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Streszczenie
Przedmiotem rozwaŜań w niniejszym artykule jest analiza drgań poprzecznych płyty pierścieniowej osadzonej na drąŜonym wale. W artykule zaprezentowano procedurę pozwalającą
zidentyfikować zdeformowane postacie drgań własnych. Analizowane w proponowanym
algorytmie modele dyskretyzowano metodą elementów skończonych. Wymagane obliczenia
wykonano w środowisku obliczeniowym ANSYS.
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Abstract
This paper studies the transversal vibration of the annular plate with complex geometry. The
plate is fixed in the hollow shaft. The algorithm to identify the proper distorted mode shapes
is presented. The required models are formulated by using finite element representations. The
base model contains all essential construction of the real system. The pre-stress effect are
included using ANSYS code.
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1. Wstęp
Analiza drgań poprzecznych płyt kołowych i pierścieniowych jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy [1, 2, 5, 8, 12]. Wynika to z faktu, Ŝe wirujące zespoły maszyn
(np. koła zębate przekładni lotniczych) mogą być, z punktu widzenia teorii drgań, rozwaŜane jako płyty kołowe bądź pierścieniowe [7], których kształt i wymiary wynikają
z konstrukcji wymienionych zespołów. Częste przypadki uszkodzeń wirujących krąŜków są
skutkiem pojawiających się podczas pracy m.in. drgań poprzecznych. Z tego teŜ względu
istotne jest na etapie projektu wyznaczenie wartości częstości własnych drgań poprzecznych płyty kołowej i odpowiadających im postaci drgań. W monografii [7] przedstawiono
ogólną teorię drgań poprzecznych płyt kołowych i pierścieniowych przy ówczesnym stanie
wiedzy. Z polskojęzycznych opracowań na uwagę zasługują prace [4, 10]. W monografii
[4] podano rozwiązanie ścisłe drgań poprzecznych swobodnych i wymuszonych dla płyty
kołowej z warunkami brzegowymi typu swobodne podparcie na obwodzie oraz utwierdzenie. W rozprawie [10] autor analizował drgania poprzeczne swobodne i wymuszone
dwóch płyt kołowych połączonych warstwą spręŜystą typu Winklera. Rozwiązanie zagadnienia brzegowo-początkowego uzyskał, stosując metodę Fouriera.
Zagadnienia drgań poprzecznych płyt pierścieniowych w ujęciu trójwymiarowej teorii
spręŜystości rozwaŜano w publikacjach [1, 2, 5, 6, 8]. W pracy [5] przedstawiono rozwiązanie dla płyty o liniowo zmiennej grubości, natomiast w [6] autor wyznaczył częstości
własne i odpowiadające im postacie drgań dla płyty o nieliniowo zmiennej grubości. W obu
wspomnianych przypadkach rozwiązanie uzyskano metodą Ritza. W publikacji [2] autorzy
analizowali drgania pierścieniowej płyty kompozytowej, stosując metodę elementów skończonych. W pracy [1] analizowano zagadnienia drgań płyty z nieciągłościami w postaci
szczelin promieniowych. Opracowano specjalny element skończony modelujący szczelinę.
W pracy [12] przedstawiono wyniki analizy numerycznej drgań kompletnego wirnika silnika lotniczego. Dla potrzeb analizy opracowano model wirnika złoŜony z trójwymiarowych elementów skończonych typu brick.
Celem niniejszego artykułu jest analiza drgań poprzecznych koła zębatego rozwaŜanego
jako płyta pierścieniowa, o kształcie odzwierciedlającym geometrię koła, osadzona na
drąŜonym wale. Płyta ma nieciągłości geometryczne w postaci otworów umiejscowionych
w sposób uporządkowany na zadanym promieniu. Dla tak przyjętego modelu geometrycznego opracowano model MES w środowisku obliczeniowym ANSYS. W artykule
przedstawiono wyniki rozwiązania numerycznego drgań własnych wspomnianego układu.
Zaprezentowano takŜe procedurę ustalającą odpowiedniość między formami drgań płyty
litej i płyty z otworami. Ponadto omówiono wpływ prędkości kątowej na częstości własne
analizowanego koła. Poza wymienionymi powyŜej publikacjami autorowi nie są znane prace dotyczące analizy wpływu nieciągłości geometrycznych na wartości częstości własnych
drgań poprzecznych płyt pierścieniowych i deformacji odpowiadających im postaci drgań
własnych w porównaniu z formami pojawiającymi się dla płyt litych. Niniejszy artykuł
stanowi kontynuację badań autora dotyczących analizy drgań układów mechanicznych
z zastosowaniem metody elementów skończonych [9].
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2. Model analizowanego układu
Przyjęty do rozwaŜań układ stanowi koło zębate o konstrukcji pokazanej na rys. 1.
Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane w przekładniach redukcyjnych i przekładniach napędu agregatów turbinowych silników lotniczych.

Rys. 1. Model układu
Fig. 1. Model of the system

W modelu koła pomija się wieniec zębaty, przyjmując średnicę zewnętrzną koła równą
średnicy podziałowej koła zębatego dz. Pozostałe wymiary geometryczne koła (średnice: d0,
dp, dk, dw1, dw2; grubości: hp, hz) zdefiniowano zgodnie z rys. 1.
Koło składa się z płyty pierścieniowej z kołnierzem, osadzonej na drąŜonym wale stopniowanym. Płyta ma nieciągłości geometryczne w postaci otworów umiejscowionych
w sposób uporządkowany na zadanym promieniu (rys. 1).
Zagadnienie drgań własnych układu rozwiązano metodą elementów skończonych
(MES). Do obliczeń przyjęto element czworościenny, dziesięciowęzłowy (solid92), izotropowy o trzech stopniach swobody w kaŜdym węźle. Macierz mas i sztywności elementu
wynikają z równania [11]
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– gęstość elementu,
– macierz funkcji kształtu,
– macierz pochodnych funkcji kształtu,
– macierz sztywności materiałowej,
– objętość elementu.

3. Obliczenia numeryczne
Jak wspomniano wcześniej, analizie numerycznej poddano koło zębate (rys. 1), dla
którego wygenerowano model elementów skończonych pokazany na rys. 2.
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Rys. 2. Siatka MES układu
Fig. 2. The FEM model of the system

Dane konstrukcyjne rozwaŜanego koła zamieszczono w tab. 1. Analizę numeryczną wykonano w środowisku obliczeniowym ANSYS. W artykule prezentowane są wyniki obliczeń drgań własnych giętnych. Ze względu na symetrię kołową płyty dla kaŜdego rozwiązania, dla którego linie węzłowe tworzą średnice węzłowe, otrzymuje się dwa identyczne
układy prostych węzłowych, ale obróconych względem siebie o kąt fazowy α = π/2n, przy
czym n oznacza liczbę średnic węzłowych.
Tabela 1
Dane konstrukcyjne analizowanego układu
dz
[mm]
110

dp
[mm]
98

dk
[mm]
62,7

dw1
[mm]
26,7

dw2
[mm]
18,8

d0
[mm]
22,4

hz
[mm]
7

hp
[mm]
2,3

ν
0,3

E
[MPa]
2,08·105

ρ
[kg/m3]
7,83·103

Ze względu na złoŜoność układu postacie giętne koła ulegają zniekształceniu w porównaniu z układem pozbawionym otworów, do tego stopnia, Ŝe w odniesieniu do niektórych rozwiązań trudno jest jednoznacznie określić, jakiej postaci ono dotyczy. Aby rozwiązać ten problem, proponuje się w niniejszym artykule następującą procedurę pozwalającą zidentyfikować zdeformowane formy drgań giętnych koła. Przyjmuje się dwa modele
pomocnicze płyty pierścieniowej (rys. 3). Wymiary geometryczne pierwszego modelu (model 1) zostały przyjęte z geometrii rozwaŜanego koła i są to: średnica zewnętrzna dz,
średnica wewnętrzna dw2, grubość hp (tab. 1). Dla tak zdefiniowanego modelu wykonuje się
analizę dynamiczną dla przypadków, dla których wartość średnicy otworów przelotowych
d01 (rys. 3) zmienia się zgodnie z tab. 2. Otrzymane rezultaty porównuje się jakościowo
i ilościowo. Proponowane podejście pozwala prześledzić deformację spowodowaną otworami przelotowymi linii węzłowych związanych ze średnicami i okręgami węzłowymi,
a w konsekwencji ustalić odpowiedniość między formami drgań płyty litej i płyty z otworami. W ostatnim kroku porównuje się rozwiązania uzyskane dla modelu 1 z rozwiązaniem
dla układu, którego model MES pokazano na rys. 2 (model podstawowy). Drugi model
(model 2) wykorzystuje się w przypadku, gdy wyniki analizy z pierwszego podejścia nie
pozwalają zidentyfikować zdeformowanej postaci drgań własnych giętnych koła. Model
drugi zawiera dodatkowo kołnierz o wymiarach zgodnych z geometrią koła (tab. 1). Podobnie jak poprzednio, analizę dynamiczną prowadzi się dla przypadków, dla których
wartość średnicy otworów przelotowych d02 określona jest w tab. 2.
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We wszystkich analizowanych modelach warunki brzegowe przyłoŜono do węzłów.
W kaŜdym modelu węzłom leŜącym na powierzchni oznaczonej łoŜysko (rys. 4) odebrano
jeden stopień swobody związany z przemieszczeniem promieniowym węzłów. Natomiast
węzłom leŜącym na powierzchni oznaczonej połączenie odebrano stopień swobody związany z przemieszczeniem węzłów wzdłuŜ osi symetrii kaŜdego modelu.

Rys. 3. Model 1 i model 2
Fig. 3. Model 1 and model 2

Rys. 4. Warunki brzegowe
Fig. 4. The boundary conditions

Dla opracowanych modeli prowadzono obliczenia do momentu wyznaczenia częstości
własnej związanej z ośmioma średnicami węzłowymi postaci giętnej. Obliczenia wykonano
przy załoŜeniu, Ŝe układy obracają się z prędkością kątową θ = 1047 [rad/s]. Efekt wirowania uwzględniono, wyznaczając dla kaŜdego modelu w pierwszym kroku obliczeniowym
na podstawie analizy statycznej rozkład napręŜeń wynikający z wirowania. Następnie rozkład taki uwzględniono w kolejnym kroku obliczeniowym związanym z analizą modalną.
Tabela 2
Średnice otworów modeli pomocniczych

d01, d02 [mm]

1
0

Model 1 i model 2
2
3
11,2
15,68

4
22,4

PoniŜej przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych w odniesieniu do postaci, które
uległy znacznej deformacji. Dla układu z rys. 2 pokazano oba rozwiązania dla postaci
związanych ze średnicami węzłowymi, dla pozostałych modeli zaprezentowano po jednym
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rozwiązaniu. Omawiane rozwiązania przedstawiono w kolejności występowania. Wartości
częstości własnych dla prezentowanych postaci w odniesieniu do poszczególnych modeli
zamieszczono w tab. 3 i 4.

Rys. 5. Postacie drgań odpowiadające częstości ω24 (model podstawowy)
Fig. 5. The mode shapes corresponding to frequency ω24 (base model)

Rys. 6. Postacie drgań odpowiadające częstości ω24 (model 1)
Fig. 6. The mode shapes corresponding to frequency ω24 (model 1)

Do ustalenia odpowiedniości między formami dla tego przypadku posłuŜono się modelem 1 (rys. 6). Deformacji ulegają głównie linie związane ze średnicami węzłowymi. Daje
się takŜe zauwaŜyć wpływ kołnierza na dodatkowe zniekształcenie linii węzłowych.
Tabela 3

ω24 [Hz]
ω32 [Hz]
ω26 [Hz]

Model
podstawowy
1141
1384
1778

Częstości drgań własnych
Model 1 d01 [mm]
0
11,2
15,68
987
972,6
960,5
1315
1296
1288
1434
1409
1412

Rys. 7. Postacie drgań odpowiadające częstości ω16 (model podstawowy)
Fig. 7. The mode shapes corresponding to frequency ω16 (base model)

22,4
957,7
1343
1493
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Rys. 8. Postacie drgań odpowiadające częstości ω16 (model 2)
Fig. 8. The mode shapes corresponding to frequency ω16 (model 2)

Dla tej postaci odpowiedniość między formami znaleziono na podstawie modelu 2. ZauwaŜa się znaczne zniekształcenia linii węzłowych dla płyty z otworami.
Tabela 4
Częstości drgań własnych

ω16 [Hz]
ω25 [Hz]

Model
podstawowy
1164
1313
1751

0
1098
1427

Model 2 d02 [mm]
11,2
15,68
1112
1121
1361
1315
1458
1533

22,4
1159
1313
1742

Rys. 9. Postacie drgań odpowiadające częstości ω25 (model podstawowy)
Fig. 9. The mode shapes corresponding to frequency ω25 (base model)

Rys. 10. Postacie drgań odpowiadające częstości ω25 (model 2)
Fig. 10. The mode shapes corresponding to frequency ω25 (model 2)

Prezentowane postacie wymagają szerszego omówienia. Jest to przypadek, w którym
występuje znaczna róŜnica w kształcie form i w wartości odpowiadających im częstości
drgań własnych. Oznaczenie pierwszej formy nie było trudnym zadaniem. Natomiast do
znalezienia odpowiedniości dla drugiej postaci wykorzystano model 2. Znacznemu zniekształceniu ulegają linie węzłowe związane z okręgiem i średnicami węzłowymi.
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Rys. 11. Postacie drgań odpowiadające częstości ω32 (model podstawowy)
Fig. 11. The mode shapes corresponding to frequency ω32 (base model)

Rys. 12. Postacie drgań odpowiadające częstości ω32 (model 1)
Fig. 12. The mode shapes corresponding to frequency ω32 (model 1)

Dla tej postaci odpowiedniość między formami wyznaczono na podstawie modelu 1. Występują znaczne zniekształcenia poszczególnych linii węzłowych.

Rys. 13. Postacie drgań odpowiadające częstości ω26 (model podstawowy)
Fig. 13. The mode shapes corresponding to frequency ω26 (base model)

Rys. 14. Postacie drgań odpowiadające częstości ω26 (model 1)
Fig. 14. The mode shapes corresponding to frequency ω26 (model 1)
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Podobnie jak w poprzednim przypadku, do oznaczenia postaci wykorzystano model 1.
Znacznym zniekształceniom ulegają linie węzłowe odpowiadające średnicom węzłowym.
W dalszej kolejności rozwaŜano wpływ efektu wirowania płyty na wartości częstości
własnych drgań giętnych koła. Analizę numeryczną przeprowadzono dla modelu z rys. 2
przy załoŜeniu, Ŝe prędkość kątowa koła przyjmuje wartości podane w tab. 5. W artykule
zaprezentowano wyniki odpowiadające jedynie omawianym wcześniej formom własnym
(tab. 5).
Tabela 5

ω24 [Hz]
ω16 [Hz]
ω25 [Hz]
ω32 [Hz]
ω26 [Hz]

Wpływ prędkości kątowej na częstości własne
Prędkość kątowa θ [rad/s]
0
150
350
600
778
788
829
918
860
868
902
972
925
935
977
1070
1351
1362
1406
1504
995
1006
1054
1155
1358
1367
1413
1515

800
1002
1058
1169
1607
1257
1624

1024
1141
1164
1313
1751
1384
1778

W odniesieniu do kaŜdego przypadku wartość częstości własnej rośnie wraz ze wzrostem prędkości kątowej układu. Efekt wirowania powoduje wzrost sztywności giętnej omawianego koła.
4. Uwagi i wnioski
Projektowanie wirujących zespołów współczesnych maszyn wymaga stosowania zaawansowanych środowisk obliczeniowych opartych na metodzie elementów skończonych.
Pozwala to uwzględnić w modelu obliczeniowym złoŜoną geometrię układu.
Istnieje obszerna literatura na temat drgań poprzecznych płyt pierścieniowych. W pracach tych analizowano modele charakteryzujące się prostym kształtem i dającymi się
opisać nieciągłościami geometrycznymi. W niniejszym artykule analizowano złoŜony układ
o kształcie geometrycznym odzwierciedlającym koło zębate. Opracowany algorytm pozwala ustalić odpowiedniość między formami drgań płyty litej i płyty z otworami. RozwaŜana procedura moŜe być zastosowana do wyznaczania częstości własnych drgań giętnych i odpowiadających im postaci drgań wirujących krąŜków.
Praca zrealizowana podczas praktyki przemysłowej w Dziale Rozwoju WSK PZL Rzeszów S.A.
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