
 

 بازنگری کاربردی سرعت های بحرانی و مدهای ماشین های دوار

 49بهمن ماه                   تحقیق: غالمرضاکاظمی

قطعی در آن به ودیعت نهاده است که هرگز طبیعت، زمان نوسان هر آونگ را آنچنان مشخص و »

توان با دمیدن مکرر بر آونگی هر چند وزین، و توان آنرا به نوسان با آهنگی غیر واداشت. حال آنکه مینمی

 «ای را در آن آونگ بوجود آورد.هرچند آرام لیکن با آهنگ ویژه آن، حرکت پر دامنه

  8361گالیله 

های تدریس ارتعاشات تفهیم مباحثی چون فرکانس طبیعی، رزونانس و سرعت بحرانی است یکی از چالش

باشد هضم این های دیگر مکانیک غیر از ارتعاشات میکه ذهنیت غالب بین مهندسین، شاخهاز آنجا 

 ای سنگین را جابجا کردمطلب که بتوان با نیروی ناچیز و به قول گالیله با دمیدن هر چند آرام وزنه

 سخت می باشد.

ایع مختلف مقاله حاضر اگرچه تئوری است اما حاصل نزدیک به ده سال تدریس مباحث ارتعاشات در صن

و چگونگی رفتار ارتعاشی شافت ارائه ها شود درکی کاربردی از واژهباشد و سعی میکشور عزیزمان می

د، امیدواریم با این مقاله غیر گردمیذکر دهند آزمایشاتی که ارتعاش را تحت تأثیر قرار می ، همچنینشود

دید به و متخصصین هم  افتد پیدا کنند،ن درک بهتری از آنچه در ماشین آالت دوار اتفاق مییمتخصص

  .ایجاد شودو باالنسینگ  دید متفاوتی در تحلیل اربیت بعالوه دنهای جدیدی ببیند و مثالبرسنمتفاوتی 

 تواند مشکلات و رفتار ماشین میدوار، اصطالحآالتبا خصوصیات ارتعاشی ماشین ناآشنابرای مهندسین 

توان دید اما به سختی می وجود دارد،در این زمینه ن عالی ومت مانند دیگر حوزه های تخصصی، باشد.

 بیرون کشید. از آنها کاربردی مورد نظر را سریع 

 کز هستند،رها متمکه روی شناخت مشکالت و ویژگید نوجود دارزیادی طرف دیگر منابع عیب یابی  از

 بینشارائه شود که  ایشود با ترکیب تجربه و آنالیز مقالهسعی می .دهنداما اطالعات محدودی می

بنابراین،  آیدهای دوار و کمتر از وجه ریاضی به دست تری به برخی خصوصیات ارتعاشی ماشینعمیق

 آید:میدر ادامه های دوار ماشین رک ارتعاشبرای د چند مطلب پایه ای

www.cmmlearn.blogfa.com 

 سایت آموزشی نگهداری و تعمیرات
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 ؟سرعت های بحرانی چیست

 ؟چگونه استبحرانی با رزونانس و فرکانس طبیعی های سرعتارتباط 

 د؟نکنتغییر میچگونه های طبیعی با تغییر سرعت دوران شافت فرکانس

 چگونه است؟ها ههای طبیعی نزدیک و مدهای سازهای طبیعی دور شافت با فرکانساختالف فرکانس

 چیست؟ نگاثرات خصوصیات بیری

 بینش ارتعاشات

 افتندتر به ارتعاش میبرخی اشیا راحت افتد.د که با ضربه زدن به یک سازه آن به ارتعاش میندانمی همه

توان آنها را تر میهای خاصی راحتدانیم در فرکانسهمچنین می .)مثال یک میله فلزی در مقابل چوب(

و جلو تر عقب تر از تابی با طناب کوتاهابی با طول بلندتر آهستهدانیم تارتعاش وا داشت. مثال می به

سنگین )سیم دانند که اشیاء می برخی هم تجربیاتی در زمینه آالت موسیقی زهی دارند و رود.می

 دانیم افزایش سختیمی .تر )سیم نازک تر(سبککنند تا اشیا تری ارتعاش میتر( در فرکانس پایینضخیم

دانیم کاهش ابعاد )کوتاهتر کردن . در نهایت، میبردفرکانس ارتعاشی را باالتر می )سفت کردن سیم(

 شود.باعث ارتعاش در فرکانس باالتر می سیم(

 اینگاهی اجمالی بر ارتعاش سازه

نایی تحلیل انرژی )توا دانیم خصوصیات ارتعاش با میزان سختی و جرم سازه به همراه دمپینگمی

است و تاثیر کمتری در فرکانس کنترل دامنه ارتعاش دمپینگ که نقش اساسی شود تعیین می ارتعاشی(

 کنیم.شروع می8مطابق شکل  ترین سیستم ممکن جرم و فنرابتدا با ساده .دارد



 

تر فرکانس )اشیاء سنگین دهیممان در مورد فرکانس ارتعاش را ارتقا میسیستم ساده، دانش با این

که فرکانس  رسیمبه این نتیجه میبیشتر  آزمایشپس از  تر فرکانس باالتر دارند(.فنر سخت تر،پایین

 جرم به دست می آید. نسبت سختی به ور ذارتعاش آزاد با مج

Natural Frequency=√
Stiffness

Mass
                                        1معادله  

سازیم. وقتی جسم را پایین آزادی با یک جسم صلب متصل به فنر میدرجه  تجربی سیستم یکبطور 

بینیم، که فرکانس آن مطابق می یجابجایی در مقابل زمان را بصورت یک تابع سینوس کنیمکشیم و رها ب

 باشد.می 2و شکل  8له دمعا

 

 6سپس یک نیروی سینوسی مطابق شکل  کنیم.میسکوز با فنر موازی پس از آن یک مستهلک کننده وی

کنیم حاصل کنیم که فرکانس آن به آرامی افزایش یابد، و دامنه حرکت را ثبت میبا دامنه ثابت ایجاد می

 پاسخ سیستم جرم و فنرخواهد بود. 
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، سختی و فرض کنید جرم باشد. تواندمی 9پاسخ فرکانسی مطابق شکل  با تکرار تست با انواع دمپرها،

 له زیر پیش بینی کرد دتوان با معادمپینگ سیستم را بدانیم، این پاسخ را می

=Amplitude                                                               2له دمعا 
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های تحریک پایین، دامنه دارد. اول اینکه در فرکانسنکات با ارزشی در مورد این پاسخ فرکانسی وجود 

 شود. پاسخ تقریبا ثابت و بیش از صفر است. دامنه به نسبت نیروی بکار رفته با سختی فنر تعیین می
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 تبه سرعدر حالت دمپینگ متوسط و کم یابد، سپس دوم اینکه پاسخ تا رسیدن به یک پیک افزایش می

  .یابدکاهش می

، آن پیک پاسخ تر اینکهو فنی)صحیح  باشد.فرکانسی تقریبا فرکانس طبیعی دمپ شده میاین پیک 

یابد(. وقتی فرکانس تحریک که با افزایش دمپینگ فرکانس طبیعی دمپ شده کاهش می فرکانسی است،

ونانس است. در این حالت زشود سیستم در رطبیعی دمپ شده منطبق شود گفته میبر فرکانس 

در  .)دمپینگ بیشتر دامنه کمتر( شودافتد. دامنه با دمپینگ کنترل میخیلی زیاد نیز اتفاق میهای دامنه

با افزایش  نهایتا گویند. over dampedوجود نخواهد داشت که به آن  یپیکواقعا دمپینگ خیلی زیاد 

ناباالنسی مقایسه یابد. این خصوصیات با پاسخ سیستم دوار به نیروی تحریک فرکانس دامنه کاهش می

 خواهد شد.

، با تغییراتی های طبیعیاصول تغییر نخواهد کرد. فرکانس با تغییر سیستم از تک جرم به چند جرم،

هنوز به جرم و سختی بستگی دارند. فرکانس معادل فرکانس طبیعی دمپ شده حاصل از دمپینگ، 

با  همهای پاسخ زیادی خواهد داشت دامنهتحریک نزدیک به رزونانس نیز پاسخ با دامنه  رزونانس است.

تواند کامال حذف شود. بزرگترین تغییر در این شوند. با دمپینگ کافی، پیک پاسخ میدمپینگ کنترل می

ی داریم و هر فرکانس طبیعی یک شکل مد خاصی دارد که عست که حاال چند فرکانس طبین ایاحالت 

های مختلف و فازهای مختلف نسبت به همدیگر دامنه درق با قطعات مختلف سازه در حال ارتعاش بمنط

 خواهند بود.

 کنیم سیستم جرم و فنری در نظر بگیرید مطابق شکل زیر جرم و فنر دیگری را با آن سری می
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جرم و فنر به جرم اصلی، رزونانس تنظیم می شود تا مطابق رزونانس جرم اصلی شود. وقتی  پس از اتصال

این روش کاهش  یابد.ی در فرکانس قبلی به صفر کاهش میید، به طور عجیبی جنبش جرم اصلبه آن رس

بنابراین، انرژی جرم اصلی ظاهرا توسط ارتعاش به میراگر دینامیکی موسوم است شکل زیر. 

 شود. یکی تنظیم شده جذب میمیراگردینام

 

 میراگر دینامیکی

وجود نداشته  دمپینگیجالب است بدانید حرکت میراگر در این فرکانس رزونانس محدود است، حتی اگر 

 باشد.

کند. اکنون افتد که سیستم از یک درجه آزادی به دو درجه آزادی تغییر میاین اتفاق به این علت می

خیر برابر فرکانس های رزونانس اسیستم دو جرمی دو فرکانس رزونانس دارد. هیچکدام از فرکانس

 رزونانس اولیه جرم اصلی وقتی به تنهایی بود نیست.

های طبیعی نداشته باشد، پاسخ این سیستم دو درجه آزادی در این فرکانس دمپینگیاگر سیستم هیچ 

کند مشکلی هم وجود های اخیر کار نمیجدید نامحدود خواهد بود. اما وقتی ماشین در این فرکانس

کند. میزان محدودی ی هنگام استارت و توقف پاسخ بزرگ نامحدود مشکل ایجاد مینخواهد داشت، ول

کاهد. با این حال مستهلک کننده برای هر دو جرم، از دامنه ارتعاش در فرکانس های طبیعی جدید می

اگر دمپینگی در هر کدام از مجموعه جرم فنرها وجود داشته باشد، پاسخ جرم اصلی در فرکانس هدف 

از صفر نخواهد بود. سیستم دو درجه آزادی دو فرکانس طبیعی، مطابق با دو مد طبیعی از ارتعاش بیشتر 

 سیستم دارد. 
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ا تقریب به توزیع های جرمی در نظر گرفت که بتوده توان به عنوان یک سری ازهای واقعی را میسازه

هرکدام با که های طبیعی دارد، انسرسیم. یک سازه پیوسته تعداد نامحدودی فرکجرم پیوسته می

 .باشدمی ارتعاشی خاص خودش )مد( خصوصیات شکل

در هر طرف نگه داشته شده است را در نظر بگیرید. این سازه آنقدر ساده  ییناتصال پیک بیم که با  مثال،

معادالت  6له دهای طبیعی اش امکان پذیر است. معاحل برای شکل مدها و فرکانس هیک راارائه که است 

 اند.نشان داده شده 5دهد، و سه شکل مد اول در شکل ئه میاهای طبیعی را ارحاصل برای فرکانس

𝑓𝑖 =
(𝑖𝜋)2

2𝜋(𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ)2
√

(𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑜𝑓 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦)(𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎)

𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑙𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡
 

 

و در  5شکل مدهای نشان داده شده در شکل  در ذاتا، این معادله هم مجذور نسبت سختی به جرم است.

باشند. خط مپ شده( میدیمم جابجایی برای فرکانس طبیعی )زادامه مقاله شکل بیم در موقعیت ماک

ها نشان شکل های واسطه در بقیهدهند. این موقعیتها موقعیت بیم در سیکل ارتعاش را نشان میچین

با اندک تغییرات مهمی خصوصا وقتی روتور شروع به  ،هاهای فکری و نگرشاند همه این زمینهداده نشده

 ند. شوهای دوار منتقل میماشینبه دنیای کند، چرخش می

 ماشین دوار ساده

قرار الستیک، بدون جرم اای روی یک شافت جرم توده سیستم جرم فنر دمپر، ساده دوار یک ماشیندر 

سیستم یک درجه آزادی است که  شود،نامیده می ’Laval‘یا  ’Jeffcott‘ . این مدل، که مدلدارد

شود. در این مقاله، مدل چند درجه آزادی عموما برای معرفی خصوصیات دینامیکی روتور استفاده می

نشان داده است،  3این مدل در شکل  شود. مقطعتر مطابق با یک روتور فیزیکی استفاده میکمی پیچیده

تر باشد. برای واقعیو دو بیرینگ می سختی و جرم( )با یک شافت که شامل یک دیسک مرکزی صلب،
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پمپ یا توربین دو  ،آن شبیه به فن بطور فیزیکی، شوند.ساختن مدل ابعاد نشان داده شده انتخاب می

 .طرف بیرینگ است

 

 دوارهای غیر دینامیک

ها سختی شعاعی گد، و اینکه بیریننها دمپینگی ندارینگبیرچرخد، فرض کنید ماشین ساده ما نمی

ای(. همچنین فرض های ساچمهنگیهای نوعی بیر)همه ویژگی برابری در جهات افقی و عمودی دارند

 دیگری سخت.بیرینگ های نرم، یکی متوسط و با یکی  کنیم سه نوع از این ماشین وجود دارد،می

های طبیعی را بیابیم. در هر فرکانس، حرکت باید یک سری از مدها/فرکانس در تست مدال یا آنالیز،

ستاتیک انتظار )درست مثل بیم دو سمت درگیر(. این رفتاری است که باید از یک سازه ا ای استصفحه

 مانند بیم، دهد.را نشان میها برای سه سختی بیرینگ سه شکل مد اول و فرکانس 7داشته باشیم. شکل 

کند، ارتعاش می شافتدهد. همچنانکه م جابجایی نشان میمخط نازک شکل خط مرکز شافت را در ماکزی

 گردد. کند و بر میشده حرکت میندر طرف مقابل خط مرکز جابجا مشابه از این موقعیت به موقعیت 

. برای مدها دارد ثر زیادی روی شکلبه خاطر داشته باشید نسبت سختی بیرینگ به سختی شافت ا

شود. بنابراین، عموما مدهای روتور خیلی خم نمی ترهای نرم و متوسط، شافت در دو مد پایینبیرینگ

یابد(، مقدار یابد )یا سختی شافت کاهش میشود. همچنانکه سختی بیرینگ افزایش میصلب نامیده می

 شود.خمش شافت بیشتر می
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دیسک بدون  باشد. در مد اول،ک مرکزی میدیسچگونگی حرکت  هاخصوصیات جالب شکل مد یکی از

کند. این خصوصیات عمومی با جنبش می یانتقالحرکت یابد. در مد دوم بدون می یانتقالحرکت جنبش 

 ی ازخواهیم دید که حرکت ترکیب شوند. اگر دیسک را خارج از مرکز کنیم،افزایش فرکانس تکرار می

تر این خصوصیات به برخی رفتارهای جالبتقال و جنبش خواهد بود. هنگام شروع به دوران شافت ان

 .شدخواهد منتهی 

فنر دمپر  همانطوری که برای سیستم جرم تحریک کنیمبا دامنه ثابت متغیری فرکانس سیستم را با اگر 

های پایین، یک فنر در فرکانسرفتاری مشابه آن خواهیم دید. یک انحنای کنترل شده با دادیم انجام 

 و کاهش دامنه با افزایش فرکانس را خواهیم دید. پیک در دامنه،

 ای مدهای استوانه -های دوراندینامیک

هنگام  ابتدا آنچه که در مد اول روتور های دوار باید بچرخند تا کار مفید انجام دهند،از آنجا که ماشین

و  ریم. باز هم، سه نوع مختلف با افزایش سختی بیرینگ داریم،گیافتد را در نظر میچرخش اتفاق می

ها در همه جهات شعاعی سختی یکسان دارند. تست مدال/آنالیز را با شافتی در دور کنیم بیرینگفرض می

10rpm ها فرکانس 8شکل  بینیم.ترین فرکانس طبیعی را میو فرکانس و شکل مد پایین کنیم،تکرار می

دهد. بخاطر داشته باشید شکل حرکت تغییر ترین مد سه ماشین نشان میبرای پایینو شکل مدها را 

  کرده است.
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حالت  نسبت سختی بیرینگ به سختی شافت تأثیر زیادی روی شکل مد دارد. بازهم، مانند حالت غیردوار،

اما اکنون حرکت  است،نامند. این مدها خیلی شبیه مدهای غیردوار بدون خمش شافت را مد صلب می

ابتدا تاب خوردن یک  ای است. برای رویت چگونگی حرکت روتور،ای آن بیش از حرکت صفحهدایره

گاهی این مد را به همین خاطر  کند.طناب را تصور کنید. طناب روی سطح خارجی استوانه حرکت می

 یا «جهش» مد گاهی آن د. بنابراین،جهطناب باال و پایین می نامند. در دید از جلو،می« ایمد استوانه»

 شود.نامیده می «انتقالی»

تواند هم جهت می )مانند حرکت طناب( حرکت چرخش روتور روتور دوران هم دارد. اما برخالف طناب،

خالف جهت » یا «جهت چرخش در» دوران شافت یا در جهت مخالف آن باشد به همین خاطر به آنها

نکته اینکه  دهد.روتور را هم در جهت و هم خالف جهت چرخش نشان میمقطع  4گویند. شکل «چرخش

کند. بنابراین، برای حرکت میچرخش  تیک نقطه روی سطح روتور در همان جه ،برای چرخش در جهت

 یبیرونطرف یک نقطه در بیرون روتور در همان  ()مثال تحریک ناباالنسی چرخش هم جهت هم سرعت

یک نقطه روی سطح روتور در جهت مخالف  در چرخش خالف جهت، ماند.مدار چرخش باقی می

 چرخد.خش به داخل مدار چرخش میرهمچنانکه هنگام چ چرخدمی
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تست  توانیممی دهد،بازتری از سرعت شافت موقعیت را تغییر میمحدوده برای رویت اینکه چگونه 

توانیم می نگاهآ چرخش تا سرعت باال را انجام دهیم.های شافت از بدون سرعت را در محدودهمدال/آنالیز 

و  هم جهت )خط قرمز( 81اول را دنبال کنیم. شکل  های هم جهت و خالف جهت مرتبط با مدفرکانس

 دهد.در رنج سرعت شافت نشان می های طبیعی رافرکانس )خط چین مشکی( خالف جهت

 

مد در توانیم ببینیم که می از این شکل، معروف است. (Campbell این شکل عموما به )دیاگرام

کاهش مد خالف جهت اندکی  کند.سرعت خیلی تغییر نمی محدودهدر فرکانس طبیعی ای استوانه
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یابد )که در حالت سختی باال بیشتر چشمگیر است علت آن بعد مد هم جهت افزایش می و ،یابدمی

 شود.تشریح می

 یهای چرخش مد مخروطدینامیک

ها و فرکانس 88شکل  کنیم.نگاهی به دومین سری مدها می ای را تشریح کردیم،حال که مد استوانه

 دهد. بعدی را برای سه ماشین نشان می هایشکل مد

 

ها تا حد زیادی مد هستند که دیسک بدون انتقال جهش داشت. یها نزدیک به مدهای غیردوارفرکانس

برای تصور  گیرند.ای در بر میای را بیش از حرکت صفحهاما باز حرکت دایره دوارند،شبیه به مدهای غیر 

و آن را طوری حرکت  اید،وسط ثابت نگه داشته ای را دردر نظر بگیرید که میله چگونگی حرکت روتور،

که نوک کنند را طی می ییهاند. میله دو شکم مخروطندهید که دو انتهای آن مسیر دایره را دور بزمی

 با نگاه جانبی، نامند.می «مخروطی»گاهی این مد را  رسند. به همین خاطرشان در وسط میله به هم می

جهد و دو طرف نسبت به هم غیر هم فازند. میله حول مرکزش باال و پایین می رسد کهچنین به نظر می

مد بیرینگ با  اول و مدهای غیردوار،مد ند شود. همانهم نامیده می pitchیا  rockاین مد گاهی مد 

 د.نکشبا سختی باال انتهاهای روتور را می هایبیرینگ و شود،سختی کم عموما مد صلب نامیده می

یا خالف جهت آن  ،تواند هم جهت دوران روتور )هم جهت چرخش(چرخش می ای،همانند مد استوانه

  باشد. )خالف جهت چرخش(

تا سرعت باال  تست مدال/آنالیز را از بدون دوران توان مجددامی های شافت،تغییر سرعتبرای دیدن اثرات 

و خالف  )خط قرمز( هم جهت 82شکل  انجام داد و دو فرکانس مرتبط با مد مخروطی را دنبال کرد.
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دهند. از این های طبیعی روی یک رنج سرعتی گسترده را نشان میفرکانس )خط چین مشکی( جهت

مد در خالف در کنند. های مدهای مخروطی روی رنج سرعت تغییر میکه فرکانس توان دیدیم شکل،

 یابد.در حالیکه در هم جهت افزایش می ،طبیعی کاهشجهت فرکانس 

 

باشد  زاویه ای )مخروطی/جهشی( قطعهاین رفتار عجیب اثر ژیرسکوپ است که هرگاه شکل مد  توضیح

اثرات  یابد،همچنان که سرعت شافت افزایش می هم جهت چرخش را در نظر بگیرید.شود. ابتدا حادث می

 کند.یسک مرکزی برای حرکت جهشی عمل مانند افزایش سختی فنر روی حالت دباید پی ضرورتا وژیرسک

اثر معکوس است.  برای چرخش خالف جهت، فرکانس طبیعی افزایش یابد، شودباعث میافزایش سختی 

)به  یابدلذا فرکانس طبیعی کاهش می کند تا سختی موثر کاهش یابد،دوران روتور عمل می افزایش سرعت

متقارن مورب جمع شده با ماتریس  های ژیرسکوپی عموما به عنوان ماتریسواژه ای،عنوان یادداشت حاشیه

 نتیجه خاص آن اثر نرم/سخت کنندگی است( شود.دمپینگ نوشته می

چرا که دیسک مرکز بدون هرگونه  شد، صحبتپی وژیرسکاثر خیلی کم از  ای،در حالت مدهای استوانه

بنابراین در حالت  شود.حرکت مخروطی، اثرات ژیرسکوپی ظاهر نمیبدون . چرخیدحرکت مخروطی می

 برای حالت بیرینگ سخت، فقط شودهیچ اثری مشاهده نمی ای است،بیرینگ نرم که حرکت خیلی استوانه

 جزئی یادآوری شد. ی)و بنابراین حرکت نوع مخروطی نزدیک بیرینگ ها( اثر برآمده داردکه یک استوانه 
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 پیوتشریح اثرات جرم و ژیرسک

اثرات ژیرسکوپی چگونه برای تغییر هرگاه حرکتی با برخی اجزا مخروطی وجود داشته باشد اکنون که دیدیم 

روتور  ،حالتهر در  ای دیسک تکی را بنگریم.بگذارید دو سری از روتوره کند،عمل میفرکانس طبیعی دوار 

د داشت. نروتور با دیسک بلندتر وجود خواه با قطر کوچکتر، دیگریو  ،روتور دیسک سنگین ییک ،صوری

 باشد.م دیسک متصل به آن است متفاوت میموهومی معادل با جر صوری که جرمدیسک دیسک سنگین از 

دیسک بلندتر همان وزن را  ،کوچکتر کند(جرم تغییر نمی یاینرساما مومنتم  یابد،)یعنی جرم افزایش می

ای ی جرمی کاهش یافتهاین دیسک کوچکتر مومنتم اینرس است. بزرگترطول آن کوچکتر و اما قطر آن  دارد،

ای حدود دارد و مومنتم اینرسی کاهش یافته 0.53با ضریب (polar’ moment Ip‘)حول محور دوران 

 دارد.0.65 ضریببا  (Id)قطر دیسک 

مدل و سه سه 86شکل کنیم.در مرکز استفاده میمتقارن  یدیسک دارایوتور رباز هم از یک  ،برای حالت اول

بخاطر را دهد. مقایسه مدل اسمی با دو نوع تغییر یافته سری فرکانس طبیعی در مقابل سرعت را نشان می

 باشید:داشته 

 دارد  ی بزرگیشحرکت چرخ کهای )جرم در نقطه آوردمیها را پایین افزایش جرم اولین مد فرکانس

 (شودقرار داده می

 ای است که )جرم افزایش یافته در نقطه گذاردجرم اضافه شده دومین مد را بدون تغییر باقی می

 کمترین چرخش را دارد(

 حرکت  جاذبه )دیسک مرکزی دهدمد اول را تغییری نمی ،کاهش جرم مومنتم از نوع اینرسی

 مخروطی خیلی کمی دارد(.

 دهد، و قدرت اثر ژیرسکوپی را فرکانس مد دوم را افزایش می ،مومنتم اینرسی جرم کاهش یافته

  )دیسک مرکزی جاذبه حرکت مخروطی ذاتی دارد( کاهش می دهد



 
روتور با همان جرم و طول  کنیم تاجابجا میرا رانیم، و بیرینگ داخلی برای حالت دوم، دیسک را به انتها می

با مقایسه مد نامی با های طبیعی در مقابل سرعت و سه سری فرکانس لسه مد 89شکل  کلی بدست آید،

 دهد. را نشان می دو نوع تغییر یافته

 

 آید:مطالب مهمی به شرح زیر بدست می

 کندهای مد را کم میفرکانس ومیندآورد و اندکی های اول را پایین میافزایش جرم مد فرکانس 
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 دهد و قدرت دو فرکانس مدهای اول و دوم را افزایش میهر  یمومنتم جرمی کاهش یافته از نوع اینرس

 دهد.اثر ژیرسکوپی را کاهش می

ها همانی است که برای روتور مجددا خواهیم دید که علت بیندازیم، یها نگاهاگر به شکل مدها و این منحنی

چرخش قویا فرکانس طبیعی آن مد را متاثر بزرگ ای از مدار تغییر جرم در نقطه جود داشت.دیسک مرکز و

در  یتغییرات در مومنتم جرم اینرساز طرف دیگر  باشد اثر کمی دارد. گرهاما اگر آن در یک  کند،می

با حرکات  تغییرات در جرم مومنتم جرم از اینرسی در یک گره اثر کمی دارد. چرخش،بزرگ موقعیت مدار 

 مخروطی بزرگ اثر قوی روی مد مربوطه دارد.

به جرم  یتغییرات در نسبت جرم مومنتم قطبی از اینرس های ارائه شده کامال بدیهی نیست،اگرچه از منحنی

یک ) دهد. عالوه برآن برای یک دیسک خیلی نازکمومنتم اینرسی قطری قدرت اثر ژیرسکوپی را تغییر می

که فرکانس همیشه بیش  یابد،نقدر سریع افزایش میمخروطی هم جهت نسبت به سرعت آ مد نسبت بزرگ(

شود هیچ سرعت بحرانی مخروطی چنانکه در ادامه تعریف می ،عالوه برآن خواهد بود. اناز سرعت دور

 نخواهد بود.

 خالصه مطالب تاکنون-ژیرسکوپیاثر اثرات جرم و 

های طبیعی های قبلی مربوط به فرکانسبخش خ ناباالنسی بپردازیم،های بحرانی و پاسقبل از اینکه به سرعت

 در سیستم های دوار را خالصه می کنیم.

 با کنند. بااین حال وقتی روتور ها رفتار میهای با شافت غیردوار خیلی شبیه به سازهماشین

مرکز روتور سطح خارجی دایره را  ،ای نیستندصفحه هاچرخد مدمیهای متقارن شعاعی بیرینگ

 پیماید.می

 های روتور در همان جهت دوران یا خالف دوران باعث مدهای چرخش هم جهت یا خالف چرخش

 جهت خواهد شد.

 ها هم از جرم و هم مومنتم جرمی قطری از اینرسی متاثر هستند.فرکانس 

  ای بزرگ دارد. دایرهحرکت جرم بیشترین اثر را در نقاطی با(anti-nodes) ، در حالیکه مومنتم جرم

 .(nodes) از اینرسی بیشترین اثر را در نقاط با حرکت جهشی بزرگ دارد.



  یو تغییرات در مومنتم جرم از اینرس ،کندجرم دقیقا در گره فرکانس طبیعی را جابجا نمیتغییرات 

فرکانس  نه است(مرکز یک روتور که بصورت محوری قری )مثال، بدون حرکت مخروطی یدر نقاط

 دهد.طبیعی مربوط به آن را تغییر نمی

  ندستقویا از تغییرات سرعت متاثر ه )مثال مد مخروطی( متاثر از مومنتم جرم از اینرسیمدهای .

مد چرخشی خالف جهت با افزایش طبیعی  فرکانس کند،ض کنید خصوصیات بیرینگ تغییر نمیفر

 مد هم جهت افزایش خواهد یافت. میزانطبیعی یابد در حالیکه فرکانس سرعت شافت کاهش می

مومنتم جرم قطبی از اینرسی به مومنتم جرمی قطری از به شکل مد و هم به نسبت  تغییر هم

 شود.اینرسی مربوط می

به سرعت حداقل در برخی مدها ی شدید گیاحتماال وابست fan blade/با دیسک بزرگ یماشینبنابراین 

سرعت شافت نسبتا ثابت هستند تغییر که نسبت به  ییخواهد داشت یک ماشین کامال متقارن احتماال مدها

 را خواهد داشت.

 سرعت های بحرانی

 .های بحرانی را مطرح کنیمتوانیم سرعتبا دیدی که اکنون نسبت به مدهای ماشین دوار داریم می

API684  کند:ونانس را چنین تعریف میهای بحرانی و رزسرعت (8443)ویرایش اول 

ق بمنط( 2.5 <سرعت دورانی شافت که بر پیک یک فرکانس رزونانس دمپ شده غیر بحرانی )فاکتور تقویت

شود همچنانکه باشد. موقعیت فرکانسی از سرعت بحرانی به عنوان فرکانس پاسخ پیک ارتعاشی تعریف می

 شود.تعریف می (ناباالنسیبرای تحریک ( )مثال Bode)بوسیله یک منحنی بودی 

یک فرکانس  ق برب)پریودیک( منط هنگامی که فرکانس تابع نیرویی هارمونیکروتور روش ارتعاش  -رزونانس

 طبیعی از سیستم روتور باشد.

اش یک فرکانس طبیعی دمپ توزیع ناباالنسی ویژه سرعت روتور از سرعتی بگذرد که روتور با بنابراین هرگاه

و خروجی یک سنسور صحیح نصب شده یک پیک واضح و ممتاز در پاسخ  نرا تحریک کند،شده مطابق با آ

توان به عنوان های بحرانی را مینشان دهد ماشین از سرعت بحرانی گذشته است. سرعترا به سرعت 

 نیز نامید.« پیک پاسخ»های سرعت



که منطبق با  ناباالنسی( )یعنی فرکانس تحریک در نظر گرفت سرعتیتوان می ای،مانند حالت سازه

اطالق  «های بحرانی دمپ شدهسرعت» عموما )یعنی رزونانس(، باشدده میفرکانس طبیعی دمپ ش

برای  باشند.می APIهای بحرانی تعریف شده با مشخصات اینها مجزای از سرعت از حیث عددی، شوند.می

پینگ بطور چشمگیری از هم دور با افزایش دم آنها خیلی نزدیک به هم هستند. دمپینگ خیلی کم،

 شوند.می

و ناباالنسی به آن  ،کنیمبا سختی متوسط استفاده می از مدل دیسک مرکز، مثال سرعت بحرانی، برای

کنیم. که سه مد اول تحریک شوند. همچنین مقدار کمی دمپینگ در بیرینگ ها اضافه میکنیم اضافه می

ز نیروهای ناباالنسی در بیرینگ سمت چپ را به عنوان پاسخ جابجایی در جهت عمودی حاصل ا85شکل 

 دهد. تابعی از سرعت نشان می

 

به عنوان رفرنس رسم شده  (Campbell رامگ)دیا فرکانس طبیعی دمپ شده در مقابل منحنی سرعت

اضافه به منحنی فرکانس طبیعی دمپ شده به عنوان رفرنس 8×بخاطر داشته باشید خطی منطبق بر است.

های بحرانی در پیک پاسخ سرعت وقتی فرکانس طبیعی یک سیستم سرعت شده است. به عنوان تعریف،

زیادی دامنه خیلی  یبه همین خاطر برای هر رزونانس شود.با ناباالنسی شافت تحریک شود حادث می
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مپینگ د بیرینگ،-برای این سیستم روتور شود.و فقط با دمپینگ سیستم کنترل می مل است،محت

که ناباالنسی  از آنجا اول به همان اندازه مدهای دوم و سوم موثر نیست. در مد بیرینگ برای کنترل دامنه

مطابق با هیچ سرعت بحرانی  کند،بیرینگ را تحریک نمی-مدهای خالف جهت در این سیستم روتور

 و مدهای خالف جهت وجود ندارد.  (8×) هم سرعت مقطع نشان داده شده در دیاگرام بین خط

دمپینگ اضافه  ،رسیم. در این حالتمی 83به پاسخ شکل اگر دمپینگ بیرینگ را مقداری اضافه کنیم،

 طبق تعریف کند. بنابراین،و سومین فرکانس طبیعی را حذف می پاسخ در دومین هایبیرینگ کامال پیک

API و  تی اگر چه تالقی بین سرعت کارکردشوند حدر نظر گرفته نمی «سرعت بحرانی» دیگر

 شده مربوطه وجود داشته باشد.  های طبیعی دمپفرکانس

 

برخی  باشند.که حالت عمومی می های بحرانی در این حالت در مدهای هم جهت هستند،همه سرعت

چرخش هم جهت ی از روتور با یهابا بخش توانند مدهای مخلوط داشته باشند،های پیچیده میماشین

متحمل است که سرعت بحرانی مد مخلوط  ،هابا چرخش خالف جهت. با این ماشین هاییو بخش ،دوران

که اختالف زیادی  باشد. همچنین احتمال دارد که حالت خاصی از دمپ جزئی ماشین )یعنی بال بیرینگ(

ممکن  ن حالت غیر معمول،برای ای بین مقدار سختی بیرینگ در جهت عمودی و افقی دارد داشته باشیم.

  تحریک ناباالنسی از یک مد خالف جهت داشته باشیم.-خیلی رایج نیست-است

شوند که نزدیک به سرعت بحرانی کار نکنند که باعث دامنه ر طوری طراحی میاماشین های دو ،عموما

تفرقی بین  های دوار حداقلبیشتر مشخصات ماشین ،طورنباالی ارتعاش مرتبط با رزونانس شود. همی

 .محدوده سرعت کارکرد نرمال و هر سرعت بحرانی الزم دارد
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 مشخصات تحریک ناباالنسی

و  برای ماشین با دیسک مرکزی، 83و85های پاسخ ناباالنسی قبلی در شکل یک مقایسه دقیق منحنی

در  د.شودو اختالف اساسی آشکار می  9 فنر در شکل-جرم-منحنی پاسخ فرکانسی برای سازه دمپر

در حالیکه منحنی پاسخ  دهد،منحنی سازه پاسخی برابر با پاسخ استاتیک نشان می های پایین،فرکانس

در  یابد،ای زوال میهای باالتر پاسخ سازهدر فرکانس ینطور،مشود. هناباالنسی بدون پاسخ شروع می

 های باالتر تمایل دارد. اباالنسی به مقدار ثابتی در سرعتحالیکه پاسخ ن

تحریک ناباالنسی  این دو اختالف حاصل وابستگی فرکانس از نیروی سینوسی دامنه ثابت در مقابل

در حالیکه تحریک  ها باشد،ای نیروی ثابتی در همه فرکانسشد تحریک سازهفرض می باشند.می

 نشان داده می شود. 81ناباالنسی خصوصیتی مربوط به مربع سرعت دارد چنانکه در شکل 

 

 کند.میصفر هیچ نیرویی از تحریک ناباالنسی وجود ندارد،که اولین اختالف ذکرشده را تشریح  rpmدر 
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توضیحات  -رودناباالنسی تا مقدار ثابتی باالی سرعت بحرانی میاینکه دامنه پاسخ  -دومین اختالف

ای نسبی این شکل ارتباط زاویه ببینیم.شود را آنچه حادث میتوانیم می 81با توجه شکل  تری دارد.جالب

 ند. کگذرد رارسم میببین موقعیت ناباالنسی و پاسخ روتور را چنانکه سرعت روتور از سرعت بحرانی 

 

یت بکشد که با کند که دیسک را به خارج روی یک اوربای عمل میناباالنسی به گونه زیر سرعت بحرانی،

ای نسبت به سرعت دارد. با این درجه 41در سرعت بحرانی پاسخ روتور تاخیر کند. سرعت رشد زیادی می

درجه تغییر 811بین نیروی ناباالنسی و جهت پاسخ تا حال پس از گذر از سرعت بحرانی اختالف فاز

چرخد. وقتی دیسک به این حالت حاال دیسک حول مرکز جرم دیسک/ناباالنسی می ،کند. در نتیجهمی

 بیشتر سرعت دامنه را افزایش نمی دهد تا اینکه اثرات مد بعدی مشاهده شود.افزایش رسید، 

ای است که جرم ناباالنسی در است نقطه اول نقطه high spotو   heavy spotمنظور تاخیر فاز نقطه 

 نقطه دوم یعنی جایی که به دلیل ناباالنسی شافت به بیرینگ نزدیک می شود.آن متصور است و 

مثال اگر مطابق شکل مدادی روی بیرینگ نزدیک شافت نصب کنیم در سرعت پایین زیر سرعت بحرانی 

 .خورددر همان موقعیتی که ناباالنسی وجود دارد خط می high spotنقطه 
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کند و ناباالنسی از جلوی مداد عبور میای که بین لحظه 8وقتی دور روتور افزایش یابد تاخیر زمانی

 آید که حاصل دمپینگ سیستم استکند بوجود میروتور با مداد تماس پیدا می ای کهلحظه

  

با  کندبا گذر روتور از رزونانس دامنه ارتعاش زیادی مشاهده می شود و زاویه تاخیر بشدت تغییر می

برابر سرعت کند، وقتی افزایش سرعت تا نزدیک به دو افزایش بیشتر سرعت ارتعاش مجددا فروکش می

 .رسددرجه می 811رزونانس برسد زاویه تاخیر به 

                                                           
1 Angle of lag 
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 هابرخی پیچیدگی

ای هستند وقتی شافت ای که صفحههم جهت بود. مدهای سازه-مان نسبتا مستقیمبحث کنون،تا

شوند. در مدهای هم جهت د و به مدهای هم جهت و خالف جهت تجزیه مینشوای میچرخد دایرهنمی

در حالیکه در مدهای خالف جهت با افزایش سرعت کاهش  یابد،افزایش سرعت فرکانس افزایش میبا 

یابد اینکه چقدر مد تغییر کند به توزیع جرم و مومنتم جرم قطری از اینرسی و شکل مربوط به شکل می

جهت از هم  هرگاه دور روتور با چرخش هایی که دمپینگ باالیی دارند،مد بستگی دارد. مگر در بیرینگ

حرکت هم جهت و  یمدها ها،در برخی حالت فرکانس دمپ شده بگذرد یک سرعت بحرانی موجود است.

تواند با یک حالت خرابی وجود دارد که چرخش خالف جهت می خالف جهت ترکیبی دارند. نهایتا،

هایی م پیچیدگیکنیدر دنیای واقعی که در آن زندگی می نیروهای ناباالنسی تحریک شود. با این حال،

 همیشه وجود دارد .

های واقعی در همه جهات سختی یکسانی های بسیاری از ماشینبیرینگ .اولی قبال پیش بینی شده بود

 های فیلم سیال،متقارن است. برای بیرینگگهدارنده عموما ناسازه ن ای،های ساچمهبرای بیرینگ ندارد.

 نامتقارن باشند.توانند بیرینگ و ساپورت هر دو می

 افتد؟بنابراین چه اتفاقی می

 84دایی فرکانسی بیشتری بین جفت مدها وجود دارد چنانکه در شکل جاساسا سه اثر وجود دارد. اول، 

ای باشند بیضی ها با نقاط روی روتور به جای اینکه بیشتر دایرهیز نشان داده شده است. دوم، اربیتن

 ماند.ویر بیشتر همانگونه باقی میتص دیگر اینکه، (21)شکل هستند
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رود خصوصیات سختی و دمپینگ برای این های فیلم سیال بکار میدومین پیچیدگی ابتدا برای بیرینگ

های افقی و عمودی های فیلم سیال همچنین بین محورقویا تابع سرعت شافت است. بیرینگها بیرینگ

cross-coupling  .و  کند،نیرویی در محور عمودی جابجایی در محور افقی ایجاد مییعنی دارند

افزایش چرخش هم با اطالق کلی را چنین تغییر داد که توان میبرعکس بنابراین برای این بیرینگ ها 

فرکانس چرخش خالف جهت با افزایش سرعت در یابد و افزایش میفرکانس طبیعی جهت با سرعت 

ممکن  یابد. بسته به روتور و خصوصیات بیرینگ و اینکه چگونه با سرعت تغییر کند،کاهش میطبیعی 
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یک مد خالف جهت با در داشته باشد و یا فرکانس طبیعی هم جهت واقعا با سرعت کاهش  است یک مد

 افزایش یابد.فرکانس طبیعی سرعت 

و مدها  نسبت دمپ شده هستندندرت به های دوار به سومین نکته پیچیده با ارزش اینست که ماشین

زاویه فاز بین نقاط مختلف روی عموما پیچیده تر از واقعی هستند. خالصه این جزئیات فنی اینست که 

ای کم دمپ شده دیده های سازهبه همین خاطر عموما در مد 811شافت به تناوب نه صفر است نه 

ممکن های دیگر بیشتری دارد. پیچیدگیشود. جزئیات آن فراتر از بحث ماست و جای کار و مطالعه می

 برای جزئیات بیشتر، .و موارد دیگر خمش گرمایی، خمش شافت، است اثرات غیرخطی را در بر بگیرد،

 د.درگشود مطالعه بیشتری توصیه می

 مقدمه -مورد کاوی

واقعی سرعت بحرانی و فرکانس طبیعی دوار خوب است اما برای دنیای مطالب در مورد اگرچه همه این 

ها و نتایج برای این به عنوان پاسخی برای این پرسش مورد کاوی بر پایه برخی داده چگونه بکار می آید؟

ای پایه خواست حدیوژهای پزشکی مییفشرکت سازنده سانتر شود.دهد ارائه میروحی به آن میپروژه که 

توسعه تجربی مدل دینامیکی روتور از مشخصات دینامیکی روتور برای یک خط تولید ایجاد کند. هدف 

برای این ماشین بود. این پروژه برای این مقاله خیلی مناسب است چرا که در رنجی از سرعت در نظر 

ماشین دیسک وسط  کند،رفتار می )روتور صلب( این ماشین خیلی شبیه به بیرینگ نرم گرفته شده است،

های روتور به ایه محصوالت توسعه مدل دینامیکدر نظر گرفته شده است. روش فنی برای ایجاد حد پ

 شکل آنالیزی بود.

 داده برداری-مورد کاوی

 ارتعاش با استفاده از پروب پراکسیمیتی موجود که دو طرف روتور نصب شده بود انجام گرفت. با این حال،

 ،1rpm ونبرابر دور هم در دسترس نبود. بد 8روتور کامال آببندی و دور از دسترس بود و سیگنال 

 evenنمودار آبشاری رسم کرد. بجای آن، رایجبصورت  Z rpmشد با محوراطالعات آبشاری را نمی

time  برای مشخص کردن خطوط طیف در مقابل زمان در محورz .استفاده شد 

برابر هایی  event timeاولین خط طیف گرفته شده که در پشت نمودار آبشاری جای دارد و بر چسب 

 eventاخیر تر طیف در جلوی منحنی است و برجسب های قبل از حال دارد. خطوط ثانیهبا تعداد 



time 0.0 ،در سرعت دارد و  28نمودار آبشاری شروع به کار ارائه شده در شکل  ثانیه را دارد. برای مثال

های جدید ثانیه است. خطوط طیفevent time 8611ترین موقعیت طیف جا دارد که به همراه عقب

خط  ایجادبا  ،در مقابل زمان تقریبا خطی بود start upسرعت  خوشبختانه، .اندثانیه اضافه شده 4هر 

 ر کرد.به راحتی می توان آنرا چشمی تفسی تقریبا خطی ظاهر می شود و 8×

 

دور و در ادامه از دومین  8219دهند که روتور از اولین سرعت بحرانیش در نشان می start up هایداده

های بحرانی از خطوط طیفی مرتبط با هر کدام از این سرعت گذرد.دور می 2411سرعت بحرانیش در 

  شوند.ارائه می26و22اند و برای اطالعات شکلهطیف آبشاری استخراج شد

 

 



شود در ای سرعت بحرانی میاستوانهآنالیز مدال مشخص کرد که اولین فرکانس طبیعی روتور باعث مد 

  .رفت باعث مد مخروطی شدفرکانس طبیعی دوم همانطور که انتظار میحالیکه 

نکته جالب اولیه  شود.را باعث می29به شکل یک نقشه رنگی شکل  28ترسیم مجدد طیف آبشاری شکل 

اینکه  اما شاهدی است بر قرار دارند، 8×ها در امتداد خط این شکل این نیست که سری از پیک در

اینها در نقشه رنگی به  .اندپ شده روتور توسط ارتعاشات پس زمینه تحریک شدههای طبیعی دمفرکانس

های کارکرد مرتبط با هارمونیکناو  ،شوندنگ در ارتعاشات پس زمینه دیده میعنوان خطوط کم ر

 هستند.

 

دور است آنالیز دینامیک روتور و تست مدال  8219در فرکانس ثابت  29اولین خط کم رنگ شکل 

همانطور که قبال بحث شد فارغ از سرعت دوران . و ای باشدغیردوار مشخص کرد که اولین مد باید استوانه

 هایهددا ای بادر فرکانس ثابتی باقی خواهد ماند چرا که اثر ژیرسکوپی روی آن تاثیر ندارد. شکل استوانه

 چرا که نشان داد هم فازند. پراکسیمیتی دو انتها تایید شد.

که حرکت یک طرف روتور خارج از فاز  باید باشد،شکل روتور محاسبه کرد که دومین مد مخروطی  آنالیز

است که جهشی غیردوار  طرف دیگر است. همانطور که قبال تشریح شده این مد تحت تاثیر اثر ژیرسکوپی



یکی چرخش هم جهت و دیگری چرخش خالف جهت همانگونه که قبال بحث  کند،مد تجزیه میرا به دو 

با خطوط کم رنگی در  هاشود. اینهت با افزایش سرعت شافت اضافه میمد هم جطبیعی شده فرکانس 

یکه قله در سرعت صفر در باالی ئرا ایجاد کرده است جا 1 نشان داده شده است که شکل 29شکل 

کند شود که آنالیز مدال تجربی مد جهشی را پیدا میحادث می یرکانسشود. قله در فمنحنی حادث می

توان دید که با افزایش دوران شافت مدها جدایش فرکانس بیشتری پیدا چرخد. میهنگامی که شافت نمی

در حالیکه پایه  یابد،سرعت کاهش میخالف جهت است که با افزایش  جزء 1پایه سمت چپ  د.نکنمی

 یابد.جهت است که سیخ می شود و فرکانس افزایش می سمت راست جزء هم

 coastدهد در باز هم دو سرعت بحرانی را نشان می دهد،را نشان می coast downهای داده 25شکل 

down برچسب زمانی بیشتر هستند و خط طیف برای  های سرعت باالتر در پشت نمودار آبشاری باداده

ثانیه در حالیکه اولین سرعت بحرانی در همان  0.0 ر چسبسرعت صفر در جلوی آن است با یک ب

قابل توجهی در  نی با تفاوتدومین سرعت بحرا، 8219RPM شود،سرعت هنگام راه اندازی حادث می

2546 RPM 2411 شود نهظاهر می RPM . 

 

را از  هادهد. اگر متخصص ارتعاشات فقط پیک فرکانسخط طیفی را با این فرکانس نشان می 23شکل 

کند که چرا سرعت بحرانی دوم فرکانس ببیند تعجب می coast downنمودار آبشاری شروع به کار و 

 متفاوتی دارد.



 

را رسم کنیم و خطوطی را برای کمک به تعقیب چرخش مدهای مخروطی هم جهت  29اگر مجددا شکل

م کند که چرخش هآن شکار می .آوریمهایی بدست میسرنخ بکار بریم، 21و خالف جهت مانند شکل 

 coast downو چرخش خالف جهت هنگام  شود،تحریک می 2411RPMجهت هنگام استارت آپ در 

 شود. ک مییتحر 2546در 

 

های طبیعی دمپ شده در مقابل سرعت کارکرد از نموداری از پیش بینی مربوطه از فرکانس 21شکل 

 coastگیری هنگام ده برای مد دوم اندکی بیش از اندازهدهد. فرکانس پیش بینی شآنالیز را نشان می

down ،251اما جدایش  استRPM  که در حدود فرکانس فاصله نمونه برداری از  دهد،را نشان می

توان فرض کرد که دلیل این است. می قابل قبولحد ست پیش بینی مد اول در های تجربی اداده

توانست تحرک مورد انتظار را از می coast downجابجایی در پیک پاسخ سرعت بین شروع به کار و 

 coastای از مد خالف جهت هنگام و تحریک غیر منتظره سرعت بحرانی هم جهت هنگام شروع بکار،



down .آن کامال بر ماشینی که چرخش  ،های متفاوتی داشته باشدماشین تحت نظر باید بیرینگ باشد

ندها و ببنابراین توصیفات بواسطه آب ،داشته باشد منطبق نیستخالف جهت در نتیجه تحریک ناباالنسی 

چندین عامل غیرخطی احتمالی دیگر ممکن است هم خوانی نداشته باشد. توضیح احتمالی دوم اثر 

 coast down ر دارد تاسختی غیرخطی است که با دامنه بیشتر روی شروع به کار اث

 

 نتیجه گیری 

د و نگیربه واسطه اثرات ژیرسکوپی تحت تاثیر قرار نمیروتور ای استوانه ینشان داده شد که مدها

تحت تاثیر قرار روتور مدهای مخروطی  ،ماند. برعکسفرکانس در مقابل سرعت روتور ثابت باقی می

و خالف جهت تجزیه شوند که به ترتیب با افزایش گیرند و باعث می شود اجزاء چرخش به هم جهت می

 یابد.سرعت روتور افزایش و کاهش می
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  (.Field trainingشركت شما)
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