویسكوزیته روانکار پایه

6/5×10-2

𝑠 𝑃𝑎.

̅𝑅

شعاع محور

0/075

𝑚

̅
𝑚𝐶

لقی شعاعی کمينه

𝜔
̅

سرعت چرخش روتور

5000

𝑓̅𝜌

چگالی سيال روانکار

868

𝐽𝑀

پارامترجرم بیبُعد

20

-6

𝑚

375×10

𝑚𝑝𝑟
3

𝑚𝑘𝑔/
-

در بررسی حاضر شرایط اوليه رابطه ( )23به منظور
ارزیابی رفتار دیناميكی غيرخطی یاتاقان سه لُب مورد
استفاده قرار گرفتهاست .بر این اساس رابطه موقعيت روتور
در گام نخست حل دیناميكی نسبت به موقعيت تعادل
استاتيكی اندکی جابجا شده و مؤلفههای اوليه سرعت و
بارگذاری اغتشاشی محور در شروع تحليل برابر صفر فرض
میشوند.
()23

𝑌 = −0.1
𝑉𝑌 = 0
∆𝑊𝑌 = 0

𝑋 = +0.1,
𝑉𝑋 = 0,
∆𝑊𝑋 = 0,

به منظور حذف اثر شرایط اوليه مفروض ،از نتایج
 500000گام اوليه حل در تمامی ارزیابیها صرفنظر شده
است .در تمامی حاالت پس از طی شدن تعداد چرخههای
مفروض جهت پایدار شدن پاسخ ،نتایج در قالب دیاگرامهایی
ارائه و بررسی شدهاند .نمودار مسير دیناميكی از ترسيم
مؤلفههای مختصات جابجایی اغتشاشی روتور حول نقطه
تعادل استاتيكی ایجاد شده است .تعداد منحنیهای مجزای
قابل مشاهده روی نمودار مسير دیناميكی به وضوح گویای
نوع پاسخ دیناميكی روتور در قالب رفتارهای متناوب𝐾𝑇 ،
تناوبی ،شبه نوسانی و آشوبی میباشد .همچنين وسعت
دامنه این منحنیها با تغيير پارامترهای مشخصه یاتاقان از
تشدید و یا تضعيف اغتشاشات حرکتی مجموعه حكایت
دارد .در نمودارهای تصویر فاز چگونگی تغييرات مؤلفههای
سرعت مرکز روتور تحت تأثير نيروهای دیناميكی در شرایط
مختلف نمایش داده میشود .با توجه به فرض سرعت دورانی
ثابت روتور حول محور طولی خود ،تغيير مؤلفههای سرعت
اغتشاشی به معنای تغيير فرکانس چرخش گردابی (نسبت
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سرعت زاویهای نوسانات مرکز روتور حول نقطه تعادل به
سرعت دورانی معمول روتور) بوده و شاخصی برای تغييرات
دامنه پایداری مجموعه خواهد بود.
نمودار نيروهای دیناميكی تغييرات نيروهای اغتشاشی
تحميلی به روتور با تغيير در پارامترهای سامانه را نمایش
میدهد .بزرگی مؤلفههای جابجایی ،سرعت و شتاب روتور در
هر گام به تغييرات نيروهای دیناميكی وابسته است.
همچنين با توجه به نقش مولد نيروهای دیناميكی در
پيدایش نوسانات اغتشاشی روتور ،فاصله گرفتن بزرگی این
نيروها از حالت استاتيكی ،تشدید اغتشاشات حرکتی روتور
درون یاتاقان را به دنبال دارد.
چگونگی تغييرات پارامترها با گذشت زمان توسط
نمودارهای سری زمانی به سادگی قابل ارزیابی است.
تشخيص وضعيت ،نوع ،دامنه و دوره تناوب اغتشاشات
نوسانی با کمك نمودارهای سری زمانی امكانپذیر است .با
توجه به دشواری تشخيص نوع نوسانات و فرکانسهای غالب
آنها ،انتقال نتایج سریهای زمانی به حوزه فرکانس در
نمودارهای طيف توانی میتواند شرایط تحليل عملكرد
دیناميكی سامانه در وضعيتهای مختلف را تسهيل کند.
نمودار طيف توانی با اعمال تبدیل فوریه سریع 1بر سيگنال
اغتشاشی خروجی در حوزه زمان حاصل میشوند.
نگاشت پوانكاره از ابزارهای کالسيك مورد استفاده در
تحليل رفتار سامانههای دیناميكی به شمار میآید .تصویر
نگاشت پوانكاره را میتوان با استفاده از تعيين محل تقاطع
مسير دیناميكی نوسانات اغتشاشی روتور با صفحه مفروض
قرار گرفته در راستای مقطع عرضی این نوسانات تعيين
نمود .وضعيت قرارگيری نقاط تقاطع روی صفحه نگاشت
پوانكاره نيز گویای نوع رفتارهای دیناميكی سامانه در شرایط
مختلف است .دیاگرام دوشاخگی از نمایش همزمان نتایج
نگاشت پوانكاره در ازای تغيير هر یك از پارامترهای مشخصه
طراحی و روانکاری یاتاقانهای ژورنال قابل دستیابی
میباشد .نتایج این دیاگرام عالوهبر نمایش نوع رفتار مجموعه
در شرایط خاص ،ماهيت کلی رفتار دیناميكی سامانه در ازای
تغيير یك پارامتر خاص را نشان داده و امكان تشخيص
مطلوبتر تاثير هر یك از پارامترهای مشخصه طراحی و
روانکاری یاتاقان بر پاسخ دیناميكی مجموعه تكيهگاهی را
فراهم میآورد.
1- Fast Fourier Transform- FFT
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 -4بحث و بررسی پیرامون نتایج
پيش از تحليل عملكرد حالت پایدار و دیناميكی یاتاقانهای
ژورنال غيرمدور سه لُب ،صحت عملكرد برنامه تدوین شده با
مقایسه نتایج تحليل دیناميكی یاتاقانهای مدور در
شكلهای  4و  5ارزیابی شده است .نتایج شكلهای  4و 5
به ترتيب مؤید افزایش 𝐶𝑀 و کاهش 𝛾 در یاتاقانهای ژورنال
مدور و به عبارت دیگر بهبود پایداری دیناميكی با تشدید
خواص ميكروپالریته روانکار در قالب افزایش 𝑁 و کاهش
𝑚𝑙 هستند.
بررسی شكلهای  4و  ،5اختالف اندک بين نتایج پژوهش
حاضر و مراجع را نشان داده و صحت برنامه رایانهای تدوین
شده را تأیيد میکند .همچنين با توجه به ماهيت متفاوت
روشهای اجزاء محدود )𝑀𝐸𝐹( و درونيابی مشتق تعميم
یافته )𝑄𝐷𝐺( ،نتایج تحليل دیناميكی غيرخطی یاتاقانهای
سه لُب با روانکار ميكروپالر با استفاده از آنها استخراج و در
جدول  2مقایسه شدهاند.

جدول ( :)2ارزیابی تأثير پریلود )𝛿( بر پارامتر جرم بحرانی
) 𝐶𝑀( و نسبت فرکانس چرخش گردابی )𝛾( مرکز روتور با
استفاده از مدل تحليلی دیناميكی غيرخطی
یاتاقان ژورنال غيرمدور سه لُب با روانکار ميكروپالر
. 𝑙𝑚 =9/0 ،𝑁 2 =0/5 ،𝜆 =1/0 ،𝜀 =0/5
𝛿
0/5
0/6
0/7
0/8
0/9

𝛾
0/403
0/438
0/472
0/514
0/504

𝑄𝐷𝐺

𝑀𝐸𝐹

𝐶𝑀

𝛾

22/26
16/85
12/24
8/76
8/97

0/411
0/444
0/476
0/512
0/501

𝐶𝑀
22/68
17/03
12/31
8/78
8/93

نتایج جدول  2موید محدود شدن دامنه پایداری
دیناميكی یاتاقانهای سه لُب در قالب کاهش 𝐶𝑀 و افزایش
𝛾 با کاهش ميزان غيرمدوری است .همچنين بررسی جدول
 2اختالف اندک نتایج بهدست آمده با کمك روشهای
𝑀𝐸𝐹 و 𝑄𝐷𝐺 را نشان داده و امكان استفاده از آنها در
تحليل پایداری دیناميكی یاتاقانهای سه لُب را تأیيد
میکند.
تأثير نسبت خروج از مرکزی ( 𝜀) بر توزیع فشار روانکار،
قابليت حمل بار و زاویه وضعی یاتاقان سه لُب به ترتيب در
شكلهای  7 ،6و  8نمایش داده شده است.

شکل ( :)4تغييرات پارامتر جرم بحرانی ) 𝐶𝑀( بر حسب
طول مشخصه سيال روانکار ميكروپالر ) 𝑚𝑙( یاتاقان ژورنال
مدور𝜀 =0/5 ، 𝜆 =1/0 ،

)𝛾(

شکل ( :)5تغييرات نسبت فرکانس چرخش گردابی
مرکز روتور بر حسب طول مشخصه روانکار ميكروپالر ) 𝑚𝑙(
یاتاقان ژورنال مدور.𝜀 =0/5 ، 𝜆 =1/0 ،

با توجه به نتایج شكل  6با افزایش ميزان 𝜀 ،توزیع فشار
قویتری درون فيلم روانکار تشكيل میشود .ميزان تغييرات
فشار استاتيكی برای مقادیر بزرگ 𝜀 ،به مراتب از مقادیر
کوچك آن بيشتر میشود .همچنين مرز انتهایی گستره فيلم
فشاری همگرا و یا مكان پيدایش کاویتاسيون ) 𝑣𝑎𝑐𝜃( در
لُبها با تغيير 𝜀 جابجا میگردد .نتایج شكل  7از افزایش
قابليت حمل بار با افزایش 𝜀 حكایت دارد .با توجه به شكل،
بار قابل حمل یاتاقان سه لُب در هر مقدار 𝜀 معين ،کوچكتر
از یاتاقان مدور مشابه است .دامنه اختالف بين مقادیر  𝑊0در
پریلودهای مختلف به ازای مقادیر بزرگتر 𝜀 افزایش مییابد.
نتایج شكل  8کاهش زاویه وضعی یاتاقان سه لُب با افزایش
𝜀 را نشان میدهد .بر اساس نمودارهای شكل  ،8در یاتاقان
ژورنال سه لُب ترکيبی از تغييرات کاهشی و افزایشی قابل
مشاهده است .تغييرات زاویه وضعی در شرایط مختلف با
توجه به ثبات 𝜀 ،از جابجایی موقعيت تعادلی مرکز روتور
برای تحقق بار برایند عمودی حكایت دارد.

تاثير بار بر توان ميراکنندگی اغتشاشات حرکتی روتور نامتوازن توسط روانکار در یاتاقانهای ژورنال سه لُب
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رخداد طيف متنوعی از پاسخهای نوسانی در قالب رفتارهای
تناوبی 𝐾𝑇 ،تناوبی و شبه نوسانی با تغيير مقادیر 𝜀 در
حضور نامتوازنی جرمی معين روتور میباشد.

شكل ( :)6تأثير نسبت خروج از مرکزی روتور )𝜀( بر
توزیع فشار ایجاد شده در روانکار )  (𝑝0یاتاقان سه لُب.
𝛿 =0/6 ، 𝜆 =1/0 ،𝑁 2 =0/5 ،𝑙𝑚 =9/0

شکل ( :)7تأثير تغييرات نسبت خروج از مرکزی روتور
)𝜀( بر قابليت حمل بار )  (𝑊0یاتاقان غيرمدور سه لُب.
𝜆 =1/0 ،𝑁 2 =0/5 ،𝑙𝑚 =9/0

با توجه به نتایج شكل  -8الف و ب ،کارکرد در 𝜀 باال
با توان ميراکنندگی مناسبتر رفتارهای اغتشاشی روتور و
افزایش پایداری دیناميكی همراه خواهد بود .از اینرو انتخاب
پارامترهای طراحی و روانکاری مجموعه در شرایط بارگذاری
خارجی معين به نحوی که ميزان 𝜀 برای دستیابی به بار
مذکور بزرگتر باشد ،میتواند به بهبود عملكرد دیناميكی
سامانه و پيشگيری از بروز وضعيتهای دشوار کنترلی،
برخورد و سایش بين روتور و یاتاقان و تخریب اجزاء مجموعه
منتهی شود .ارزیابی نتایج دیاگرام دوشاخهگی شكل  -9ج
نيز موید امكان بروز رفتار دیناميكی متفاوت روتور در فضای
یاتاقانهای ژورنال سه لُب در صورت تغيير ميزان نامتوازنی
جرمی حتی در صورت ثبات سایر مشخصههای طراحی و
روانکاری مجموعه میباشد.
برای  𝜀 =0/5مطابق شكل  10پاسخ دیناميكی از
رخداد نوسانات چرخه محدود روتور حول نقطه تعادل
حكایت دارد.
همانگونه که در بخش (ج) شكل  10دیده میشود نقاط
تالقی روتور با صفحه نگاشت پوانكاره تنها شامل یك نقطه به
معنای نوسانات تناوبی است.
بخشهای مختلف شكل  11بيانـگر ظهور پاسخ
دیناميـكی در قالب اغتشاشات شبه نوسانی در ازای بروز
اثرات نامتوازنی جرمی روتور هستند .با توجه به شكل  -9ب
با تغيير 𝜀 رفتار دیناميكی روتور به سایر حاالت شامل
اغتشاشات  KTتناوبی تغيير وضعيت خواهد داد.
مقایسه دامنه رفتارهای اغتشاشی و تغييرات سریهای

شكل ( :)8تأثير تغييرات نسبت خروج از مرکزی روتور
)𝜀( بر زاویه وضعی )  (𝜃0یاتاقان ژورنال غيرمدور سه لُب.
𝜆 =1/0 ،𝑁 2 =0/5 ،𝑙𝑚 =9/0
دیاگرام دوشاخگی تأثير تغييرات 𝜀 بر پاسخ دیناميكی
یاتاقان سه لُب با روتور نامتوازن در شكل  9آمده است.
برخالف پاسخ دیناميكی محدود به نوسانات همگرا به
موقعيت تعادل و اغتشاشات تناوبی در غياب اثرات نامتوازنی
مطابق شكل  -9الف ،نتایج شكل  -9ب گویای امكان

زمانی شكلهای  10و  11و دیاگرام دوشاخگی شكل  -9ج
گویای تضعيف عملكرد دیناميكی یاتاقانهای سه لُب با ایجاد
اثرات نامتوازنی جرمی ) ̅𝜌( به ویژه در مقادیر باالی آن است.
با توجه به تغيير قابليت حمل بار یاتاقان ژورنال غيرمدور با
تغيير 𝜀 ،در شرایط بارگذاری معين انتخاب سایر پارامترهای
طراحی یاتاقان به نحوی که ميزان خروج از مرکزی محور
برای دستیابی به بار خارجی معين افزایش یابد ،میتواند
زمينه بهبود وضعيت پایداری دیناميكی یاتاقان را فراهم
سازد.
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(ب)

(الف)

(ج)

شکل ( :)9دیاگرام دوشاخگی رفتار روتور در فضای لقی یاتاقان ژورنال غيرمدور سه لُب( ،الف) در غياب اثرات نامتوازنی جرمی
( ، 𝜆 =1/0 ، 𝛿 =0/6 ،𝑁 2 =0/5 ،𝑙𝑚 =9/0 ،𝑀𝐽 =20ب) وجود نامتوازنی جرمی معين )𝑚(،𝑀𝐽 =20 ،𝜌̅ =0/00001
( ، 𝜆 =1/0 ، 𝛿 =0/6 ،𝑁 2 =0/5 ،𝑙𝑚 =9/0ج) در ازای مقادیر متنوع نامتوازنی با فرض بار ثابت خارجی ،𝑀𝐽 =20 ،𝑊0 =1
𝜆 =1 ، 𝛿 =0/6 ،𝑁 2 =0/5 ،𝑙𝑚 =9
حالت ( :)1یاتاقان سه لُب،

)𝑚(𝜀 =0/5 ، 𝛿 =0/6 ، 𝜆 =1/0 ،𝑁 2 =0/5 ،𝑙𝑚 =9/0 ،𝑀𝐽 =20 ،𝜌̅ =0/0

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

(ث)

(ج)

شکل (( :)10الف) مسير جابجایی دیناميكی مرکز روتور( ،ب) تصویر سرعت روتور( ،پ) مؤلفههای نيروی محرک،
(ت) سری زمانی مؤلفه 𝑋 جابجایی روتور( ،ث) طيف توانی مؤلفه 𝑋 جابجایی( ،ج) نگاشت پوانكاره حرکت.
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حالت ( :)2یاتاقان سه
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لُب𝜀 =0/5 ، 𝛿 =0/6 ، 𝜆 =1/0 ،𝑁 2 =0/5 ،𝑙𝑚 =9/0 ،𝑀𝐽 =20 ،𝜌̅ =0/00001(𝑚) ،

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

(ث)

(ج)

شکل (( :)11الف) مسير جابجایی دیناميكی مرکز روتور( ،ب) تصویر سرعت روتور( ،پ) مؤلفههای نيروی محرک،
(ت) سری زمانی مؤلفه 𝑋 جابجایی روتور( ،ث) طيف توانی مؤلفه 𝑋 جابجایی( ،ج) نگاشت پوانكاره حرکت.

 -5نتیجهگیری

افزایش مییابد .همچنين موقعيت تعادل استاتيكی روتور با

در پژوهش حاضر تأثير ميزان بار خارجی به عنوان عامل

افزایش 𝜀 با کاهش زاویه وضعی )  (𝜃0از محور افقی فاصله

موثر بر نسبت خروج از مرکزی روتور نامتوازن جرمی در

گرفته و در نقاط پایينتری از فضای یاتاقان مورد سه لُب

فضای لقی یاتاقان بر رفتار دیناميكی غيرخطی یاتاقانهای

قرار میگيرد -2 .با افزایش 𝜀 از مقادیر کوچك (،) 𝜀 =0/1

ژورنال هيدرودیناميكی غيرمدور سهلُب با رژیم روانکاری

دامنه پایداری دیناميكی یاتاقان سه لُب در ابتدا روند

ميكروپالر بررسی شده است .در ابتدا نيروهای استاتيكی

کاهشی و با عبور 𝜀 از مقادیر متوسط ،روند افزایشی به خود

روانکار از توزیع فشار با حل معادله رینولدز حالت پایدار به

میگيرد .در مقادیر باالی 𝜀 آهنگ گسترش محدوده

کمك روش عددی المان محدود تعيين گردیده است .سپس

عملكرد دیناميكی پایدار یاتاقان افزایش مییابد .همچنين با

با توجه به اغتشاش مفروض در موقعيت قرارگيری و یا

افزایش 𝛿 ،پایداری دیناميكی یاتاقان سه لُب تضعيف و

وضعيت بارگذاری روتور ،توزیع فشار دیناميكی و نيروی

شرایط گسترش محدوده پایداری دیناميكی در مقادیر 𝜀

اغتشاشی روانکار در گام نخست محاسبه و با جایگذاری

بزرگتری محقق میشود.

آنها به همراه مقادیر نامتوازنی جرمی روتور در معادالت

 -3در حضور نامتوازنی جرمی روتور طيف گستردهای از

حرکت و بهکارگيری روش رانگ-کوتا ،مؤلفههای جابجایی،

رفتارهای اغتشاشی تناوبی 𝐾𝑇،تناوبی و شبه نوسانی از

سرعت و شتاب روتور در گامهای بعدی محاسبه و برای

پاسخ دیناميكی مجموعه روتور و یاتاقان غيرمدور سه لُب با

ادامه حل استفاده شدهاند .نتایج تحليل معادالت دیناميكی

تغيير 𝜀 قابل مشاهده میباشد .از سوی دیگر به ازای

در هر مرحله به عنوان پارامتر ورودی و شرط اوليه گام

مجموعهای از شرایط طراحی و روانکاری ثابت یاتاقان،

بعدی مورد استفاده قرار میگيرد .بررسی نتایج پژوهش

افزایش خروج از مرکزی جرمی ) ̅𝜌( روتور نيز خود به

حاضر در قالب نمودارهای مختلف گویای موارد ذیل هستند:

تنهایی میتواند تغيير نوع پاسخ دیناميكی یاتاقان و تشدید

 -1با افزایش نسبت خروج از مرکزی روتور ،فشار
قویتری در فيلم روانکار ایجاد و قابليت حمل بار آن

ناپایداری عملكرد مجموعه را به همراه داشته باشد.
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