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Samenvattinq 

Hydrodynamisch gesmeerde lagers hebben invloed op het dynamisch gedrag van 
rotorsystemen. Ze voegen stijfheid en demping aan de systemen toe en kunnen 
instabiel gedrag veroorzaken. In het voor u liggende verslag wordt een 
overzicht gegeven van de in de literatuur gebruikelijke methoden om deze 
invloed in de modellering te verwerken. 
In eerste instantie wordt hierbij uitgegaan van de lagers. Aan de hand van 
zowel analytische als numerieke beschrijvingen wordt de lagerkracht bepaald. 
Deze kracht blijkt op een niet-lineaire wijze afhankelijk te zijn van de 
excentriciteit van het asmiddelpunt. Speciale aandacht wordt besteed aan het 
cavitatie-effect, berekeningen met het eindige elementen pakket AFEP en aan 
de impedantie methode. 
In tweede instantie worden rotor-lager systemen bestudeerd. Deze systemen 
worden zowel lineair als niet-lineair doorgerekend. In de lineaire theorie 
worden de stabiliteit en de onbalans responsie bepaald. In de niet-lineaire 
theorie wordt, d.m.v. directe tijdsintegratie, de baan van het a ~ ~ ~ d d ~ ~ ~ ~ n t  
bepaald. Beide theorieën worden toegepast op een symmetrisch rotarsysteem 
met starre assen en op willekeurige systemen. 
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Hoofdstuk 1:  Algemene inleiding 

1.1.  Inleidinq 
In de vakgroep WEI van de afdeling werktuigbouwkunde is medeo ' 8 3  een 
project opgestart op het gebied van de rotordynamica. Het doel van dit 
project is het analyseren van het niet-lineaire gedrag van rotorsystemen. 
Het voor u liggende rapport is de verslaglegging van een deelonderzoek van 
dit project. Het onderwerp van dit deelonderzoek is het bestuderen van het 
gedrag van lagers in een rotor-lager systeem. In eerste instantie wordt 
hierbij uitgegaan van de lagers. Het zal blijken dat het verband tussen de 
positie van het asmiddelpunt en de reactiekracht van het lager niet-lineair 
is. In hoofdstuk 2 wordt deze relatie besproken. 
Het cavitatie-effect speelt in deze relatie een belangrijke rol. De fysische 
achtergrond van dit effect en enkele methoden om dit effect in de bepaling 
van de lagerkracht mee te nemen worden besproken in hoofdstuk 3 .  

In hoofdstuk 4 worden een tweetal methoden gepresenteerd welke, d.m.v. 
vergelijkingen, het verband tussen de lagerkracht en de positie en snelheid 
van het asmiddelpunt t.o.v. het lagermiddelpunt bepalen. De eerste methode, 
de mobiliteitsmethode, bepaalt de snelheid als functie van kracht en 
posatie. De twede anetksde bepaalt c?e kracht als functie van positie en 
snelheid. Deze methode noemt men de impedantie methode en hij is geschikt 
voor rotosdynamica berekeningen. 
De dynamische karakteristieken van een lager kunnen in lineaire berekeningen 
beschreven worden door een achttal coefficienten. In hoofdstuk 5 worden, 
m.b.v. ue eindige elementen metnode iAFEPj, deze coëffisionten voïiï eeii 

cirkelcilindrisch lager bepaald. 
Bij het bestuderen van het gedrag van lagers in een rotor-lager systeem 
wordt in tweede instantie uitgegaan van rotor-lager systemen (hoofdstukken 6 
en 7 ) .  Deze zullen zowel lineair als niet-lineair worden geanalyseerd. In de 
lineaire analyse komen de stabiliteit en de onbalans-responsie aan de orde. 
Het zal o.a. blijken dat de lagers instabiliteit kunnen veroorzaken. 
In de niet-lineaire analyse wordt d.m.v. directe tijdsintegratie de baan van 
het asmiddelpunt bepaald. M.b.v. deze baan kan de stabiliteit van het 
systeem worden onderzocht. 
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op enkele algemene aspecten van de invloed 
van de asondersteuning op rotorsystemen. Tevens wordt aandacht besteed aan 
de verschillende lagertypen welke in rotorsystemen worden toegepast . 

1 . 2 .  Invloed van de asonder steunins OD ro torsvstemen i 4  4 . 4 7 1  

De asondersteuning bestaat in het algemeen uit een lager en een lagervoet. 
Beide onderdelen hebben invloed opade bewegingen van een rotor. In deze 
paragraaf wordt deze invloed besproken. 

1 . 2 . 1 .  Stijfheid 
Alle rotoren hebben, onafhankelijk van de ondersteuning (oneindig lage 
stijfheid), een oneindig aantal eigen trillingsvormen. Van deze zogenaamde 
'free-free modes' zijn in de praktijk enkel de lage frequenties van belang. 
In reële rotorsystemen wordt de rotor echter ondersteund door lagers. 
Veronderstellen we dat deze ondersteuningen oneiridlg stijf zijn (geen 
radiale verplaatsingen in de lagers) dan kan de rotor alleen op een 
begrensde wijze trillen, met knopen op de plaatsen van de lagers. Men noemt 
dit 'pinned-pinned modes'. 
Een praktische rotor zal functioneren tussen deze twee uitersten. Ter 
illustratie staan in figuur 1 . 1  de eigen frequenties van een enkelvoudige 
staaf uitgezet tegen een toenemende stijfheid. In deze 'critical speed map' 

worden tevens verschillende trilvor aangegeven. 

O 
r i  

a, 
Y-4 
Y 
c 
a, 
3 
W 
a, 
L 

G- 

figuur 1 . 1  'critical speed map' 
____c 

lager s t i j f h e i d  

In de eerste twee eigenfrequenties, bij lage stijfheid, buigt de as niet. 
Men noemt dit ook wel 'starre as' bewegingen (rigid rotor). 
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Het nut van de 'critical speed map' ligt vooral in de ontwerpsfeer waar 

vooraf kan worden bestudeerd of de te gebruiken frequentie bij een bepaald 
rotor-lagersysteem kan gaan samenvallen met een eigenfrequentie. 

L.. 

1 . 2 . 2 .  Dvnam ische karakteristieken va n laaer e n laaervoet 
Naast stijfheid voegt een oliegesmeerd lager ook demping toe aan een rotor- 
lagersysteem. In de totale ondersteuning (lager t lagervoet) wordt de 
beweging van de as dus beïnvloed door de stijfheden van lager en lagervoet 
en door de dempingseigenschappen van het lager. De lagervoet voegt meestal 
weinig demping toe aan het systeem. In figuur 2 wordt de ondersteuning 
schematisch weergegeven. 

* I  

I I I  '/// I /#/ 

figuur 1.2. stijfheid en demping in een ondersteuning 

Een verplaatsing van de as in een oliegesmeerd lager in x-richting geeft 
reactiekrachten in zowel x- als y-richting. Door deze kruiskoppeling is het 
noodzakelijk de dynamische karakteristieken van het lager door minimaal vier 
stijfheids- en vier dempingscoëfficienten te beschrijven. In dit rapport 
worden de stijfheidscoëfficienten aangeduid met: 

K K e n K  
Kxx, xy' yx YY 

De dempingscoëfficienten met: 

B B e n B  
BxxI xy' yx YY 

De eerste index is gerelateerd de richting van de kracht en de tweede, bij 
de stijfheidscoëfficienten, met de verplaatsingsrichting en bij de dempings- 
coefficienten met de snelheidsrichting van het asmiddelpunt. De berekeningen 



-1 -4- 

worden bij oliegesmeerde lagers extra gecompliceerd doordat de 
lagercoefficienten op niet-lineaire wijze afhankelijk zijn van de positie 
van de as in het lager. 

De dynamische karakteristieken van wentellagers verschillen vkel met die van 
oliegesmeerde lagers. Ze zijn meestal minder stijf en het wordt algemeen 
aangenomen dat ze minder energie dissiperen. Om toch goede 

dempingseigenschappen te verkrijgen worden ze vaak gecombineerd met 
zogenaamde 'squeeze film' dempers. 

J . 2 . 3 .  Svn chrone onbalansresDons ie 
In een rotor-lagersysteem zal altiJ3 een kleine onbalans aanwezig ziJ. i .  Deze 
onbalans geeft aanleiding tot een met de rotorsnelheid roterende (synchrone) 
kracht. In figuur 1 .3  wordt de invloed van lagerstijfheid en demping OP 
de amplitude van de onbalansresponsie gegeven. 

I - 
f reqiientie figuur 1 . 3  onbalansresponsie 

f ree-f ree 
t stijf ----- 
+ stijf t demp - - - - -  

Uit figuur 1 . 1  bleek dat bij toenemende stijfheid de waarde van de 
eigenfrequenties toenam. De resonantiepieken in figuur 1 . 3  verschuiven onder 
invloed van de lagerstijfheid dan ook naar rechts. 
Door de dempingseigenschappen van de lagers wordt de hoogte van de 
resonantiepiek verlaagd. Anderzijds wordt de resonantiefrequentie 
uitgespreid over een breder frequentiegebied. 
Het effect van demping is sterk afhankelijk van de trillingsvormen van de 
rotor. Is deze b.v. zodanig dat de knopen samenvallen met de lagers dan 
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is dit effect klein. In zo'n geval kan extra demping aan het systeem worden 
toegevoegd b.v. door 'squeeze film' dempers. 

1.2.4. Instabiliteit t.q.v. oliegesmeerde lasers 
Boven een bepaald grenstoerental wordt een rotor-lagersysteem met 
oliegesmeerde lagers instabiel. Het asmiddelpunt gaat zich dan in een baan 
om het lagermiddelgunt bewegen met een snelheid,_die i.h.a. ongelijk is aan 
de rotorsnelheid (whirl). Deze whirl - frequentie komt meestal overeen met 
de laagste eigenfrequentie van het systeem. De verhouding rotorfrequentie - 
whirïfrequentie is meestal een 
van ' /2w-whirl' . Het fenomeen wordt in de literatuur aangeduid met 'oil- 
whip'. De oorzaak van deze instabiliteit ligt in de kruistermen van de 
lagerstijfheid. Een goede fysische verklaring wordt gegeven door Crandall 

(151.  

I /2  of lager ( 3 1 ) .  #en spreekt daarom ook wel 
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1 .3 .  Lasertvpen F1,42,44f 
Bij de keuze van het lagertype voor een rotor-lagersysteem speelt de 
levensduur vaak een belangrijke rol. i3ij rol-lagers is deze begrensd door 
vermoeiing en slijtage en wordt deze korter naarmate de belasting of het 
toerental toeneemt. Op glijlagers hebben belasting of toerental weinig 
invloed daar de lageroppervlakken onder normale condities elkaar niet raken. 
Slijtage wordt dus voorkomen wat tot gevolg heeft dat de levensduur zelfs 
onder zware belastingen of bij hoge toerentallen, erg lang kan zijn. Bij de 
meeste rotor-lagersystemen zijn glijlagers dan ook te prefereren boven 
rollagers. Een andere reden hiervoor zijn de betere dempingseigenschappen 
van glijlagers. 
Glijlagers worden onderverdeeld in dynamische en statische gesmeerde lagers. 
Hydrostatische lagers worden door een externe pomp van druk voorzien terwijl 
hydrodynamische lagers onder invloed van de belasting zelf een druk 
opbouwen. Een constructie met een hydrodynamisch lager is dan ook meestal 
minder gecompliceerd en daardoor aantrekkelijker. 
De analyse van gasgesmeerde lagers is ingewikkelder dan die van 
vloeistofgesmeerde lagers daar in het eerste geval de compressibiliteit van 
het medium moet worden meegenomen. In een later stadium kan deze uitbreiding 
van het model als nog worden ingevoerd. 
In paragraaf 1 . 2 . 4 .  bleek dat oliegesmeerde lagers instabiel kunnen worden. 
Dik g e l d t  V O Q ~ Z ~  V Q D ~  cirkelcilindrische lagers. In de praktijk kan deze 
eigenschap worden onderdrukt door andere lagergeometrien toe te passen. In 
tabel 1 . 1  wordt een overzicht gegeven van in de praktijk gebruikelijke 
lagertypen. 
Daar het doel van dit onderzoek het onderkennen van de fenomenen welke 
optreden bij rotor-lager systemen mot hydïodyîìâiììisch ges~eerde lagera is, 
wordt in dit verslag bij berekeningen enkel naar circelcilindrische lagers 
gekeken. 
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Hoofdstuk 2: Hydrodynamisch gesmeerde lagers 

2.1. Inleidinq %r 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de in de literatuur 
gebruikelijke methoden om de lagerkrachten van hydrodynamisch gesmeerde 
lagers, welke dynamisch zijn belast,te bepalen. 
deze methoden de Reynolds-vergelijking als uitgangspunt genomen. Het 
oplossen van deze vergelijking levert de drukverdeling in het lager. 
Integreren over het oppervlak levert daarna de gezochte lagerkrachten. 
M.b.v. deze krachten kunnen de lagercoefficienten worden bepaald. 
Voorafgaand wordt kort het stromingsprofiel en de drukopbouw in een lager 
besproken. 

In het algemeen wordt voor 

2 . 2 .  Volumestromen in een laqer 
Onder de veronderstelling dat de vloeistof zich laminair en visceus gedraagt 
zijn er in de film van een hydrodynamisch gesmeerd lager twee type 
stromingen te onderscheiden: 

- sleepstroom 
- drukstroom 

De sleep- of Couettestroming ontstaat als twee planparallelle oppervlakken 
t.o.v. elkaar een schuivende beweging maken. 

figuur 2.1 :  sleepstroming. 

De grootte van de volumestroom door een doorsnede van de film bedraagt voor 
een Newtonse vloeistof per breedte-eenheid: 
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1 Q = /Z~.H 
De druk- of Poiseullestroming 
punten. 

(2.1) 
ontstaat door een drukverschil tussen twee 

=- 

figuur 2.2: drukstroming 

Het stromingsprofiel is parabolisch en voor de volumestroom per breedte 
eenheid kan worden afgeleid: 

3 - p2).H 
- (Pl (2.2) Qd - 12.g.1 

De totale volumestroom is samengsteld uit de sleepstroom en de drukstroom. 

2.3. Drukopbouw 
Er zijn verschillende effecten die drukopbouw in een lager kunnen 
veroorzaken. De twee belangrijkste, het geometrisch wigeffect en het 
buffereffect, worden hier kort behandeld. Voor de overige effecten wordt 
verwezen naar het diktaat van prof. Huyderman [37]. 
Het wigeffect treedt op bij twee t.o.v. elkaar bewegende oppervlakken welke 
een kleine hoek t.o.v. elkaar hebben (zie fig. 2.3a). b. i 

figuur 2.3a,b: Wigeffect 

In figuur 2.3b is het wigeffect zoals het bij glijlagers optreedt 
weergegeven. 
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Het tweede belangrijke effect is het buffereffect. Dit treedt op als twee 
oppervlakken naar elkaar toe of van elkaar af bewegen. 

figuur 2 . 4 :  buffereffect 

De vloeistof wordt dan uit de spleet geperst of erin gezogen. Dit effect is 
tijdsafhankelijk en van groot belang bij dynamisch belaste lagers. 

2 . 4 .  Definities 
Voorafgaand aan de introductie van de Reynoldcvergeli-jking worden 
geometrische grootheden, hoeken en hoeksnelheden gedefinieerd. Tew 
er een drietal coördinaatsyctemen besproken. 

1 - 
X 

figuur 2 . 5 :  Geometrische grootheden 

2 . 4 .  Definities 
Voorafgaand aan de introductie van de Reynoldcvergeli-jking worden enkele 
geometrische grootheden, hoeken en hoeksnelheden gedefinieerd. Tevens wordt 
er een drietal coördinaatsyctemen besproken. 

1 - 
X 

figuur 2 . 5 :  Geometrische grootheden 

1 -  computing-frame 
2- Hrachtsframe 
3- Uitwijkingsframe 

(vast in de ruimte) 
(roteert met kracht) 
(roteert met uitwijking (E)) 

enk 
rens 

ele 
wordt 
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Het computing-frame wordt als vast in de ruimte gezien. Het bijbehorende 
cartesische coördinatenpaar is: x,y. Een willekeurige hoek wordt vanuit dit 
systeem beschreven met a. 
T.O.V. het computing-frame roteert het krachtsframe met een hoek 6 welke een 
hoeksnelheid 8 = wb heeft. Het coördinatenpaar is: E, q (Cartesische) . Vanuit 
het krachtsframe wordt het uitwijkingsframe gedefinieerd. De hoek tussen de 
beide systemen, (P, wordt de attitude hoek genoemd. Het bijbehorende 
coördinatenpaar is: E,(P (poolcoördinaten). 
Een willekeurige hoek wordt van uit dit systeem aangegeven met 8 .  Hiervoor 
geldt: 

0 - a - c p - 6  ( 2 . 3 )  

b' De hoeksnelheid, waarmee de krachtsvector roteert, wordt aangegeven met w 
de hoeksnelheid van de as met w 
Booker [8 ]  maakt gebruik van een gemiddelde hoeksnelheid in het 
krachtsframe: 

en clie van het lagerhuis met as. j 

In het computing-frame geldt echter [123: 

- 4  w = /2'wj f ws) 

De beide grootheden worden in de literatuur door elkaar heen gebruikt. Om 
verwarring te voorkomen wordt de volgende notatie ingevoerd: 
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2.5. De Reynoldsverqeliikinq 
A l s  basis voor de lagerberekeningen wordt in het algemeen de Reynolds- 
vergelijking genomen. Deze vergelijking is af te lelden uit de wetten van 
behoud van massa en impuls onder de aannamen: 

Newtonse vloeistof 
Geen traagheidskrachten, geen turbulentie 
Hoogte vloeistoffilm veel kleiner dan de straal van het lager 
Radiale drukcomgonent constant (2 = O )  

Onvervormbare niet-poreuze lagerschalen 
Incompressibele vloeistof 
Geen strek-effect [ 3 7 ]  

Spleethoogte varieert enkel in tangentiële richting 
Enkele van deze aannanien zullen in,par. 2.10  nader xorden besproken. 
De vergelijking luidt: 

A -  B- - c -  - D  

Hierin is u de som van de loopvlaksnelheden: 
u = ( w . +  w ).R (2 .9 )  

Enig fysisch inzicht in de Reynoldsvergelijking kan worden verkregen door 
aaaz de voltmestrohen in een klein controlegebied in de vloeistoffilm te 
kijken (fig. 2.6). 

3 s  

figuur 2 . 6 :  controlegebied in de vloeistoffilm 
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De som van de drukstromen in z-richting levert: 

g .RAa.AH + --.Az.RAa.AH - q .RAa.AH = -.Az.RAa.AH z aZ z az 

met vergelijking 2 . 2  (q = Q/A#) wordt dit: 

De limiet overgang geeft: 

( 2 . 1 1 )  

( 2 . 1 2 )  

( 2 . 1 8 )  

Voor de a-richting kan een soortgelijke vergelijking worden afgeleid: 

- a (- H3 3fET).az.Raa Ram' 12.p'Ram ( 2 . 1 3 )  

Het wig-effect is terug te vinden in de term C van de Reyn@ld§verg~~~j~in~ 
EP geldt VOOE de sleepstroom in die richting: 

''a q .Az.hH + -.RAa.Qz.AW - q .Az.AH = -.Az.RAa.AH ( 2 . 1 4 )  a Raa a Raa 

Invullen van vergelijking 2 . 1  en limiet overgang geeft: 

a2.u.H 1 

. az . Raa Raa ( 2 . 1 5 )  

Daar de snelheid u geen functie is van de hoek a (geen strek-effect) volgt: 

ah az.Raa 1 
2 R.aa' -.U.- ( 2 . 1 6 )  

De volumestroomverandering t.g.v. het buffer-effect hangt samen met de a€- 

en toename van het volume door variatie van de hoogte in de tijd: 

(2.17) 
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In de Reynoldsvergelijking zijn dus de volgende termen te onderscheiden: 

A : Drukopbouw in axiale richting 
B : Drukopbouw in tangentiële richting 
C : Wigeffect 
D : Buffereffect 

Het oplossen van deze partiële tweede orde differentiaal vergelijking heeft 
tot doel de drukverdeling p(z,a) in het lager te bepalen. Voor de meeste 
lagertypen kan de vergelijking echter niet in gesloten vorm worden opgelost. 
Goede benaderingsoplossingen kunnen zowel analytisch als numeriek worden 
bepaald. In de volgende paragraaf zullen beide methoden worden besproken. 

2 . 5 . 1 .  Analytische methoden 
Het belangrijkste toepassingsgebied voor de analytische methoden zijn de 
cirkelcilindrische lagers daar de spleethoogte hierbij eenvoudig is te 
modelleren. Er geldt namelijk bij goede benadering (AR < <  R f :  

H(a,z) = H(a) = AR -k e.cos(a - rp - ö )  ( 2 . 1 8 )  

of: 

~(x,y) = AR - ex.cos(a) - e .sin(cxf ( 2 . 1 9 )  Y 

In de literatuur is het gebruikelijk vergelijking ( 2 . 1 8 )  als volgt 
dimensieloos %e schrijven: 

( 2 . 2 0 )  
H 
AR h = - = 1 t E.COC(OL - rp - 5 )  

Voor de axiale coördinaat schrijven we: 

( 2 . 2 1 )  
1 -  z = - .L .z  2 

Wordt verder de viscositeit constant verondersteld dan vereenvoudigt de 
Reynoldsvergelijking tot: 
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D -  - A -B- - C 

Uitwerken afgeleide grootheden van h: 

(2.23) 

(2.24) 

Invullen van (2.91, (2.231 en (2.241 in het rechterlid van (2.22) levert na 
uitwerking: 

(2.25) 

2 
.[s.cos(u - cp - ö )  + ( 6  - tif).~.sin(a - cp - a ) ]  12.u.R 

AR2 

Deze vergelijking is t.o.v. het computing-frame gedefinieerd. Via een iets 
andere weg kan de vergelijking ook gedefinieerd worden t . o . v .  het 

uitwijkingsframe. De vergelijking wordt dan: 

(2.26) 

Deze vergelijking is het uitgangspunt voor de analytische 
benaderingsoplossingen. Enkele van de meest gebruikte modellen zijn: 

- Korte lager theorie (Ocvirk) [ 8 ]  

- Oneindig brede lager theorie (Commerfeld) [S] 
- Eindig lager model (Noes en Herrebrugh) Cl21 
- Gekorrigeerde oneindig brede lager theorie (Warner 1 [ 8 ]  

- Gekorrigeerde korte lager theorie (Barrett, Allaire en Gunter) [6] 
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De korte lager theorie en oneindig brede lager theorie worden kort 
besproken. Het eindige lager model wordt in paragraaf 4.3 behandeld. Voor de 
overige modellen wordt verwezen naar de literatuur. 

2.5.1.1. Korte laaer theorie 
Voor smalle lagers wordt verondersteld dat de drukstroom in tangentiële 
richting (term B in verg. 2.22) te verwaarlozen is bij de drukstroom in 
axiale richting (term A). De sleepstroom is niet aan enige beperking 
gebonden zodat er toch stroming in tangentiële richting aanwezig is. 
Vergelijking 2.25 vereenvoudigt tot: 

De bijbehorende randvoorwaarden zijn: 

(2.2%) 

(2.29) L 
- 2  z = t - : P = O  

Tweemaal integreren van vergelijking (2.20) levert de drukverdeling: 

In de literauur wordt deze methode aangeduid met de korte lager theorie of 
de ‘Ocvirk’ oplossing. De theorie blijkt goed te voldoen voor smalle lagers 

( /D < L 1 / 2  1 en voor kleine excentriciteiten. 
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2.5.1.2. Oneindiq brede laser theorie 
In tegenstelling tot de korte lager theorie wordt bij brede lagers 
verondersteld dat de drukstoom in axiale richting verwaarloosd kan worden 
t.o.v. de drukstroom in tangentiële richting: 

2 
- a (h3. 8) = '"Y'" .[t.cos(Q) + (a - &f).~.sin(Q)] (2.31) 

AR aQ 

Voor de drukverdeling volgt: 

(2.32) 

2.5.2. Numerieke methoden 
In de literatuur wordt veel gebruik gemaakt van benaderingsoplossingen 
gebaseerd op de eindige differentie methode (EDM) of op de eindige elementen 
methode (EEM). In de literatuur wordt meetal gebruik gemaakt van de EDM. Dit 
is historisch zo gegroeit. 
Door de beschikbaarheid van AFEP hebben we in eerste instantie gekozen voor 
de EEN aanpak. In de loop van het afgelopen jaar is het EDW pakket PHOENIX 
beschikbaar gekomen. De mogelijkheden van dit pakket voor lagerberekeningen 
zijn nog niet bestudeerd. 

2.5.3. Cavitatie-effect 
De berekende drukverdeling blijkt zowel positieve als negatieve drukken te 
bevatfen- Sterk negatieve dmkken hlijken in de przktijk. n i e t  voor t e  kmen. 

Door oorzaak hiervan ligt in het cavitatie-effect. 
In analytische benaderingen en soms in numerieke wordt verondersteld dat de 
druk niet lager kan worden dan de omgevingsdruk (p 
drukken van de drukverdeling worden in verdere berekeningen niet mee 
genomen. Voor de korte lager theorie kunnen de grenzen van het gebied met 
positieve drukken eenvoudig worden bepaald uit vergelijking (2.30): 

= O ) .  De negatieve o w  

e.cos(Q) t E . ( $  - ).sin(Q) = O (2.33) f 
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Hieruit volgen €i1= 8 

Bij het integreren over het lageroppervlak om de lagerkracht te bepalen 
moeten deze grenzen (f3,,Q2) in acht worden genomen. 
In hoofdstuk 3 wordt uitgebreid op dit effect ingegaan. Tevens worden daar 
enkele andere methoden besproken om het effect in de bepaling van de 
drukverdeling mee te nemen. 

en El2= û1 + IT. 
gr 

2.6. Laqerkrachten 
Integreren van de drukverdeling p(f3 ,z )  in de vloeistoffilm over het 
oppervlak levert de lagerkracht Fl(figuur 2 . 5 ) .  Bij een statische belasting 
is deze reactiekracht in evenwicht met de opgelegde belasting (Eb). Er 

geldt: 

F = -F ( 2 . 3 4 )  -1 -b 

In het uitwijkingsframe volgt voor de lagerkracht: 

L 
2 Q2 FE = J p(Q,z).cos(Q).RdQdz 

- L I  2 
(2.3!ia) 

t 

(2. 3!ib) 

Het integreren van de langs analytische weg bepaalde drukverdelingen is vrij 
bewerkelijk. Er worden in de literatuur verschillende technieken toegepast: 

1) W.b.v. Sommerfeld integralen [9]. Booker heeft een aantal standaard 
integralen opgesteld waarmee de integralen kunnen worden opgelost. 

2) Rechtstreeks. Zowel Merker [35] als Barrett, Allaire en Gunter [6] 
presenteren methoden waarin de integraal geheel analytisch wordt 
opgelost. 

3 )  Numeriek. Kirk en Gunter [26] maken gebruik van numerieke 
integratie technieken (Newton-Cotes quadratuur). 
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De eerste twee methoden resulteren in grote en ingewikkelde vergelijkingen 
Ze zijn daardoor lastig te programmeren. 
De numerieke integratie heeft het nadeel dat ze veel computertijd nodig 
heeft in vergelijking tot analytische oplossingen. B i j  numerieke bepaling 
van de drukverdeling via EEM of EDM zijn ze echter noodzakelijk. 

2 . 7 .  Dimensieloze veraeliikina en lagerkracht 
Het blijkt dat de lagerkracht afhankelijk is van de lagergeometrie (L,D,BR), 
de hoeksnelheid ( u ) ,  de viscositeit ( p ) ,  het gekozen cavitatiemodel en van 
de positie (x,y) en snelheid ( X , y )  van het lagermiddelpunt t.o.v. het 
lagerhuis. 
Voor een statisch belast lager is het gebruikelijk de Reynoldcvergelijking 
dimensieloos te schrijven. Hiertoe wordt het Sommerfeldgetal ingevoerd: 

F 5R 2 
so = 8 (RI p.w.L.D 

De Reynoldsvergelijking kan nu als volgt worden herschreven: 

(2.36) 

(2.37) 

Het kan worden aangetoond dat het Sommerfeldgetal So voor ‘Half-Sommerfeld’ 
en Swift-Stieber cavitatie condities (zie hoofdstuk 39 slechts afhankelijk 
is van de positie E en L/D verhouding zodat eenvoudig tabellen zijn op te 
stellen met lagerkarakteristieken. 
Bij bekende lagercondities kan de lagerkracht nu uit het Sommerfeldgetal 
worden bepaald. 
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2.8. Lacrercoëfficienten 
Om het dynamisch gedrag van een lager te beschrijven wordt in de lineaire 
theorie gebruik gemaakt van stijfheids- en dempingscoëfficienten 
(par.1.2.2). De bij de bepaling van de coefficienten benodigde lagerkracht 
bij gegeven geometrie (DrLrBR) viscositeit ( p )  hoeksnelheid (w) en 
statische belasting (Eb) is afhankelijk van de positie (x,y) en de snelheid 
(X,y) van het asmiddelpunt: 

(2.38) 

(2.39) 

Hierin dient het Sommerfeldgetal om de lagerkarakteristieken (D,L,ARip,w,Eb) 
vast te leggen. Voor kleine bewegingen rond een evenwichtspositie (x 
kan de lagerkracht worden benaderd door een eerste orde Taylorreeks 
ontwikkeling: 

O' yo) 

met: Fxe=Fx(~O~yOiOfû;So) 

F =F (x fyoiOiO;So) Ye Y 0 

(2.41) 

(2.42) 

De coëf f icienten zijn gedefinieerd t. o .  v. het x y coördinatenstelsel ( fig. 
2.5). In de literatuur worden ze echter vaak gedefinieerd t.o.v. het E , Q  

stelsel. Daar de positie van dit stelsel afhankelijk is van de 
evenwichtspositie is dit stelsel minder geschikt voor rotordynamica 
berekeningen. Het verband tussen de beide schrijfwijzen is als volgt af te 
leiden: 
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x x  x x  FX= FX + K .Q + B .a -e - (2.45) 

(2.46) E €  & E  FE= F E  + K .Q + B .U -e - 

E X E 
met : E' = R.F& , - u' = ~ . g  en 0 = R.C (R is een rotatiematrix) 

volgt : K'= R.K'.R-? en B'= R.B&.R-' (2.41) 

De coefficienten kunnen op verschillende wijzen worden bepaald. Uitgaande 
van een analytische oplossing kan men de coefficienten bepalen door de 
lagerkracht partieel te differentieren. 
Daar deze methode nogal omslachtig is en enkel opgaat voor 
cirkelcilindrische lagers wordt in de literatuur meestal gebruik gemaakt van 
numeriek bepaalde oplossingen van de Reynoldsvergelijking. 
De coefficienten kunnen dan worden bepaald uit de verandering van de kracht 
t.g.v. kleine variaties van de positie en de snelheid. Deze methode wordt 
toegepast in het AFEP programma in hoofdstuk 5 .  

Een alternatieve methode is ontwikkeld door Lund [31]. Deze methode gaat uit 
van kleine variaties van de drukverdeling: 

p = po i ~p = po+ px.Ax + p .Ay i pn.Afr + p ( 2 . 4 8 )  
Y 

Invullen hiervan in de Reynoldsvergelijking (2.8) geeft vijf partiële 
differentiaal vergelijkingen. Het oplossen van deze vergelijkingen en het 
integreren van de oplossing over het lageroppervlak geeft zowel de 
lagerkracht als de lagercoefficienten. 
.- In a, iiteratuur j ;8cr,3i  ,33,ygj ?lebben ------l.*:.a--- -.,.I-,-.,.-.- & - l - , * l l ~ m  

~ ~ L ~ C I I C I U C I I ~ :  R U L C U L P  LaucLLtzu 

samengesteld waarin de coGffbcienten zijn opgenomen als functie van de L/D 
verhouding en het Sommerfeldgetal. Ze worden daarin dimensieloos 
gepresenteerd: 

AR K - AR.w.Bi. 
(2.49) - * i i  . 

Kij= F~ Bij= FO 

4 
1 12.v.w.R 

met : Fo= referentiekracht (Reinhoudt neemt bv. F = 
o (AR12 
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Uit het lineair zijn van de Reynoldsvergelijking volgt dat de dimensieloze 
coëfficienten onafhankelijk zijn van de hoeksnelheid. 

2.9. Nader beschouwins Revnoldsverseliikinq 
Enkele van de aannamen uit paragraaf 2.5 zijn onder bepaalde condities niet 
te handhaven. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de mogelijkheden om 
deze in de berekeningen toch mee te nemen. Tevens wordt de viscositeit nader 
bekeken. 

2.9.1. Vervormbare laaerschalen 
Bij kunststof lagers, dunne lagerschalen of lagerschalen met een lage 
elasticiteitsmodulus kunnen deformaties van de lagerschalen de lokale 
spleethoogte veranderen en daardoor de drukverdeling beinvloeden. Door 
gelijktijdig met de arukverdeling de elastische vervorming te bepalen kan, 
via een iteratief proces, de uiteindelijke drukverdeling worden bepaald 

1221 - 

2.9.2. Turbulentie 
Bij hoge hoeksnelheden, grote asspelingen en vloeistoffen met een lage 
viscositeit kan turbulentie in de film optreden. Volgens Constantinescu 

[Isaf kan dit effect als volgt in de Reynoldsvergelijking worden verwerkt: 

(2.50) 

Hierin zijn k en k afhankelijk van het stromingstype: 
X Z 

) kleiner dan 2000) : k = k = 1. gl. ! l .AR - Laminair (Reynoldsgetal ( 
P X Z 

- Turbulent : De coëfficienten zijn afhankelijk van het lokale 
Reynoldsgetal: 

k X = 12/(12 t .0136.Re1.9) 

0.96 kZ= 12/(12 + .0043.Rel 1 

(2.51) 

(2.52) 
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iJ 

met : Rel= 
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(2.53) 

Een ander model wordt aangedragen door Hirs [23]. Volgens Childs [13] geeft 
dit model (Bulk Flow Theory] goede resultaten. Het model is nog niet 
bestudeerd. 

2.9.3. Viscositeit 
De viscositeit is afhankelijk van de lokale druk en temperatuus van de 
vloeistof. De drukafhankelijkheid is klein en wordt over het algemeen 
verwaarloosd t.o.v. de afhankelijkheid van de temperatuur. in de literatuur 
worden verschillende methoden aangegeven om deze afhankelijkheid mee te 
nemen. 

- Huebner [22]. Het oplossen van de energie vergelijking levert d e  

temperatuursverdeling in de vloeistoffilm. Schematisch kan de bepaling 
van de drukverdeling als volgt worden weergegeven: 

Veronderstel initiële temperatuursverdeling. 
Bereken p = p ( T ) .  

Bereken drukverdeling. 
Bereken nieuwe temp. verdeling. 
Convergentie? 

- Lund 1311.  Veronderstel de viscositeit constant over de film en neem 
hiervoor de waarde van de maximaal optredende temperatuur T max 

2 . 9 . 4 .  i;?-w whirl 
Uit een nadere bestudering van de Reynoldsvergelijking (2.25) voor 
cirkelcilindrische lagers E211 blijkt dat, daar de vergelijking lineair in 
de druk is, de oplossing is samengesteld uit de statische oplossing 
vermenigvuldigd met de factor ( 4  - i 1 en uit de buffer effect oplossing. f 
Het cavitatie-effect is buiten beschouwing gelaten. Veronderstellen we nu 
een cirkelvormige beweging van het asmiddelpunt t.o.v. het lagermiddelpunt 
dan geldt: 

i = o  (2.54) 
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Als nu ook geldt: 

1 - 
ip - Wf= @ - p w . +  w ) 4- Wb= O 

3 s  
( 2 . 5 5 )  

dan is er geen drukopbouw in het lager. Veronderstellen we verder dat het 
lagerhuis stil staat (ws= O )  en dat de attitudehoek constant is (6  = O )  dan 
blijkt dit fenomeen op te treden bij wb= 5.wj. Dus als de hoeksnelheid van 
de kracht gelijk is aan de helft van de hoeksnelheid van de as valt de 
drukopbouw weg. Dit noemt men 1 / 2  w-whirl en is typerend voor instabiel 
gedrag van rotoren (par. 1.2.4)  

1 
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Hoofdstuk 3: Cavitatie effect 

3 .1 .  In1 eidinq C I  

Het wigeffect veroorzaakt in een statisch belast, hydrodynamisch gesmeerd 
cilindrisch lager op het gebied [ - t ,O]  een positieve drukberg (zie figuur 
3 . 1 ) .  

I 

1 I 

figuur 3.1 : drukverdeling volgens Reynoldsvergelijking 

Door de divergerende wig ontstaat er echter, volgens de 
Reynoldsvergelijking, op het gebied [O,+r] ook een negatieve drukberg. Het 
blijkt dat de oplossing van de Reynoldsvergelijking keersymmetrisch is 
t.o.v. cp=O [37]. In praktische situaties kan de druk in de oliefilm echter 
niet sterk negatief worden. Hiervoor zijn drie redenen aan te geven: 

4 - Langs de randen van het lager kan lucht (of gas) uit de omgeving in de 
divergerende speet worden gezogen. De druk wordt daar dan gelijk aan de 
omgevingsdruk. 

komt dan in de buurt te liggen van de verzadigingsdruk van de in de 
olie opgeloste gassen (pv in figuur 3 . 1 ) .  

olie koken. Er worden kleine dampbellen gevormd welke kunnen 
imploderen. Dit laatste kan schade veroorzaken aan de lagerschalen. 

2 - De in de olie opgeloste gassen kunnen "uit de oplossing" komen. De druk 

3 - Wordt de druk lager dan de dampspanning (pd) van de olie dan gaat de 

De druk welke op zal treden ter plaatse van de divergerende wig wordt de 
cavitatiedruk genoemd en zal liggen tussen de Verzadigingsdruk en de 
dampspanning van de olie. In de praktijk wordt meestal olie gebruikt welke 
gedurende lange tijd aan invloeden uit de omgeving is blootgesteld. Hierdoor 
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zullen de verzadigingsdruk en de cavitatiedruk dicht bij de omgevingsdruk 
liggen [18]. 

Om cavitatie numeriek te beschrijven zijn randvoorwaarden nodig op de begin- 
en eindrand van het cavitatiegebied. In het collegediktaat van Prof. 
Muyderman [37] wordt een overzicht gegeven van mogelijke randvoorwaarden 
welke in de literatuur worden gebruikt. Aan de hand hiervan worden in dit 
verslag enige methoden beschreven om het cavitatie-effect in lagerberekingen 
mee te nemen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan problemen welke optreden 
bij het gebruik van dimensieloze grootheden. Tot slot wordt het cavitatie- 
effect bij dynamisch belaste lagers besproken. 

3 . 2 .  Randvoorwaarden 
Een criterium voor het beoordelen van diverse randvoorwaarden is de 
continuiteit van de volumestroom in het lager. Deze stroom, welke is 
opgebouwd uit twee componenten (zie par. 2 1 ,  kan als volgt worden 
weergegeven [37,42]. 

1 3 
,=-Lh 12 RIJ Vp t Th” ( 3 . 1 )  

drukstroom sleepstroom 

Voor de eenvoud beschouwen we enkel oneindig brede lagers. De volumestroom 
vindt dan alleen in tangentiXe richtifig plaats zodat vergelijking 3 . 1  

vereenvoudigt t o t :  

De verschillende randvoorwaarden zullen aan dit criterium, continuiteit van 
vergelijking 3 . 2  worden getoetst. 

NB: In het cavitatiegebied wordt de druk constant verondersteld zodat de 
volumestroom geheel bepaald wordt door de sleepstroom. Deze heeft 
enkel een waarde in tp-richting. 
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3 . 2 . 1 .  Half-Sommerfeld 
Daar de negatieve drukberg niet realistisch is werd in eerste instantie 
voorgesteld alleen positieve drukken in de uiteindelijke oplossing mee te 
nemen. De randvoorwaarden luiden dan: 

(zie figuur 3.2) (3.3) P(W) = p(0) = Pomgeving 

(P < Pomgeving dan p = Pomgeving 1 

figuur 3.2 : drukverdeling met 'Half-Sommerfeld' conditie 

In de literatuur wordt deze randvoorwaarde de 'Half-Sommerfeld' of Gümbel 
conditie genoemd. in het punt ~ = 0 ,  de ovengamg vam de volle film naar het  

cavitatiegebied, is de drukgradient en dus de drukstroom discontinu. Daar de 
sleepstroom in dit punt wel continu is, is de volumestroom dus niet continu. 
Door de eenvoud van de methode wordt deze meestal toegepast in analytische 
lagermodellen, b.v. de korte lager theorie. 

3 . 2 . 2 .  Remolds 
Reynolds vond discontinuiteit van de volumestroom in de 'Half-Sommerfeld' 
oplossing onaanvaardbaar. Hij stelde voor de overgang van de volle film naar 
het cavitatiegebied te beschrijven met een drukgradient gelijk aan nul. Het 
achterliggende idee is dat de druk in het cavitatiegebied constant is. Een 
continue overgang kan dan alleen worden verkregen met een drukgradient 
gelijk aan nul. De randvoorwaarden worden: 

(3.4) 



dP(iPO) 
= O ;  'po - begin cavitatiegebied (zie fig. 3.3) 

d'p 
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(3.5) 

figuur 3.3 : drukverdeling met de Reynolds conditie 

De volumestroom aan het eind van het cavitatiegebied ( cp=tn )  blijkt uit 
berekeningen [37] echter nog steeds discontinu te zijn. In de praktijk 
bevindt zich op deze plaats vaak een axiale groef voor de olietoevoer zodat 
de discontinuiteit wordt opgeheven. Hierdoor komen de meetresultaten 
redelijk overeen met de berekeningen [42]. 

3.2.3. Swift-Stieber 
Uit dezelfde overweging als bij de Reynolds en GÜmbel conditie kan de 
drukgradient bij de overgang van het cavitatiegebied naar de volle film 
gelijk aan nul worden gesteld. De randvoorwaarden zijn dan: 

dP('pOl 
= O; 'po - begin cavitatiegebied d'p 

dP(iP, 1 
= O; 'p, - eind cavitatiegebied 

d'p 

(3.6) 

(3.7) 
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=- 

figuur 3 . 4  : Swift-Stieber condities 

Deze randvoorwaarden, welke nagenoeg gelijktijdig zijn ontwikkeld door Swift 
en door Stieber worden in de literatuur veelvuldig gebruikt. De 
cavitatiedruk wordt daarbij vaak gelijk genomen aan de omgevingsdruk. 
Uit een naderebeschouwing van de volumestroom blijkt echter dat ook deze 
randvoorwaarden niet de gewenste continuiteit geven. Dit is in te zien door 
naar de volumestromen in 'po en 'pl te kijken. 

3 aP('Po) q = -  LIL 
12 Rp Ra'p 2 'po 2 'po 

= -  L h  3 aPf'P1) 1 1 
q'pl 12 R p  Ra'p 2 ' P A  2 'p, 

i-h u = f  u 

i - h  u = - h  u 

'PO 

De beide stromen moeten aan elkaar gelijk zijn: 

( 3 . 1 0 )  

Daar de snelheid u constant is en de spleethoogte h 

de relatie niet op zodat de volumestroom niet continu kan zijn. 

verschilt van h gaat 
80 'P1 

3 . 2 . 4  - Jak obson en F loberq 
In het cavitatiegebied kunnen twee fasen worden onderscheiden nl. de 
oliefilm en de gasbel. Daar de hoeveelheid olie in de spleet constant is 
(alleen sleepstroom) wordt verondersteld dat de hoogte van de oliefilm ook 
nagenoeg constant is (zie fig. 3.5). 
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a s  

~~~~ 

1 age r s c h aa L 7 /-I vloei s ~ o  c 

figuur 3.5: spleethoogte in cavitatiegebied 

De overgang aan het begin van het cavitatiegebied ('po) verloopt vloeiend. De 
drukgradient wordt hier dan ook gelijk aan nul verondersteld. De overgang op 
het eind van het gebied vindt plaats met een sprong. Jakobson en Floberg 
stellen voor de drukgradient hier een eindige waarde te geven. Deze waarde 
wordt zodanig gekozen dat de volumestroom in evenwicht is (q =q ) .  De 

~~ 

'po 'p1 
randvoorwaarden luiden nu: 

dP(VO) 
= O; 'pg - begin cavitatiegebied dip 

'i 

(3.11) 

(3.12) 

figuur 3.6: drukverdeling met Jakobson en Floberg condities 

Reinhoudt E421 en Leeuwestein 1291 ontwikkenden methoden om deze laatste 
conditie in een eindige elementenprogramma in te bouwen. In de navolgende 
paragraaf wordt de theorie achter het algorithe van Reinhoudt besproken. De 
numerieke uitwerking van de algoritmen van zowel Reinhoudt als Leeuwestein 
worden besproken in hoofdstuk 5. 
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3.2.4.1 Alqoritme van Reinhoudt r421 
Discretisatie van de Reynoldsvergelijking m.b.v. de eindige elementen 
methode levert het volgende stelsel vergelijkingen: 

A.E = b 
In de kolommatrix E staan de 
geldt: 

n 
1 Aijpj= bi ; n is 

j=l 

(3.13) :- 

onbekende knooppuntsdrukken. Voor ken knooppunt 

het aantal knooppunten (3.14) 

Het rechter- en linkerlid zijn beide op te vatten als volumestromen. We 
definiëren nu de netto uitstroom in een knooppunt i als volgt: 

n 

j= 1 
qi= Z: A. .p.-bi (3.15) 

1 3  1 
In het volle film gebied geldt dus: 

qi= o (3.16) 

Beschouwen we nu een oliefilm waarin cavitatie optreedt dan zal de 
Reynoldsvergelijking in het cavitatiegebied niet voldoen. Voor een knooppunt 
i in dit gebied stellen we de druk gelijk aan de cavitatiedruk pcav en we 
voegen een lekstroom qi aan dit punt toe welke bepaald wordt met 
vergelijking 3.15. Deze extra volumestroom noemt Reinhoudt de 'dummy flow'. 
Deze zorgt er dus voor dat de totale volumestroom weer in evenwicht is. Daar 
de spleethoogte in het begin van het cavitatiegebied divergeert (zie fig. 
3.6) moet daar olie aan het knooppunt worden toegevoegd. Op het eind van het 
cavitatiegebied moet er olie worden onttrokken. 

O T 

figuur 3.7: cavitatiegebied 
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De dummy flow zal zich, samen met de sleepstroom, over een stroomlijn van 
het begin naar het eind van het cavitatiegebied bewegen (zie fig. 3.7). Op 
het eind van het gebied moet de som van de q Is over een stroomlijn gelijk 
zijn aan nul (evenwicht in de volumestroom): 

i 

eind 

i=begin 
t qi= o (3.17) 

Door middel van een iteratief proces kan nu een nieuwe benadering voor de 
drukverdeling worden bepaald. We bepalen daartoe in elk knooppunt de druk pi ~~ 

uit de omringende knooppuntsdrukken (m.b.v. vergelijking 3.14): 

4 n 
( 3 . 1 8 )  

Wordt nu gevonden dat pi< pCav, dan ligt knooppunt i in het cavitatiegebied. 
We stellen de druk in dit knoopunt gelijk aan de cavitatiedruk: 

(3.19) 
'i= 'cav 

de dummy flow qi wordt bepaald m.b.v. vergelijking (3.15). Tegen het eind 
van het cavitatiegebied vinden we weer: 

(3.20) 
Pi' Pcav 

Is de som van de qi's echter nog negatief dan is het totale stelsel nog niet 
in evenwicht. We stellen dan weer: 

'i= 'cav 
(3.21) 

Het cavitatiegebied wordt dus aan de achterkant uitgebreid. 
Deze procedure wordt enige malen herhaald totdat er convergentie optreedt 
!de drukverdeling blijft constant). Reinhoudt geeft in zijn dissertatie 
tevens aan hoe men, uitgaande van de hierboven behandelde methode, eenvoudig 
kan overgaan op andere randvoorwaarden. 
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3 . 3 .  Dimensieloze schrijfwijze 
In de literatuur is het gebruikelijk de berekingen uit te voeren m.b.v. 
dimensieloze grootheden. Ook Reinhoudt maakt hiervan gebruikt in zijn 
dissertatie. Hierbij introduceerd hij een dimensieloze cavitatiedruk: 

o pcav 
pcav- PQ 

Hierin is Po een referentiedruk waarvoor geldt: 

n 

PQ= 12pw(g 1 AR 

(3.22) 

(3.23) 

Tijdens de berekeningen moet de dimensieloze cavitatiedruk po 
hebben. Deze waarde wordt bepaald bij een gegeven geometrie (R,ARl en onder 
bekende condities ( p , w ) .  Past men de resultaten toe op een andere situatie 
dan kan bij die situatie de cavitatiedruk pcav worden berekend: 

een waarde cav 

O 
Pcav= ‘O* Pcav (3.24) 

De cavitatiedruk is dus afhankelijk geworden van de referentiedruk. Dit is 
echter niet juist daar de cavitatiedruk een fysisch gegeven is. Hierdoor 
kunnen grote afwijkingen onstaan. Het lijkt beter in dit geval geen 
dimensieloze grootheden te gebruiken. 
Wordt de cavitatiedruk gelijk genomen aan de omgevingsdruk en wordt deze nul 
gesteld dan verkrijgt men wel voor elke situatie dezelfde cavitatiedruk. 
Reinhoudt geeft in zijn dissertatie aan dat onder deze voorwaarde hek dummy 
f l ~ w  algori%me echter niet meer werkt. 
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3.4. Cavitatie-effect bij dynamisch belaste laqers 
Tot nu toe zijn enkel statisch belaste lagers in beschouwing genomen. De 
positie van het cavitatiegebied ligt dan eenduidig vast, afhankelijk van de 
lagergegevens, de excentriciteit van het asmiddelpunt en de cavitatiedruk. 
Voor dynamisch belaste lagers ligt de positie niet eenduidig vast maar is 
afhankelijk van de geschiedenis van de beweging [42]. Hetgeen problemen 
geeft bij het bepalen van de randvoorwaarden. 
Een ander probleem bij dynamisch belaste lagers is de invloed van 
op het buffereffect. Het is moeilijk te voorspellen hoe de gasbel zich 
gedraagt wanneer de as een snelheid in de richting van de gasbel heeft. 
Het dynamisch gedrag van een lager kan worden bestudeerd m.b.v. 
lagercoëffici-enten en d.m.v. de asmiddelpuntsbaan. Beide methoden worden in 
de onderstaande paragrafen nader bekeken. 

cavitatie 

3.4.1. Lasercoefficienten 
Als men afziet van de traagheidseffecten, hoort bij een verandering van de 
positie van het asmiddelpunt een verandering van de positie van het 
cavitatiegebied. Deze laatste verplaatsing hoort bij de berekening van de 
lagercoëfficienten voor de verplaatsing van het asmiddelpunt te worden 
meegenomen. 
Bij een snelheid van het asmiddelpunt hoort een snelheid van het 
cavitatiegebied. Bij de berekening van de lagercogefficienten voor de 
snelheid van het asmiddelpunt kan men de snelheid van het cavitatiegebied 
meenemen door de druk gelijk aan de cavitatiedruk in het cavitatiegebied te 
houden. De stroming over de rand van het cavitatiegebied geeft dan de 
snelheid van het cavitatiegebied. 
VOOL hef: bepaien van ae iagercoëfÍicienten in iroofdstiik 5 verunderotellen t;e 

een quasi-statische toestand; het statische gedrag overheerst het 
dynamische. Dit kan omdat, voor linearisatie, de variaties om een 
evenwichtspositie klein zijn. Het cavitatiegebied kan nu worden berekend 
voor de statische belasting en de invloed van de variaties op de afmetingen 
van het cavitatiegebied kan worden verwaarloosd. 
Voor de statische belasting gelden op de rand van het cavitatiegebied twee 
randvoorwaarden f p  = pcaven 36! an = O ) .  Voor de berekeningen met kleine 
variaties kan men er &&a handhaven. Reinhoudt kiest voor het constant houden 
van de druk (p = pcav). 
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3 . 4 . 2  Asmiddelpuntsbaan 
De verplaatsingen en snelheden kunnen in deze situatie niet meer als klein 
worden beschouwd. Oe moeten daarom uitkijken naar meer algemene theorieën. 
I n  de statische sitcia.tie wordt uit continuiteitsoverwegingen de drukgradiënt 
op de grens van het cavitatiegebied gelijk aan nul. genomen (zie par. 3 . 2 . 3 ) .  

In veel lagertypen kunnen echter t.g.v. dynamische belastingen lokale 
veranderingen van de spleethoogte optreden. De genoemde randvoorwaarden 
voldoen dan niet meer. Olsson [24] stelde voor om de normale stationaire 
condities te handhaven zolang de snelheid van de grenzen van het 
cavitatiegebied kleiner zijn dan de helft van de snelheid waarmee de 
loopvlakken t.o.v. elliaaz bewegen. Daar op voortgaand doen Jacobson en 
Hamrock [24] onderzoek naar randvoorwaarden bij hogere snelheden van de 
cavitatiegrenzen. 

In’een andere richting gaat het werk van Jones [ 2 5 ] .  Hij doet onderzoek naar 
het gedrag van de oliefilm in de tijd. In een controlegebied rond een 
knooppunt van een tweedimensionale mesh (zie fig. 3 . 8 )  vergelijkt hij de 
massastromen (9,) op de randen van het gebied met de veranderingen van het 
volume. Het blijkt dat in sommige gevallen de olietoevoer de veranderingen 
van het volume niet kan volgen (traagheids-effecten). Dit leidt tot een 
andere drukverdeling in het lager dan die welke voorspeld wordt onder 
normale condities. 

1 

figuur 3 . 8 :  controleqe5i-d om een knooppunt 

In het numerieke gedeelte van dit verslag worden deze theorieën echter niet 
gebruikt maar wordt volstaan met de stationaize randvoorwaarden. 
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Hoofdstuk 4:  Mobiliteitsmethode en Impedantiemethode. 

Nobiliteitsmethode r81 

4.1. Inleidinq 
In bepaalde machines (b.v. compressoren) is het krachtsverloop als functie 
van de tijd nauwkeurig bekend. Een belangrijke parameter voor het beoordelen 
van glijlagers in deze machines is de minimale filmdikte van de smeerfilm in 
deze lagers. Een methode om deze te bepalen is het volgen van het 
asmiddelpunt, welke na inlopen een periodieke beweging maakt, in de tijd. 
Het bepalen van de asmiddelpuntsbaan als functie van de belasting kan, zowel 
grafisch als numeriek, met de door Booker [8] ontwikkelde 
mobiliteitsmethode. Deze methode bepaalt m.b.v. analytische oplossingen van 
de Reynoldsvergelijking de snelheid van het asmiddelpunt als functie van 
positie en kracht. Het is m.b.v. deze drie grootheden mogelijk de baan 
stapsgewijs te bepalen. 
In het voor u liggende hoofdstuk wordtf uitgaande de Reynoldsvergelijking, 
de methode besproken. 

4 .2 .  Mobiliteiten 
Door de Reynoldsvergelijking (2.25) met bijbehorende randvoorwaarden, welke 
ender andere h e t  cavitatie effect beschrijven, op te lossen vindt men: 

L P = P(B,z, /,.,i cavitatiecondities) 

Voor de belastingskracht geldt (zie fig 2 . 5 ) :  

L 
FE = - J p(Btz,  /D; cav. condities).cos(B).dA 

L 
Fv = - J p(B,z,  /D; cav. condities).sin(û).dA 

(4.11 

De drukverdeling, benaderd met de korte lager theorie (par. 2.4.1.11, wordt 
weergegeven door: 
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Na substitutie van (4.3) in ( 4 . 2 )  en integreren ontstaat een stelsel van 
twee vergelijkingen, dat de samenhang aangeeft tussen lagerkrachten (FE,F ) 

en de snelheid ( E , & . ( @  - if}). De positie E is hierin verwerkt. Stel nu dat 
de kracht en de positie a priori bekend zijn dan kan men, met inverse 
vergelijkingen, E en 
verband tussen de snelheid en de lagerkrachten (de 'Half-Sommerfeld' en de 
Swift-Stieber randvoorwaarden bij de Reynoldsvergelijking zorgen inderdaad 
voor een lineaire samenhang) dan vinden we de volgende polaire uitdrukking: 

rp 

E . ( @  - if} bepalen. Veronderstellen we een lineair 

u 2  
6 = F(R . M E ( € ,  rp, L/n,cavitatie model) (4.4a) 

De hierin voorkomende mobiliteitscomponenten zijn dus afhankelijk van: 

- E ,  ip = positie asmiddelpunt t.o.v. kracht 
= lengte/diameter verhouding L 

- 'D 
- cavitatie model 

De positie kan ook aangegeven worden met de vector E. Als we verder aannemen 
dat de cavitatiegrenzen in de mobiliteiten zijn verwerkt kan de 
mobiliteitsvector als volgt worden gedefinieerd: 

De mobiliteitsvector is in het (e,ip)-stelsel gedefinieerd, dus t.o.v. de 
belasting - 
De relaties uit (4.4) kunnen nu in vectorvorm worden geschreven als: 

- * E levert een component in w-richting: " r -  Het uitwendig product 
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In het rechterlid van vergelijking (4.6) staan enkel de bekende termen . Met 
behulp hiervan is dus de snelheid van het asmiddelpunt te bepalen. 

4.3. Bepalincr mobiliteiten 
Booker maakt gebruik van bekende lagertheorieen om de mobiliteiten te 
bepalen. Deze theorieën zijn : 

- korte lagertheorie 
- oneindig brede lagertheorie 
- gekorrigeerde oneindig brede lagertheorie (Warner) 

Moes en Herrebrugh ontwikkelden een model waarbij gebruik wordt gemaakt van 
de korte lagertheorie bij kleine excentriciteit en van de oneindig brede 
lagertheorie bij grote excentriciteit [36]: 

E €  E 

lul % 'kort -k 'breed (4.8a) 

In een recente publicatie van Goenka worden mobiliteiten bepaald door het 
fitten van oplossingen bepaald m.b.v. de eindige elementenmethode [19]. 

j 
Booker schreef zijn belangrijkste artikel over de mobiliteitsmethode in 
1965 (81. De computer werd toen nog niet algemeen gebruikt. Booker besteedt 
in dat artikel dan ook veel aandacht aan grafische methoden. 
In 1971 publiceerde hij een artikel over de numerieke toepassing van de 
methode [IO]. 
In de volgende paragrafen worden beide methoden kort besproken. 



-4 .4 -  

4 . 4 . 1 .  Grafisch 
Booker heeft zogenaamde mobiliteitskaarten ontwikkeld waarin lijnen met een 
constante amplitude van de mobiliteitsvector (/Ml) zijn weergkgeven (L/D is 
constant). Bij bekende excentriciteit, E, kan hierin de mobiliteitsvector 
worden bepaald. De vectorvergelijking ( 4 . 6 )  kan in zo'n kaart worden 
uitgezet (zie figuur 4 . 2 ) .  

Het stapsgewijs uitvoeren van dit proces levert asmiddelpuntsbaan. 

figuur 4 . 1 :  mob. kaart figuur 4 . 2 :  grafische bepaling 
asmiddelpuntssnelheid. 

4 . 4 . 2 .  Numeriek 
In het tot nu toe gebruikte assenstelsel (krachtsframe) is de richting van 
de kracht de referentie. In een numeriek oplosproces is het eenvoudiger het 
vaste assenstelsel (computing-frame) te gebruiken. De mobiliteiten worden in 
de literatuur echter ten opzichte van het krachtsframe gedefinieerd. Het is 
dus noodzakelijk de mobiliteiten te transfomeren. In het onderstaande 
algoritme wordt het een en ander uitgewerkt: 

19 
figuur 4 . 3 :  geometrie 
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1) Bekend zijn: 
Voor de hoek 

cos ( Qf ) 

sin( Of) 

E E FxI F t.o.v. het computing-frame. 
tussen het kracht- en computing-frame geldt: 
x' y' Y 

(4.9) 

(4. IO)  

2) Transformeren van de excentriciteit van computing-frame naar 
krachtsframe: 

3)  Mobiliteiten bepalen uit mobiliteitsmap: 

4) Terugtransformeren naar computing-frame 

(4.111 

(4.12) 

(4.13) 

5 )  Bepaling snelheid asmiddelpunt: 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gemiddelde hoeksnelheid (w) nu ten 
opzichte van het computing-frame wordt bepaald (ic). 
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4 . 5 .  conclusies en opmerkingen 
De mobiliteitsmethode is een goede methode voor het bepalen van de 
asmiddelpuntsbaan bij een bekend verloop van de kracht. De nadelen zijn: 

1 .  Nagenoeg alleen toepasbaar bij volle cilindrische lagers 
(uitzondering: radiale kantelblokjeslagers [28]) 

2 .  Kracht moet a priori bekend zijn zodat dynamische 
instabiliteitsproblemen (b.v. de rotordynamicaf hiermee niet 
opgelost kunnen worden. 
Childs, Moes en Van Leeuwen [ I23 hebben een aanverwante methode 
ontwikkeld waarin dit wel mogelijk is. Deze methode heet de 

impedantie methode en wordt in de volgende paragrafen besproken. 
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Impedantiemethode fl21 

4 . 6 .  Inleiding 
Zijn positie en snelheid van het asmiddelpunt bekend dan kan3t.b.v. de 
impedantie methode de lagerkracht worden bepaald. De door Chil& Moes en Van 
Leeuwen [12]  ontwikkelde methode maakt hierbij gebruik van een zogenaamde 
impedantievector. Deze vector hangt nauw samen met de door Booker 
geïntroduceerde mobiliteitsvector. 
In dit hoofdstuk wordt de methode beschreven en wordt tevens aangegeven hoe 
men van uit een mobiliteitsbeschrijving over kan gaan op een impedantie- 
beschrijving. 

4.7. Reynoldsverqelijkinq 

figuur 4.4: definities 

Er wordt uitgegaan van nagënsëg dezelfde fosmuiering voor àe 
Reynoldsvergelijking als in de mobiliteitsmethode (2.25). 

2 R2 a a -a; (h3. z) + (h3. 5) = 1 2 a u e R  .[P.cos(Q) t  AR^ 

met : h = 1 t e.cos(8) 

(4.15) 

(4.16) 
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De absolute snelheid van het asmiddelpunt is: 

(4.17) 

De snelheid t.o.v. een waarnemer die zelf met een hoeksnelheid w C om de 
oorsprong draait is: 

(4.18) 

De richting van de snelheid Xsis in de richting van het buffereffect. ys 
wordt dan ook de zuivere buffersnelheidsvector genoemd (pure squeeze 
velocity). Er kan worden aangetoond dat de richting van deze snelheid 
samenvalt met de richting van de mobiliteitsvector. 
De Reynoldsvergelijking kan nu m.b.v. xs en de hoek a als volgt worden 
herschreven (Vs 

R2 a (h3 
* a2 

= IYsl): 

A 

E) + (h3. E) = 12.U.Rd.V S .cos(a + Q) (4.19) 
AR3 

De Reynoldsvergelijking in deze vorm dient als basis voor de impedantie 
methode. 

4.8. Impedanties 
Het oplossen van de Reynoldsvergelijking levert de drukverdeling: 

p = p(Q,z,L/D,cavitatie condities) 

Voor de korte lagertheorie luidt de drukverdeling: 

22 2 cos(a + Q) 2 p(e,z) = -3.P.~.(i - (-g ).vs. 3 3  2.AR .h 

(4.20) 

(4.21) 

Integreren in axiale richting geeft de gemiddelde drukverdeling: 

k 
(4.21a) 
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Integreren over het lageroppervlak geeft de lagerkrachtscomponenten: 

(4.22") FE = R.L f p(S,L/D,cav. cond.).cos(Q).dO 

b (4.22 ) 

Deze komponenten zijn afkomstig van de reaktiekuacht van de vloeistof, 
ontstaan door integratie van de drukberg. Ze maken evenwicht met de 
opgelegde belasting Eb. Daarom hier geen minteken, i.t.t. Booker's 
afleiding (par. 4.21. 
De lagerkracht Fl kan, onder invoering van impedanties, als volgt worden 
weergegeven: 

F = -VS.2.g.L.(R/AR) 3 B  .W ( a r e )  
B 

(4. 23a) 

(4. 23b) 

Hierin zijn W' en W B componenten van de impedantievector. Zijn de positie en 

de snelheid van het asmiddelpunt bekend dan kan, m.b.v. een i ~ p ~ d a n t i e m ~ ~ ,  
de lagerkracht worden bepaald. Deze kracht kan worden gebruikt in de 
bewegingsvergelijkingen van een rotor-lager systeem. 

4.9. Verband tussen mobiliteiten en iimedanties 
De mobiliteitsmethode gaat uit van een bekende belasting Eb- De 
impedantiemethode berekent de reactiekracht Fl van het lager. Er geldt (Fb= 
IEbl 1 : 

Fl= -F -b 

De amplitude van de mobiliteitsvector is: 

L 3 2.u.L 
1 - 1  = (5R) * Fb -vs 

(4.24) 

(4.25) 

Van de impedantievector 
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Het verband tussen de beide amplitudes is: 

1 -1 = - - - IMi \BI 

(4.26) 

(4.27) 

uit figuur 4.4 volgt het verband tussen de hoeken a(g,&) en Y(&!!): 

(4.28) 

(4.29) 

In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan de mobiliteitsmethode. 
Hierdoor zijn er meer benaderingen van de mobiliteitskomponenten 
beschikbaar. Het vinden van een goede benadering voor de komponenten van de 
mobiliteits- of impedantievektor is een tijdrovend karwei. Het is dus nuttig 
impedantieformules te kunnen bepalen uit mobiliteitsformules. 

4.10. Omschrijven mobiliteitsmap naar impedantiemap 
De componenten van de mobiliteitsvector worden in de literatuur weergegeven 
in het E,q  coordinatensysteem (figuur 4.4). Voor de korte lager theorie 
geldt, bijvoorbeeld, de benadering [ S I :  

(4. 30b) 

met: 

E = €.cos(y) 

fì = e.sin(y) 
(4.3Iafb) 
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De grootte van de impedantievector kan nu bepaald worden m.b.v. vergelijking 
(4.27): 

1 
2 2 '  w = 1x1 = 

J (M; 1 i- (M: 1 
(4.32) 

=- 

16 2 -2 -1/2 
= u.(l - E) -5/2.(~/~).[~ + T-'l .U - E) I 

71 

(4.33) 

De richting van de impedantievector kan bepaald worden uit de hoek tussen 
het E-as en de richting van de mobiliteitsvector: 

Uit deze niet-lineaire vergelijking moet 1 5 hoek y wori 

(4.34) 

3n bepaald. De oek a 

en uitwijking e worden bekend verondersteld (positie en snelheid 
asmiddelpunt zijn voorgeschreven bij de impedantie methode). 
Voor enkele modellen, o.a. de korte lager theorie en de eindige lager 
theorie van Moes, hebben Child$ Moes en Van Leeuwen een benaderingsoplossing 
voor y bepaald (zie [12]). 
Voor de door Goenka bepaalde mobiliteitsmap (par. 4.3) is echter nog geen 
relatie voor de hoek y bekend. Een goede alternatieve oplossing lijkt het 
per tijdstap, iteratief, bepalen van y uit vergelijking 4.34. Met een goede 
beginschatting kan dit een snel convergerend proces zijn. 
De impedantie componenten kunnen nu als volgt worden berekend: 

wX= w.cos($) ; wY= W.cin(Jt) ; JI = a - y (4.35) 

4.11. algoritme 
Het op de impedantiemethode gebaseerde algoritme, welke de componenten van 
de lagerkracht bepaald als functie van de positie en snelheid van en om het 
asmiddelpunt, luidt: 

- 
e en w t.0.v het computing-frame. Bepaal hieruit C 1) Gegeven ex, e e Y' x r  Y 

de zuivere buffersnelheid Ys. 
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( 4 . 3 5 )  VX o -i 1 v! I = I ?  Y I - I icoc/ I :; I 
2 )  Bepaal de hoek tussen de vector xs en de x-as (fig. 4 . 2 ) :  

I- 

x 2  y 2 '  = J  (VS) -t (VX) 

3 )  Transformeren van de uitwijking naar (x,y) assenkruis 

cos(<)  sin(<) 
-sin(<) cos(<) 

4 )  Impedanties bepalen uit map: 

5 )  Terugtransformeren naar computing-frame 

wX = cos(<) -sin(<) 

i w y l  I sin(<) cos(<) 

6) Bepaal lagerkracht: 

( 4 . 3 6 )  

( 4 . 3 7 )  

( 4 . 3 8 )  

( 4 . 3 9 )  

( 4 . 4 0 1  

( 4 . 4 1 )  

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de impedanties in de literatuur 
worden opgegeven t.o.v. het x,y assenstelsel. 

L A  

4 . 1 2 .  Resultaten impedantie methode 
In deze paragraaf worden enkele numerieke resultaten, verkregen met de 
impedantiemethode, vergeleken met resultaten verkregen met de eindige 
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- 

4 . 1 2 .  Resultaten impedantie methode 
Xn deze paragraaf worden enkele numerieke resultaten, verkregen met de 
impedantiemethode, vergeleken met resultaten verkregen met de eindige 
elementen methode. Tevens worden twee impedantie modellen vergeleken in 

1 .  I I I , + ,  

transiente rotor berekeningen. 
Het cavitatie-algoritme bij de EEM is gelijk aan het algoritme bij de korte 
lager theorie, namelijk ‘Half-Sommerfeld’: 

( 4 . 4 2 )  

De eindige lager theozie is bepaald m.b.v. de ReynoSdscav. condities. 

4 . 1 2 . 1 .  Verqeliikinq impedantiemodellen met EEN 
In de onderstaande grafieken staat de lagerkracht uitgezet tegen de 
uitwijking. Hierbij is een statische belasting verondersteld (e = O ) .  Het 
blijkt dat het eindige lager model de EEN oplossing veel beter benaderd dan 
de korte lager theorie. 

L 
1 

50 

I 

X1 B-’ 

1 

s, 
ie 

I 
/ 

/ 
/ ,  

X1 

I 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

L/ =2. 
5 

figuur 4.5  : Vergelijking van de korte lagertheorie en het eindige lager 

model met de EEM. 

_ _ - -  : Korte lagertheorie 

- -  - _ -  ____ : Y i n d i g  lager model 

: Eindige elementen methode 
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4 . 1 2 . 2 .  Transiente rotorberekeningen 
Vooruitlopend op hoofdstuk 6 waarin een eenvoudig rotor-lager systeem wordt 
geanalyseerd zijn hier enkele asmiddelpuntsbanen weergegeven. Uit figuur 4 . 5  

bleek dat de korte lager theorie een te hoge lagerkracht voo;cpelde. De 
evenwichtspositie bepaald m.b.v. het eindige lager model zal dan ook iets 
verder van het lagermiddelpunt afliggen. Bij onbalans resposie ontstaat een 
grotere baan (fig. 4 . 7 ) .  

HASS= .163E 4 
LOAD= -.163E 5 
OfiEGA= .888E 3 

EPSW .80BE 0 
VISCz .698E -1 
DIA= .508E -1  

LENGTH= .2S4L - 1  
CLEARA= .127E -3 
X1(0)= .@@BE 8 
x 2 < 0 > =  .a9aF: 0 

X3(8>= .80BE i@ 

XS<0)= .B0BE 'í3 

CYCLES= .500E 1 

fiASS= .454E 2 
LOAD= .000E 0 
QMEGA= . l l 0 E  4 
EPSil= .200E 0 
'v' I SC= .69@E -1 

D I A =  .588E -1  

LENGTH= .254E -1  

CLEARAS ,127E -3 
X1(0)5-.451E 0 
X2(0>= .210E 3 
X3< 8 )=- .274E 0 
XS(0)=-.329E 3 

figuur 4 .6 :  statische belasting 

CYCLES= .500E 1 
figuur 4 . 7 :  onbalans responsie 
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4.13. Conclusie 
M.b.v. de impedantiemethode kan, bij bekende positie en snelheid van het 
asmiddelpunt, de lagerkracht worden bepaald. Voor verschillende 
lagermodellen zijn de hiervoor benodigde impedantiemappen bekend. Voor de 
nauwkeurige, door Goenka ontwikkelde mobiliteitsnap is echter nog geen 
impedantiemap bepaald. 
Bet door Moes ontwikkelde eindige lager model blijkt, bij vergelijking met 
de EEM, goede resultaten te geven. 

I 
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Hoofstuk 5 :  Berekeningen met AFEP 

c 5.1. Inleiding -_ 
Het eindige elementen methode pakket AFEP is op de TH in Delft ontwikkeld. 
Het programma beschikt over een standaard element waarmee een benadering 
voor de drukverdeling kan worden bepaald. 
In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden van AFEP, uitgaande van standaard 
programmatuur, voor lagerberekeningen onderzocht. 
De resultaten van de berekeningen worden vergeleken met de resultaten van 
Reinhoudt [42; CLG lager]. De door hem gebruikte grootheden wijken af van de 
in hoofdstuk 2 gedefinieerde grootheden. In figuur 5.1 is het door hem 
gebruikte coördinaten stelsel weergegeven. 

figuur 5.9: coördinaten systeem 

De dimensieloze lagercoefficienten worden gedefinieerd door: 

AR 2ôF 
X a = - - - ;  etc. xx F * ax 

w.AR aAFx 
= - - - .  , etc. bxx Fo' 3% 

De dimensieloze lagerkracht door: fR= F /F 1 O'  

4 12.u.w.R met : Fo= ; referentie kracht 
 AR)^ 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

De cavitatiedruk wordt bepaald m.b.v. vergelijking 3 . 2 2 .  
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Parameters 

I 
Randvoorwaarden 

5.2. Structuur van AFEP 
Het programma is opgebouwd uit een groot aantal subroutines waarin 
programmablokken zijn opgenomen; b.v. meshgeneratoren en oplosroutines. 
De gebruiker dient een subroutine te schrijven waarin een aantal van deze 
blokken zijn opgenomen. Voor de lagerberekeningen is de volgende structuur 
gebruikt : 

Rechterlid opstellen1 
> 

AFEP routine 

Declaraties i 
Mesh generatie a' MESH2D 

COMMAT 

FILBC1 

MATRIX 

RHSIDE 

SOLVE 

PLOTCl,PLOTFN,PRINRV 

5 . 3 .  Element formulerinq 
Afep element 434  beschrijft een uitgebreide Reynoldsvergelijking: 

1 .Vp + -.h.u ) t ht i k.(p-p ) = O 2 O 

3 
div( - 

12P ( 5 . 4 )  

met : h = spleethoogte [ml 
ht= snelheid asmiddelpunt [m/s] 
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p = viscositeit [Ns/m] 
p = druk [N/m 3 
u = (ux,uy) = snelheid lageroppervlakken t.o.v. elkaar [m/s] 

2 

- 
k.(p-pO) = toegevoerde vloeistofstroom 

2 k = weerstandsfactor [m s/kg] 
2 = statische toevoerdruk [N/m ] 

1- 

De verschillende variabele (h,htfp,~fk,po) kunnen per knooppunt, per element 
of als constante worden opgegeven. Voor de spleethoogte betekent dit dat 
scheefstelling van de as eenvoudig mee genomen kan worden. 
De wijze van invoer staat beschreven in de AFEP manual [3,4] 

In figuur 5.2 is de uitslag van een cilindrisch lager getekend. Hierin zijn 
tevens de verschillende randvoorwaarden aangegeven. 

I 
% 

figuur 5 . 2 :  Uitgeslagen cilindrisch lager 

D- 

Rand I : Per knooppunt wordt de omgevingsdruk voorgeschreven: 

Pi= Pomgeving (5.5) 

Rand I1 + IV : De knooppunten op deze twee randen moeten bij elkaar 
aansluiten. Hier worden zogenaamde periodieke elementen 
toegepast (AFEP elementnummer 99999) .  Hiervoor geldt: 
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Rand I11 : Uit symmetrie 
doorgerekend. 

overweging wordt slechts een half lager 
Deze rand moet voldoen aan: 

f 5 . 7 )  

Voor het genereren van de mesh beschikt de AFEP subroutine MESH2D over de 
volgende, voor lagerberekeningen interessante, mogelijkheden: 

- Generenen van driehoekige elementen in een rechthoekige contour 
- Genereren van periodieke elementen 
- Definieren van randen waar, in een later stadium, randvoorwaarden 
kunnen worden voorgeschreven 

- Logaritmische verdeling mogelijk 
- Hernummeren van de knooppuntnummers 

5 . 5 .  Drukverdelinq 
Nadat de matrix en het rechterlid zijn samengesteld kan het stelsel 
vergelijkingen worden opgelost. Daar de matrix symmetrisch is kan hierbij 
gebruik worden gemaakt van Choleski decompositie. Tevens wordt gebruik 
gemaakt van de bandstructuur van de matrix. 
In figuur 5 . 3  wordt voor een cilindrisch lager de drukverdeling weergegeven. 
Be hierbij vermelde groothedeli gelden voor alle voorbeelden. 

I I I I I I 1 I i 
.0 .l .2 .3 .4 .s .s .7 .8 .9 

-1 *-I 

figuur 5.3 drukverdeling cilindrisch lager over de lijn z=O 

L = .O2 m 
D .O2 m 
AR = R / 1 0 3  m 

N ,p = . O 4  rn 

& =  .4 

Mesh: 32 x 6 

= -.o1 'ca, 

6 = 9.28.10 Prnax 
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-.35 - 
- -5% 

Het blijkt dat de oplossing inderdaad keersymmetrisch t.o.v. h min 
3.1). Het cavitatie-effect kan in het programma d.m.v. drie algoritmen in 
rekening worden gebracht: 

(zie par. 

-I 

I , I I I 

- 'Half-Sommerfeld' conditie (par. 3.2.1) 
- 'Dummy flow' methode van Reinhoudt [42] 
- Nethode van Leeuwestein E291 

Voor deze drie algoritmen zijn echter geen standaard routines in AFEP 
beschikbaar zodat hiervoor extra subroutines zijn geschreven. 

5.5.1. 'Half-Sommerfeld' conditie 
Dit algoritme is zeer eenvoudig. Het luidt: 

DO 10 I = l,N 

IF (P(1) ( Pcav) THEN P(1) = Pcav 
10 CONTINUE 

figuur 5.4: drukverdeling over de lijn z=O bepaald met het de 'Half- 
Sommerfeld cavitatie conditie 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de cavitatiedruk niet gelijk is aan de 
omgevingsdruk. Hiervoor is de waarde genomen welke Reinhoudt gebruikt. Deze 
waarde wordt bepaald uit vergelijking 3.22. 
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5.5.2. 'Dummy flow' methode 
In paragraaf 3.2.4.1 wordt de achterliggende theorie besproken. Irr de 
eenvoudigste vorm luidt het algoritme: 

DO 10 I=l,NZ 
CTROOM(I)=O 

10 CONTINUE 
DO 40 Jl=Z,NX 

DO 30 J2=1,NZ 
I=(J2-?)*MX t J1 

;NZ = aantal knptn in z-richting 
;STROOM = Dummy flow 

;NX = aantal knptn in x-richting 

;I = knooppuntsnummer 

P(1) = (l/A~I,I))*(B(I)-S) ;B = rechterlid 
IF (P(I).<.Pcav).OR.(STR~OM~~Z).>.0) DO 

P(1) = Pcav 
STROOM(J2)=STROOMfJ2) + (A(IrI)*P(I)-B(I)) 

20 CONTINUE 
30 CONTINUE 
40 CONTINUE 

Dit algoritme moet enkele malen worden herhaald tot er convergentie 
optreedt. Bij het programmeren ontstonden problemen met de structuur van 
AFEP. Met de volgende eigenschappen van AFEP moest rekening worden gehouden: 

4 I - ~ n.. ,IICLLLih x 1s * symeti iscf :  e:: Heeft een bundvtructuur. C k c h t s  de halve 

band van de matrix wordt opgeslagen in array APIIAT. 

2 - De matrix wordt gepartitioneerd en krijgt een nieuwe nummering. In de 
array's waarin de oplosvector USOL en het rechterlid RHST} zijn 
opgeslagen wordt echter de originele knooppuntsnummering gebruikt. 
Hierdoor komen de beide nummeringen niet overeen. Het verband er tussen 
wordt gegeven in array KBOUND. 
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- 3 5  - 
-.20 - 
-.35 - 
-2% 

3 - Periodieke elementen. Daar de knooppunten op de randen I1 en IV dezelfde 
oplossing hebben wordt een van de twee naar achteren geschoven in de 
nummering van de matrix. 

c - ,  

In bijlage A wordt d.m.v. commentaar aangegeven hoe dit in het programma is 
verwerkt. De convergentie wordt bepaald door per iteratie de oude met de 
nieuwe drukverdeling te vergelijken. Is de drukverdeling nagenoeg constant 
dan wordt het iteratie proces gestopt. 

:::/, . ~~ !I' 
I 

I I I I I I I I 7 

Reinhoudt past nu de matrix aan door in het cavitatiegebied de druk Pcav als 
randvoorwaarde te beschouwen. In de nieuwe matrix ligt het cavitatiegebied 
vast en kan deze gebruikt worden bij het bepalen van de lagercoefficienten 
(par 3.4.1). 
Het aanpassen van matrix op deze wijze is nog niet in het programma 
verwerkt. 

x1 - .49 

x2 = .OO 

Pmax = 6002746.00 

Pcav = -s680B0.80 

figuur 5.5: drukverdeling bepaald m.b.v. de 'Dummy flow metod' 

5.5.3. Methode van Leeuwestein 
Het algoritme van Leeuwestein past in het stelsel vergelijkingen het 
rechterlid aan. De termen van het rechterlid in het cavitatiegebied worden 
over een stroomlijn naar de achterkant van het gebied geschoven (zie fig 
3.7). Het algoritme doet dit stap voor stap door de minimaal toegestane druk 
langzaam toe te laten nemen tot de cavitatie druk is bereikt. In figuur 5.6 
zijn enkele stappen van dit proces weergegeven. 



1 .e EP* .40 
Pmin ~f -tsz1257.BB 
pilaw 4W2348.88 
Pcav - -9688BB.88 

-7 

- .4 

- .6 

EP* .le 
Pain =-5264555.Fl0 
p*arr = 9499769.88 
Pcav i~ -968888.88 

\ 
f 

I I I i 
.e -1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .a .9 

-1 .a 

1 .e 

.8 

.6 

.4 

.2 

-.8 

- .2 

- .4 

- .6 

- .S ? 
-1.8 4 I I i I I I 1 -  .e .1 .2 -3 .4 -5 .7 .8 .9 

--“I 

\ 

1.0 
-.58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

.a .1 -2 -3 .4 .5 .6 i .7 ‘.a .9 

EPs= .+% 
Pmin = -21731b.S 
Paaw = 89754’58.00 

Pcav - -968888.89 

figuur 5.6: drukverdeling over de lijn z=O bepaald met het cavitatie 
algoritme van Leeuwestein 

1 
vi 

01 
1 
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5 . 6 .  Laqerkrachten 
Het integreren van Be drukverdeling over het oppervlak kan met de AFEP 

routine INTGRL. In deze routine is het mogelijk de oplossing met een functie 
(b.v. cos(a)) te vermenigvuldigen zodat de lagerkracht kan worden bepaald. 
Daar het algoritme van Leeuwestein geen standaard element gebruikt moet een 
nieuwe integratie routine worden geschreven. Dit is nog niet gedaan en dus 
kan de lagerkracht voor deze methode nog niet worden bepaald. 
In figuur 5 . 7  worden de lagerkracht, bepaald met de Half-Sommerfeld 
cavitatie condities en met de Dummy flow method, vergeleken met de door 
Reinhoudt gevonden lagerkracht. 

x10-1 

Half-Sommerfeld Dummy flow method 

- 2 
W 

t 
I 

1 

f 

figuur 5 . 7 :  vergelijking lagerkrachten 

Het blijkt dat de gevonden lagerkrachten redelijk overeen komen met de 
lagerkracht gevonden door Reinhoudt. 

5 . 7 .  u&wxfflcienten 8 .  * . 

De lagercoefficienten worden bepaald uit de verandering van de lagerkracht 
t.g.v. kleine variaties in de positie (Ax,Ay) en de snelheid (AX,Ay) van het 
asmiddelpunt. 
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Uit de Reynoldsvergelijking volgt dat de lagerkrachten, bepaald met een 
constant cavitatie gebied, lineaire functies zijn van de snelheden. De 
snelheidsvaniatiec (AX,Ay) behoeven dus niet klein te zijn. 
Doordat de positie en de afmeting van het cavitatiegebied afhankelijk zijn 
van zowel & als & gaat de lineariteit niet op. Door nu een quasi-statische 
situatie te veronderstellen (par 3.4.1) kan het cavitatiegebied wel als 
constant worden gezien. Net bij de statische belasting bepaalde 
cavitatiegebied wordt bij de berekening van de coefficienten gebruikt. 
In de berekeningen tot nu toe is hiervan echter geen gebruik gemaakt zodat 
bij de bepaling van de lagercoefficienten telkens een nieuw cavitatiegebied 
wordt berekend. De snelheidsvariaties moeten dus klein worden genomen. 
In figuren 5 . 8  en 5 . 9  zijn de coefficienten uitgezet tegen de uitwijking 
(E) 
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De gevonden lagercoefficienten komen goed overeen met die van Reinhoudt. Bij 
grote excentriciteiten ( E  ) . 9 )  wijken sommige coefficienten sterk af. Een 
verklaring hiervoor is dat bij deze excentriciteiten de drukberg erg smal 
wordt en door slechts enkele knooppunten wordt beschreven. De nauwkeurigheid 
van de oplossing is hier dus slecht. 
De coefficienten bepaald met de Dummy flow method vertonen soms sprongen. 
Een verklaring hiervoor is dat de afmetingen van het cavitatiegebied in 
positie zin& verschilt van het gebied in de evenwichtspositie x. Dit geldt 
uiteraard ook voor de snelheden. Bij numerieke experimenten bleek dat bij 
een grotere waarde voor Ax er meerdere en grotere pieken ontstonden. Betere 
resultaten worden waarschijnlijk verkregen met een constant cavitatiegebied. 
De coefficienten zijn bepaald t.o.v. het uitwijkingsframe en zijn daardoor 
niet geschikt voor rotordynamica berekeningen. In paragraaf 2 . 8  wordt 
aangegeven hoe de daarvoor benodigde coëefficienten kunnen wonden bepaald. 

~~ 

5.8. Conclusies en opmenkinqen 
Door de aanwezigheid van een element voor lagerberekeningen is AFEP 
uitstekend geschikt voor het verrichten van lagerberekeningen. Voor het 
meenemen van goede cavitatie condities was het noodzakelijk zelf een routine 
te schrijven. Daar hierbij gebruik wordt gemaakt van elementen uit het 
stelsel vergelijkingen geeft de structuur van AFEP problemen (par. 5.5.2) 
In dit hoofdstuk worden enkele berekeningen uitgevoerd voor 
cirkelcilindrische lagers. De resultaten hiervan komen goed overeen met de 
door Reinhoudt gevonden resultaten. 
Gezien de uitgebreide invoermogelijkheden van het element (par. 5.3) lijkt 
het eenvoudig ook andere lagergeometrien door te rekenen. Hierbij zal echter 
steeds nual: de rund~JoDr'uuxden Ŷ E h e t  cuvi tut iogebied  soeton worden 

gekeken. 
Het convergentiecriterium behorende bij het algoritme van Reinhoudt werkt 
niet goed. Volgens Leeuwestein is het namelijk een heel langzaam 
convergerend proces. De tolerantie tussen twee opeenvolgende iteraties moet 
erg klein genomen worden. Dit betekent dat er veel iteratieslagen nodig 
zijn. Het algoritme van Leeuwestein heeft een beter convergentiecriterium. 
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Hoofdstuk 6: Eenvoudig rotorsysteem 

6.1. Inleidins 
De in de vorige hoofdstukken afgeleide lagerbeschrijvingen worden in dit 
hoofdstuk gebruikt in een eenvoudig rotor-lagersysteem. De stabiliteit (par 
1 . 4 1  en de onbalans-responsie van dit systeem zal zowel lineair als niet- 
lineair worden geanalyseerd. Vooraf wordt kort ingegaan op de te gebruiken 
lagermodellen en op het verschil tussen horizontaal en verticaal opgestelde 
rotoren. 

Een overzicht van de verschillende lagermodellen wordt gegeven in hoofdstuk 
2 . Samenvattend kan de volgende indeling worden gemaakt: 

1)  Analytische bepaling van de drukverdeling 
- korte lager theorie 
- oneindig brede lager theorie 
- combinaties 

2) Numerieke bepaling van de drukverdeling 
- eindige elementen methode 
- eindige differentie methode 

--I _I-- Inzeyrrieli vaa de dïük ÛVSI het layer~pperïlut levert de hgerkrachten. In 
lineaire stabiliteitsberekeningen worden deze lagerkrachten gelineariseerd 
om een bepaalde evenwichtspositie (zie par. 2.8). Voor het bepalen van de 
hierbij benodigde lagercoefficienten wordt in de literatuur meestal gebruik 
gemaakt van numerieke methoden. Daar de grote rekentijd hierbij geen 
belangrijke r o l  speelt kan o.a. het cavitatie-effect iteratief worden 
meegenomen. Het is echter ook mogelijk de coëfficienten analytisch te 
bepalen. Merker [35] b.v. maakt gebruik van coëfficienten welke bepaald zijn 
m.b.v. de korte lager theorie. 
Voor het bepalen van de asmiddelpuntsbaan m.b.v. directe tijdsintegratie 
wordt de lagerkracht rechtstreeks in de bewegingsvergelijkingen gebruikt. In 
verband met het grote aantal tijdstappen en de grote rekentijden van de 
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numerieke oplosmethoden wordt hier vaak gebruik gemaakt van de minder 
nauwkeurige maar snelle analytische oplosmethoden. De analytische 
lagermodellen zijn nagenoeg alleen toepasbaar op cirkelcilindrische lagers 
zodat voor lagers met een andere geometrie, wel de numerieke oplosmethode 
wordt gebruikt. 

6 . i . 3 .  Horizontaal en verticaal oacrestelde rotoren 
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen horizontaal en verticaal 
opgestelde rotoren. Bij de horizontaal opgestelde rotoren moet nl. de 
zwaartekracht in de bewegingcvergelijkingen worden meegenomen. Als het 
systeem stabiel is zal bij zo'n rotor het asmiddelpunt zich in een bepaalde 
evenwichtspositie bevinden. Bij verticaal opgestelde rotoren zal het 
evenwichtspunt, in theorie, in het middelpunt van het lager liggen. Daar dit 
punt echter voor cirkelcilindrische lagers niet stabiel is zal het 
asmiddelpunt een cirkelvormige baan rond het lagermiddelpunt gaan 
beschrijven. In lineaire berekeningen kan de grootte van de baan door een 
iteratief proces worden bepaald. In niet-lineaire berekeningen d.m.v. 
directe tijdsintegratie volgt de grootte van de baan uit de stationaire 
oplossing welke na verloop van tijd zal ontstaan. In het navolgende 
hoofdstuk worden in de lineaire theorie enkel horizontaal opgestelde rotoren 
bestudeerd. Voor verticaal opgestelde rotoren wordt verwezen naar het werk 
van Merker [ 351 . 
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6.2. Symmetrische rotor met starre as 

6 . 2 . 1 .  Modellerinq 

,Y 
m : rotormassa 

m W : hoeksnelheid 
e : massa- 

U m 
excentriciteit --- 

- Fx,Fy : belasting 
LI 

m 

figuur 6 . 1 :  rotormodel 

Van het in dit hoofdstuk te bespreken rotor-lagersysteem is de as star en 
zijn twee gelijke lagers symmetrisch t.o.v. een schijf geplaatst. Verder 
veronderstellen we dat de as niet kipt . De belasting kan nu evenredig over 
de beide lagens worden verdeeld en de positie van het systeem kan door twee 
vrijheidsgraden worden beschreven. Gyroscopische effecten behoeven in de 
vergelijkingen niet te worden meegenomen. De bewegingsvergelijkingen zijn 
eenvoudig af te leiden en luiden: 

* 

m.x t 2.F - Lx - Fx 

m.y t 2.F = F 
LY Y 

met x,y : positie asmiddelpunt t.o.v. lagermiddelpunt 
: lagerkrachten FLx * 

* opm. Kippen is de rotatie om de x- of y-as. Reinhoudt [42]  neemt in zijn 
dissertatie het kipverschijnsel wel mee. In de beweglngsverg. moet 
dan het gyroscopische effect worden meegenomen [2] 
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De belasting kan worden samengesteld uit vier componenten: 

2 1 - Massa-onbalans : m.w .e 
2 - Statische kracht (b.v. zwaartekracht) : F 
3 - Willekeurige kracht met constante frequentie (b.v. electromotor) 
4 - Geheel willekeurige kracht (b.v. grondtrilling) 

m 
-s 

In dit rapport worden enkel de massa-onbalans en de zwaartekracht beschouwd, 
zodat de bewegingsvergelijkingen worden: 

m.; t 2 . ~  (x,y,g,p) = m.w2.e .cos(wt) Lx m (6.2") 

m.; i- 2 . ~  (x,y,s,p) = m.w2.e .sin(wtl + F~ LY m (6.2b) 

De lagerkrachten in deze vergelijking zijn op niet-lineaire wijze 
afhankelijk van de positie (x,y) en de snelheid ( x , y )  van het asmiddelpunt. 

Lineariseren van de lagerkrachten rond een evenwichtspositie (xu,y,) levert 
(zie par. 2.8): 

In de evenwichtspositie zal de statische kracht Fe per lager gelijk zijn aan 
de hel€t van de statische belasting $. De bewegingsvergelijkingen worden 
rì : 

m.x -k 2.(Kxxx i- K y + Bxxt 4- I3 p) = m.w2.em.cos(wt) 
XY XY 

2 m.y i- 2.(K x t K y .i- E x t E y) = m.w .e .sin(wt) 
YX YY YX YY m 

met x,y : positie asmiddelpunt t.o.v. de evenwichtspositie. 

In de navolgende paragraaf wordt de stabiliteit van het systeem aan de hand 
van de complexe eigenwaarden van deze vergelijkingen bestudeerd. In 
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paragraaf 6.3.2. wordt vervolgens het grenstoerental, de overgang van 

stabiel naar instabiel, bepaald. Vervolgens wordt in paragraaf 6.3.3. de 
onbalansresponsie van het systeem tgv. massa-onbalans bepaald. 

6.3.1. Stabiliteit 
We gaan uit van het homogene deel van de gelineariseerde 
bewegingvergelijkingen: 

m.x+2.(K x + K  y + B  Sr+B p ) = O  xx XY xx XY 

m.y+S.(K x + K  y + B  t + B  ? ) = O  
YX YY YX YY 

Voor het bepalen van de karakteristieke polynoom veronderstellen we een 
oplossing van de vorm: 

At 
A t  

x = x.e 
y = $.e 

Invullen in vergelijking (6.5) levert in matrixvorm: 

(2.A.B t 2.K 1 2 
XY XY 

YY 

(m.h + 2.Bxxh t 2.Kxx) 
(2.h.B t 2.Kpx) 2 

YY 1 (m.h t 2.B h + 2.K I YX 

De karakteristieke polynoom wordt dan: 

4 3 2 A + a3h t a h + a,h + ao= O 2 
mek : 

(6.8) 
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Het oplossen van deze vergelijking levert wier complexe eigenwaarden: 

i = 1,2,3,4 (6.9) Ai= ai+ j.p. 1 

Waarin a het reële deel en p het imaginaire deel is. I s  nu een van de reële 
delen positief dan is het systeem instabiel. Zijn alle reële delen negatief 
dan is het stabiel. 
Uitzetten wan de reële en de imaginaire delen tegen de hoeksnelheid ( w )  bij 
een contante positie ( E )  wan het asmiddelpunt geeft de volgende kwalitatieve 
figuren [35]. 

RI 

,. f -3, 

figuur 6.2 a,b,c,d : re. en im. delen uitgezet tegen de hoeksnelheid. 

Hieruit blijkt o.a. dat VOOI cirkelcilindrische lagers het lagermiddelpunt 
niet stabiel is. Voor een kleine uitwijking is er n.1. altijd een positieve 
reële eigenwaarde aanwezig. 

In de literatuur wordt het reële deel de effectieve demping genoemd. Het 
imaginaire deel hangt samen met de frequentie van het systeem. 
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Naast deze algemene methode zijn er in de literatuur nog enkele specifieke 
methoden bekend. Twee hiervan, het Routh-Hurwitz criterium en de kritische 
massa methode, worden hieronder kort besproken. 

6.3.1.1. Het Routh-Hurwitz criterium_ 
Uitgaande van de karakteristieke polynoom zoals afgeleidt in de vorige 
paragraaf kan via enkele eenvoudige vergelijkingen de stabiliteit van het 
rotor-lager systeem worden onderzocht. Het systeem is stabiel als geldt: 

ai> O 

2 2  a a .a > al + a3.ao 1 ’  2 3 

i = 0,1,2,3 (6.10) 

(6.11) 

De methode werkt snel maar geeft geen nadere informatie over het de beweging 
van het systeem. Reinhoudt [423 gebruikt deze methode om stabiliteitskaarten 
op te stellen voor verschillende lagertypen. 

6.3.1.2. Kritische massa 
De stabiliteit van een rotor-lager systeem met bekende lagergegevens 
( L , i f , A R , q )  is afhankelijk van de hoeksnelheid van de as ( w )  en van de 
belasting (Es). Bij elke hoeksnelheid kan nu een belasting worden bepaald 
welke op de grens van stabiliteit ligt. Deze belasting wordt de kritische 
massa genoemd [21,31]. Net behulp van de onderstaande vergelijkingen kan 
deze massa worden bepaald (voor de afleiding wordt verwezen naar de 
literatuur). 

met : K - effectieve stijfheid 

K B i- K Bxx - Kx B - K xBx 
+ B  

xx YY 
K =  

Bxx YY 

en : v - whirlfrequentie 

YX 
- K ) * ( K  

W w.B .w:B - w,B. ,w.B 
- K )  - Kx .K 

( lL )2= %X 

xx yy --xy yx- 

( 6 . 4 2 )  

(6.13) 

(6.14) 
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Deze methode wordtf evenals het Routh-Hurwitz criterium, in de recente 
literatuur nauwelijks meer gebruikt daar het bepalen van de wortels van de 
karakteristieke polynoom met de computer geen problemen meer @eft. 

5.3.2. S tabiliteitsuren S 
In paragraaf 2.8 bleek dat voor een constante positie van het lager ( E )  de 
stijfheidscoefficienten lineair afhankelijk en de dempingscoefficienten 
onafhankelijk zijn van de hoeksnelheid van de as ( w ) .  Het is mogelijk, met 
invoering van dimensieloze grootheden (zie par. 2.81, de 
bewegingsvergelijkingen zodanig te herschrijven dat ze een impliciete 
functie worden van w .  Het grenstoerental is dan te bepalen door in deze 
bewegingsvergelijkingen een zuiver imaginaire wortel ( A  = j.@) te 
substitueren. Merker [ 3 5 ]  heeft dit uitgewerkt en bepaald daarmee 
stabiliteitskaarten. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in de onderstaande 
figuur . 

.5 

O 

figuur 6.4: stabiliteitskaart opgesteld door Merker 

Hieruit blijkt o.a. dat bij een constante hoeksnelheid een toenemende E en 
dus een toenemende belasting stabiliserend werkt. 
Ter verificatie van de theorie is een computerprogramma ontwikkeld waarin 
voor gegeven lagergeometrie (LfDfAR), viscositeit ( q ) ,  hoeksnelheid ( u ) ,  
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2.B w * 

XY 
2.B w 

-2.B w -mw +2.K 

XY 
2 .K XY 2. Bxxw -mw t2 .Kxx 
-2.B w 2.K -2.Bxxw -mw 2 t2.Kxx 
2 xy 2.B w -mw +2.K 

YX YX YY 2 YY 2 .K 
-2.B w 2.K 

asuitwijking (E) en rotormassa (ml de wortels van het systeem worden 
bepaald. Hierbij is gebruik gemaakt van de korte lager theorie. In het 
programma wordt tevens de stabiliteitsgrens bepaald. Een voorbeeld wordt 
gegeven in paragraaf 6.4.1. 

Al 

A2 

6.3.3. Lineaire onbalans-reSPonsie 
Wordt het systeem belast door een kleine massa-onbalans dan zal het 
asmiddelpunt, mits het systeem stabiel is, een baan gaan beschrijven rond de 
evenwichtspositie. De grootte van deze baan kan worden bepaald door in de 
bewegingsvergelijkingen een oplossing te substitueren van de vorm: 

m 
O 

O 

m.e .w 2 

x = AIcos(wt) t Blsin(wt) 

y = A2cos(wtl t B2sin(wt) 

Uitwerken levert: 

(6.15a) 

(6. 15b) 

De oplossing van dit stelsel vergelijkingen heeft de vorm van een ellips 
(zie figuur 6.5) 

,,YO) figuur 6.5 : ellipsvormige baan om een evenwichtspositie (x 
De ellips is met een hoek Eio (attitudehoek) gedraait t.o.v. het x,y 
assenstelsel. De lengte van de lange (a) en de korte (b) as volgt uit [27]: 

a = J Ii2.q + 1 1 2 . ~ 7 ~ 7 '  (6.17) 



2 2 2 2  met : q = Al+ Bl+ A2+ B2 

$ = Al.B2-B1.A2 

De attitudehoek volgt uit: 

1 E eo = - arctan(2. 1 2 Y 

A;- B2 2 met : y = A,+ B1- 

E = Al.A2+ Bl.B2 

Hiermee ligt de grootte van de ellips vast. 

-6.10- 

(6.18) 

6.19) 

(6.20) 

(6.21) 

(6.22) 

(6.23) 
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6.4. Niet-lineaire berekeningen 
De stabiliteit van een evenwichtspunt en de onbalansresponsie kunnen worden 
onderzocht door het verloop van de baan van het asmiddelpunt in de tijd te 
bestuderen. Deze baan kan worden bepaald door numerieke integratie van de 
niet-lineaire bewegingsvergelijkingen: 

m.x t 2.FLx(x,yrB,y) = m.w2.em.cos(wt) 

m.y + 2.F (x,y,X,y) = m.w2.e m .sin(wt) + Fs LY 

( 6. 24a) 

( 6 .  24b) 

De hierin voorkomende lagerkracht EL moet tijdens iedere tijdstap worden 
berekend uit de positie (x,y) en de snelheid ( A r y l  van het asmiddelpunt. 
Om inzicht te verkrijgen omtrent de fenomenen die hierbij kunnen optreden is 
er een computerprogramma ontwikkeld. De numerieke integratie wordt 
uitgevoerd met Runge-Kutta 4e-orde (NAG [39] routinef. Het ia hiervoor 
noodzakelijk de bewegingsvergeli jkingen te herschrijven naar 1 e-orde 
differentiaalvergelijkingen. M.b.v. de hulpgrootheden Fl en E, volgt: 

ir = El (6.25) 

(6.26) e,= x = (-2.FLx+ m.w 2 .em.cos(wt)) m 

Y = E2 (6.27) 

" 1 2 g2= y = - (-2.F + m.w .em.sin(wt) + Fs) m LY (6.28) 

- In äe navoigende paragraaf wor8rzì enkele vûûïheelden yeyeven VUE c?e 

toepassingsmogelijkheden van het programma. Uit de vergelijking van de 
resultaten met het werk van Kirk en Gunter [26] blijkt dat deze resultaten 
precies samenvallen. 
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6 . 4 . 1 .  Stabiliteit 
Aan de hand van de asmiddelpuntsbaan kan de stabiliteit van het systeem 
worden onderzocht. Convergeert de baan naar een evenwichtspositie dan noemt 
men het systeem stabiel in de zin van Lagrange. Een divergerende baan 
betekent instabiliteit. Convergeert de baan naar een stationaire baan (b.v. 
een ellips) dan noemt men het systeem stabiel in de zin van PoincarPi 1113. 
In figuur 6 . 6  wordt een horizontale rotor zonder onbalans bestudeerd. De 
bijbehorende lagPrcoGfficienten, complexe wortels en stabiliteitsgrens zijn 
bepaald met het in paragraaf 6.3 .2  besproken computerprogramma. De 

OK, SEG SOMM 

EPS, OMEGA, BRE, D I A ,  MASSA, SPELING, VISCOSITEIT ? 

. 2 1 1  6 8 0  .O254 .O508 4 5 . 3 6  .O00127 .O6879 

Ssmmerfeld getal So : 0 . 9 2 0 0 7 0 E - 0 1  

Stijfheids coefficienk[N/m] 

XXX KXY KYX KYY 

O . l l O 1 E  0 6  0 . 1 8 8 1 E  06 - 0 . 2 4 6 3 E  06 0 . 6 7 7 0 E  05 

Dempings coef f icier& [Ns/m] 

BXX BXY BYX BYY 

0 . 5 9 0 9 E  03 - 0 . 1 9 2 4 E  C3 - 0 . 1 6 2 4 E  0 3  0 . 6 8 6 9 E  O 3  

De wortels zijn : 

Re-deel 
- 0 . 1 0 9 3 9 4 E  04 

- 0 . 1 0 9 3 9 4 E  0 4  

- 0 . 1 5 0 6 2 7 E  O2 

- 0 . 1 5 0 6 2 7 E  O2 

STAB I EL 

OMEGA GRENS 7 

Im-deel 
0 . 2 4 6 1 4 7 E  03 

-0 .246147E 03 

- 0 . 3 5 8 7 2 9 8  0 3  

0 . 3 ~ ~ ~ 2 9 ~  o3 
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! 

! SHORT BEARING 

I fiASS= .454E 2 
LOAD= -.454E 3 
OtiEGA= .GBQE 3 

' EPSW .BB0E 8 

VISC= ,S#E - 1  

' DIA= .508E - 1  

LENGTH=.254E - 1  
! CLEARAZ. 127E -3 ; Xl(B)=  .088E 8 
: x2<0>= .EBBE 8 

i , x4<0)=  .80BE a 
' x3<0>= .888E 8 

I 

; CYCLES= .588E 1 
I 

JOURNAL ORBIT I W F W  

figuur 6.6 : horizontale, gebalanceerde rotor ( 5  omwentelingen) 

Het blijkt dat deze rotor, bij de opgegeven waarden, stabiel is. Op het eind 
van de baan uit figuur 6.6 verhogen we de hoeksnelheid met een stap naar een 
waarde boven de stabiliteitsgrens ( w  = 1100). Uit figuur 6.7 blijkt dat het 
systeem nu instabiel wordt. Het niet-lineaire karakter van de lagers 
begrenst de instabiele baan. Uit figuur 6.8 blijkt dat de hoeksnelheid van 
deze baan ongeveer gelijk is aan de helft van de hoeksnelheid van de as. Dit 
is dus duidelijk 1/2 w-whirl. 
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I '  x2 

JOURNAL ORBIT 1 Y F Y  

figuur 6.7: instabiel rotor-lager systeem 

:raEs-.& I 

, 

JOURNAL ORB I T I YFY 

=- 

figuur 6.8: uitwijking instabiel systeem 
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figuur 6.9: 

Verhogen we 

rotor-lager systeem met verhoogde belasting 

SHORT BEARING 

RASS= .163E 4 
LOAD- -.163E 5 
OREGA.; .!!BE 4 
EPW= .Baas a 
VISC= .see€ -1 

DIA= .508E -1 
LENGTH= .254E -1 
CLEARA=. i 27E -3 
x i ( a ) =  .aa= a 
X ~ < E I > =  , ~ B B E  a 
x3(a>= .aaaE a 
x+(B>= .BBBE a 

CYCLES= .10BE 2 

ie belasting dan wordt het systeem weer stabiel (fig. 6.9) 
x2 

z- 

6.4.2. Onbalans-responsie 
In figuur 6.10 wordt de onbalans-resposie van een horizontaal opgestelde 
rotor weergegeven. Deze rotor wordt belast door een massa-onbalans en door 
z i j n  eigen gewicht. Uit de figuur blijkt duidelijk dat, onder deze 
condities, de baan afwijkt van de ellips die met de lineaire theorie 
gevonden wordt. 

1 

SHORT BEARING 

ilACS= .208E 3 
LOAD= -.268E 4 
OREGA= .32BE 3 

EPSR= .EBBE 0 

DIA= . 5 m ~  -i 

VISC= .697E -1 

LENGTH= .254E -1 

CLEARA=-4 27E -3 
X I ( B ) =  B 
x2<0>= .eaaE 0 

x ~ ( B > =  .aaaE a 
x3<0>= .B00E 0 

CYCLES= .sax i 

figuur 6.10: gecombineerde belasting (eigen gewicht en onbalans) 
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6.5. Conclusies m.b.t. het eenvoudhe rotorsvsteem 
Van een rotor-lager systeem met een starre as en waarbij twee gelijke lagers 
symmetrisch t.o.v. een schijf zijn geplaatst is in dit hoofdstuk de 
stabiliteit geanalyseerd. Dit zowel lineair als niet-lineair. Tevens is voor 
de niet-lineaire berekening de onbalansresponsie bepaald. Het blijkt dat de 
gevonden resultaten precies overeen komen met die van Kirk en Gunter. 
In een reëel rotor systeem, met flexibele assen en meerdere schijven, is de 
stabiliteit echter ook afhankelijk van de vorm wan het systeem. Het in dit 
hoofdstuk besproken onderzoek dient dan ook om inzicht in de problematiek te 
verkrijgen. In de literatuur wordt het gebruikt voor het vergelijken van 
verschillende lagertypen. 
In het volgende hoofdstuk wordt onderzoek uitgebreid tot rotoren met 
flexibele assen en meerdere schijven. 
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Hoofdstuk 7 :  Complexe rotorsystemen 

7.1. Ideldlnq 
Saitgaande van een reeds bestaand rotordynamicaprogramma [16 ]  worden in dit 
hoofdstuk de in het vorige hoofdstuk besproken berekeningen uitgebreid naar 
systemen met flexibele assen en meerdere schijven. 
Het programma, gebaseerd op de elementen methode, kan de kritische 
toerentallen en de synchrone onbalancresponsie van complexe rotorsystemen 
bepalen. De beide oplasmethoden zijn lineair. Xn het navolgende zal de 
onbalansresposie berekening worden uitgebreid door gelineairiseerde 
lagercoefficienten adn de rotorbeschrijving toe te voegen. 
Vervolgens wordt het steem niet-lineair geanalyseerd d.m.v. directe 
tijdsintegratie. Evenals bij het eenvoudige rotorsysteem moeten ook hier de 
lagerkrachten per tijdstap worden bepaald. 
Voorafgaand aan deze verschillende oplosmethoden wordt beschreven hoe het 
stelsel vergelijkingen wordt samengesteld. 
Op het eind van het hoofdstuk wordt de structuur van het programna behandeld 
en worden enkele voorbeelden besproken. 

. .  

7.2 Elementenmethode VOOK rotorsvstemen 
Het in het program beschreven rotorsysteem bestaat uit as-elementen, 
schijven en lagehs. De eigenschappen van een as-element worden beschreven in 
twee knooppunten; die van een schijf in één. Afhankelijk van het wel of niet. 
meenemen van de flexibiliteit van de lagervoet kan men de lagers zowel in 
Ben als in twee knooppunten beschrijven. 
De knooppunten en de as-elementen worden van links naar rechts oplopend 
genummerd. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur 7 . 1 .  

I 2 3  

-- 

I / 

figuur 7 . 1  : voorbeeld nummering 
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Ieder knooppunt heeft vier vrijheidsgraden: twee verplaatsingen en twee 
hoekverdraaiingen (ux , u 
vrijheidsgraden worden vastgelegd in een, in de ruimte gefixeerd, 
orthonormaal assenkruis (x,y,z) met de vectorbasis (ex, ey,ezf: De z-as komt 
overeen met de middellijn van de rotor in uitgangspositie. 

en ui - i is het knooppuntnummer). De i i i 
Y (PY ' 

+ + +  

figuur 7.2 : vrijheidsgraden 

In het systeem zijn twee hoeksnelheden in z-richting te onderscheiden [ I 7 1  

(fig. 7.3): 

- hoeksnelheid van de as ( w )  

- whirlsnelheid ( Q )  

figuur 7.3 : hoeksnelheid as en whirlsnelheid 

Zijn de beide hoeksnelheden aan elkaar gelijk dan spreekt men van een 
synchrone whirl. In de lineaire theorie zal dit steeds worden verondersteld. 
In de niet-lineaire theorie zal echter ook a-synchrone whirl ( w  # Q )  kunnen 
optreden. 
Het rotor-lager systeem kan op vier manieren worden belast: 
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o o o " x  - Fx 

Mx 

F 
Y .  o o o ü  

O O twJ Ü 

O -wJ O U M 

Y 
P Cpx 

1 - Massa-excentriciteit van een schijf 
2 - Initiële scheefstand van een schijf 
3 - Zwaartekracht 
4 - Voorgebogen as 

- 

1 en 2 worden verwerkt in de bewegingsvergelijkingen van de bijbehorende 
schijf. 3 wordt verwerkt in de bewegingsvergelijkingen van het lager. 4 

heeft een extra term in de totale bewegingsvergelijking tot gevolg. 
In de navolgende paragrafen worden de bewegingsvergelijkingen van de 
verschillende onderdelen (schijf, as-element en lager) besproken. 

+ o  
O 

O 

O 

7.2.1. Schijven 
We veronderstellen dat de rotaties van een schijf in x- en in y-richting 
klein zijn zodat de termen van het gyroscopisch effect kunnen worden 
gelineairiseerd. De bewegingsvergelijkingen luiden dan: 

m 0 0 0  
O m 0 0  
O O J t O  

u 
*I  X 
u 
* *  Y 
u 
.< Cpx 

n. w2 - e cos (wt+a) 
m - w 2 .  e sin(wtta) 

m 

ofwel : 

i <I i Mi . us 1 + Di. Ui - fi = f 
-s -s -ex (7.21 

De index i verwijst hierin naar het bij de schijf behorende knooppuntnummer. 
In deze vergelijking zijn de massa-excentriciteit en de initiële scheefstand 
van de schijf verwerkt in het rechterlid. Hierbij zijn de volgende 
definities gebruikt: 
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I - massa-excentriciteit: e r a  

=- 

I - initiële scheefstand: I , $  
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i 
e 

i 
Y 

i 
ipx 

i 
ipY 

it 

U 

U 

U 

U 

uX 

it1 
Y 

i+ 1 
cpx 

U 

U 

it1 1 
U 

ipY 

7.2.2. As-elementen 

Voor het bepalen van de bewegingsvergelijkingen van een as-element wordt 
gebruik gemaakt van de Bernouilli-Euler theorie [16 ] .  Hierin wordt 
verondersteld dat een as-element stijfheid en massa aan het gpteem 
toevoegd. Torsie, axiale krachten en materiaal-demping worden buiten 
beschouwing gelaten. 

/i i +I 

figuur 7.4 : vrijheidsgraden van een as-element 

De bewegingsvergelijkingen in matrixnotatie luiden: 

I. . 
f'= Me.ue 3 t Ke.& j 
-e e 

met : f3= -e 
- 
' e  

De massa en de stijfheidsmatrix zijn beide 8*8 matrices en worden 
weergegeven in bijlage A. 
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O d 0 0  
O 0 0 0  

7.2.3. Lasers 
De lagers kunnen zowel lineair als niet-lineair worden meegenomen. In deze 
paragraaf worden de beide methoden besproken. 

O k 0 0  
O o k 0  

cp 

7.2.3.1. Lineair 
In het programma dat als uitgangssituatie wordt gebruikt worden lagers als 
volgt gedimensioneerd: 

xx xy 

Bp Byy O O 

fi = D 1  i - Q 1 t K 1 . u  i i i - 1  - 1  

xx xy 
Kyx Kyy O * 

met: 

( 7 . 4 )  

( 7 . 5 )  

De dempings- en stijfheidstermen zijn isotroop, constant en er worden geen 
kruistermen meegenomen. 
Voor wentellagers lijkt dit een redelijk goede modellering. Zoals in 
hoofdstuk 2 bleek is dit niet het geval voor glijlagers. De stijfheids- en 
dempingstermen van hydrodynamisch gesmeerde glijlagers zijn niet symmetrisch 
en hebben wel kruistermen. 

( 7 . 6 )  

I o  o o 0 1  

In een meer realistische omschrijving hebben alle coefficienten van de beide 
matrices een van nul verschillende waarde. In eerste instantie wordt echter 
enkel naar de acht belangrijkste gekeken, en worden de termen met 
hoekverdraaiingen buiten beschouwing gelaten. 
De waarde van de verschillende coefficienten zijn bij een gegeven 
lagergeometrie (R,L,AR) en viscositeit ( p )  , afhankelijk zijn wan de positie 
van het asmiddelpunt t.o.v. het lagerhuis (e )  en van de hoeksnelheid ( w ) .  
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De positie (g)  kan bepaald worden uit de belasting (F1) en de hoeksnelheid 
( w ) .  Het verband is echter niet-lineair. De positie kan op een van de 
volgende wijzen bepaald worden: 

- iteratief : L , D , R , xb ,u 
& 

Beginschatting - e 

Het berekenen van de lagerreactiekracht (q) kan zowel analytisch 
als numeriek. 

- tabellen: Door het verband tussen e,  F1 en w dimensieloos te maken ( zie 
par 2 . 8 )  vereenvoudigt het probleem tot een verband tussen g en 
het Sommerfeldgetal S .In de literatuur zijn door verschillende 
auteurs tabellen gepresenteerd (b.v. Lund) welke voor dit doel 
gebruikt kunnen worden. 

O 

- polynomen: Met behulp van b.v. de kleinste kwadraten methode [ 4 9 ]  kan een 
'curve fit' van de tabellen worden gemaakt. De op deze wijze 
ontstane vergelijking kan dan rechtstreeks in het programma 
Korden, ingehewd.  

Nu de positie g en de hoeksnelheid w bekend zijn kunnen de stijfheids- en 
dempingscoefficienten worden bepaald. 
In praktische situaties is vaak de belasting vooraf bekend. De stijfheids- 
en dempingstermen zijn dan alleen afhankelijk van de hoeksnelheid. D.m.v. 
curve fitting kunnen de coefficienten nu met polynomen, welke enkel de 
hoeksnelheid als variabele hebben, worden beschreven. Waarschijnlijk wordt 
dit in het ARDS programma toegepast [40]. 
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-1 

7.2.3.2 Niet lineair 
De niet-lineaire lagerkrachten, welke een functie zijn van de positie en de 
snelheid van het asmiddelpunt kunnen als uitwendige kracht worden 
weggeschreven in het rechterlid van het stelsel. 

i' 
Y 

F 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

( 7 . 8 )  

U 
ff 

ffx 
U 

U 

Het is ook mogelijk de krachten in een evenwichtspositie te linea riseren: 

u X 

f!' 

B O O  Fxe + Bxx xy 
Fxe Byx Byy O O u; 
1 

-1 

O O 0 0 0  u 

u O O 0 0 0  

O 
+ Kxx Kxy 

KYx KYY O 
O 0 0  

0 0 0  

(7.9) 

Hierbij zijn de verschillende coefficienten afhankelijk van de positie en de 
snelheid van het asmiddelpunt. De normale lagercoëfficienten zijn echter 
alleen afhankelijk van de positie en niet van de snelheid zodat deze niet 
bruikbaar zijn. De nieuwe coëfficienten moeten per tijdstap worden bepaald 
of in tabellen zijn opgeslagen. In hoofdstuk 8 wordt op de laatste 
nader ingegaan. In eerste instantie zal echter met een aanpasing van het 
rechterlid worden gewerkt. De benodigde lagerkrachten worden hierin bepaald 
m.b.v. de in hoofdstuk 4 beschreven impedantie methode. 

methode 

7 . 2 . 4 .  Zwâäïtekïaîht 
Het eigengewicht van de rotor wordt door de lagers opgevangen. In de 
lineaire theorie zal deze gelijk zijn aan de reactiekrachten van de lagers, 
zodat ze tegen elkaar wegvallen. Het is voor het bepalen van de 
evenwichtspositie en dus de lagercoëfficienten echter wel noodzakelijk dat 
de grootte van de lagerkracht bekend is. 
Voorafgaande aan de rotordynamica berekeningen zal dus een statische analyse 
van het systeem moeten plaats vinden. 
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In de niet-lineaire theorie is alleen in een evenwichtssituatie de 

lagerkracht gelijk aan de belasting. In dit geval moet er dus een extra term 
in het rechterlid komen waarin per lager de lagerbelasting is opgenomen: 

(7.10) 
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7 . 3 .  Het totale stelsel 
We kunnen de bewegingcvergelijkingen van de schijven, as-elementen en de 
lagers samenstellen tot ken groot stelsel. Hiertoe introduceren we de 
kolommatrix + waarin alle vrijheidsgraden van het systeem zijn opgeslagen. 
M.b.v. een lokatiematrix kunnen we hieruit de vrijheidsgraden per knooppunt 
bepalen : 

i i = L . u  -t (7.11) 

Op gelijke wijze introduceren we voor de krachten een kolommatrix. Hiervoor 
geldt: 

i T  i f = (L 1 .g -t 

Evenwicht van krachten levert nu: 

e i T  i i~ i n 

i= 1 i= 1 i= 1 
s i T  i n 

E f = E (Ls) .Es i- 1 (Le) .ge + 1 (L1) .f, + 

i~ i - o  E1 (L ) .f - 
4 -9 - i= 1 

met : n = aantal 
ne= aantal 
nl= aantal 

Voor een lineair 

S 

(7.12) 

(7.13) 

sehi jven 
as-elementen 
lagers 

systeem geeft dit, m.b.v. vergelijkingen (7.2,7.3 en 7.5): 

e i T i i  n s i T i i  n 
[ E (Ls) .Ms.LS t 1 (Le) .Me.Le 1 . + + 
i=i i=l 

n n 

i= I i= 1 

i T  i i 
i= 1 i= I 

e i T i i  s i T i i  [ 1 (Ls) .Ds.Ls + f (LI) .D1.L1 1 . !it t 

1 i T i i  - n 
E 

n 
[ Ee (Le) .Ke.Le -+ (L1) .K1.L1 1 . q - 

(7.14) 
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s i T  i n 

i= I 
E: (Ls) .fex 

Dit stelsel kan in een vereenvoudigde vorm ook als volgt worden weergegeven: 

M.u + D.U i K.ut= f -t -t -ex (7.15) 

In dit stelsel is de initiële voorbuiging van de as nog niet meegenomen. Het 
blijkt echter dat deze belastingsvorm alleen stijfheidstermen oplevert [is]. 
Bet stelsel wordt dan: 

r 
- t - t  -ex -t M.u + D.O t K.+= f i K.u (7.16) 

r 
-t met : u = initiële voorbuigingsvector 

Voor een niet-lineair systeem kan een soortgelijk stelsel worden afgeleid. 
De stijfheids- en dempingsmatrices welke het lagergedrag beschrijven worden 
dan vervangen door twee kolommatrices in het rechterlid. Deze twee zijn: 

1 )  Lagerkrachten gl 
2 )  Eigen gewichtsbelasting -9 f 

Het stelsel wordt nu: 

r M.U + D.O t K.+= f t K . S +  f - f - t t  -ex -g -1 (7.17) 
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7 . 4 .  Oplosmethoden 
Het stelsel vergelijkingen kan op verschillende wijzen worden opgelost. In 
de lineaire theorie is het mogelijk de kritische toerentallen, de complexe 
eigenwaarden en de onbalans responsie te bepalen. Oplossingen voor de niet- 
lineaire theorie kunnen m.b.v. directe tijdsintegratie worden bepaald. In 
paragraaf 7 . 4 . 1 .  worden eerst de beide oploswijzen van het originele 
programma besproken. Vervolgens zal de onbalans responsie berekening worden 
uitgebreid met een realistische glijlager beschrijving. Daarna wordt de 
directe tijdsintegratie besproken. 
De complexe eigenwaarde berekening waarmee de stabiliteit van het systeem 
kan worden geanalyseerd is nog niet onderzocht. 

7 . 4 . 1 .  Oriainele ilrogramma 
Er wordt uitgegaan van een lager beschrijving met symmetrischeen constante 
stijfheids- en dempingscoëfficienten. Er worden geen kruistermen in de 
beschouwing meegenomen (zie par. 7.2.3.1.). De oplossing van het systeem 
bestaat dan uit cirkelvormige banen rond het nulpunt (x = O en y = O ) .  Door 
het invoeren van complexe grootheden kan het systeem nu worden 
vereenvoudigd (16) .  Voor de vrijheidsgraden en belastingen wordt 
geintroduceerd: 

!JI = Mx i jbf 
Y 

De bewegingcvergelijkingen voor een schijf worden nu (zie par 7 . 2 . 1 ) :  

( 7 . 1 8 )  
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Voor de as-elementen en de lagers kunnen soortgelijke relaties worden 
afgeleid. Het totale stelsel kan nu als volgt worden weergegeven: 

r M.u + D.û t K.+= fext K.+ t - t  (7.20) 

We veronderstellen bij zowel de kritische toerentallen berekening als bij de 
onbalans responsie berekening dat de beweging stationair en synchroon is. De 
verplaatsingsvector roteert dus met een constant toerental en een constante 
amplitude. 

7.4.1.1. Kritische toerentallen 
Deze oploswijze bepaalt de eigenfrequenties en de eigenvectoren van ket 
homogene deel van het ongedempte systeem. Bet stelsel kan als volgt worden 
weergegeven: 

Mu + Kut= Q -t 

Er wordt verondersteld dat de oplossing een exponentiele functie is: 

jwt ut= "0" e 

Miesin is I+ onafhankelijk van de tijd. 
Invullen levert: 

2 jwt (-w M + K) %e = O 

(7.21) 

(7 .22)  

(7.23) 

- .  uit is een zogenaamà eigenwaaraë probleem en Kan 6.ni.v. standaard ruütines 
(NAG [39]) eenvoudig worden opgelost. De oplossing bestaat uit eigen 
frequenties (w) met bijbehorende eigen vectoren (%l. 

7.4.1.2. Onbalans responsie 
In tegenstelling tot de kritische toerentallen wordt hier het totale stelsel 
genomen : 

I 

(7.24) J. M.u -k D.u t K.+= f t K.+ t t  -ex 
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Voor de verplaatsingsvector u veronderstellen we weer: 
-t 

Daar het hele systeem met een constante hoeksnelheid roteert, 
veronderstellen we voor de belastings- en voorgebogen as-vector: 

jut fex(t) = fo e 

Invul 1 en 1 evert : 

2 [-w M t juE c K] +, = fo + K G  

(7.25) 

( 1 . 2 6 )  

( 1 . 2 7 )  ~ 

(7.30) 

iiierin is u de enige onbekende. Het stelsel kan ook nu met gebruik van 
standaard routines eenvoudig worden opgelost. Door het stelsel voor 
verschillende hoeksnelheden op te lossen kan per: knooppunt de amplitude - 
hoeksnelheids - grafiek worden bepaald. 

-0 

7.4.2. Onbalans-responsie net realistische slijlaserbeschriivinp 
De stijfheidsmatrix in de lagerbeschrijving volgens vergelijking 7 . 6  is niet 
symmetrisch. De oplossing zal daardoor niet bestaan uit een cirkelvormige 
baan maar uit een ellipsvormige (zie o.a. par 6 . 3 . 3 . ) .  

We veronderstellen voor de verplaatsingsvector: 

+ = A.coc(wt) t B.sin(wt) ( 7 . 3 1 )  

Hierin zijn & en Ih. kolomatrices welke onafhankelijk zijn van de tijd. 
Invullen van (7.31) in (7 .16)  levert een stelsel vergelijkingen dat twee 
maal zo groot is als het stelsel van de onbalans berekening uit paragraaf 
7.4.2. Het stelsel kan weer opgelost worden door standaard oplosroutines. 
Per knooppunt kan de ellips bepaald worden uit de vier bijbehorende 
verplaatsingscoefficienten (ai,ai,b i en b i ) . Hieriroor kan de in par. 6 - 3 . 3  

X Y X  Y 
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beschreven methode worden gebruikt. In het programma is deze oplosmethode 

nog niet uitgewerkt. 

7.4.3. Directe tijdsintegratie +r 

Het niet-lineaire stelsel vergelijkingen (7.17) moet evenals het stelsel in 
par. 6.4 worden omgeschreven naar een twee maal zo groot stelsel eerste orde 
differentiaal-vergelijkingen. Expliciet schrijven van de tweede 
tijdsafgeleide van de verplaatsingsvector levert: 

1 r %= M- . (  - D . S -  K.%t f t K.u t f - f ) -ex t -g -1 (7.32)- 

Met behulp van de vector E = kan dit stelsel als volgt worden omgewerkt: 

(7.33) 

(7.34) 

Dit stelsel kan door standaard technieken worden opgelost. Daar bij de 
numerieke uitwerking enkele problemen optraden worden enkele technieken 
hieronder besproken. 

- ExDliciete Euler 

In eerste instantie werd voor deze eenvoudige oplosmethode gekozen. De 
methode is erg snel maar slechts voorwaardelijk numeriek stabiel. In 
figuur 7 . 5  is in het complexe vlak het gebied uitgezet waarbinnen de 
complexe wortels n r !  het s y s t e m  meter! ligges ïmr stabiliteit. Door Se 
tijdstap te verkleinen wordt het gebied groter. 
Tijdens het testen van het programma bleek dat bij een aantal tijdstappen 
per omwentelling waarbij nog een redelijke rekentijd wordt verkregen het 
oplosproces niet stabiel is. 

firnag. 

figuur 7.5 : stabiliteitsgebied voor expliciete Euler 
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e - ncre-Kutta 4 orde 

Ook deze methode, welke met succes werd toegepast in par. 6.4, is slechts 
voorwaardelijk stabiel. Het stabiele gebied in het complexe vlak (fig. 
7.6) is groter en sluit een deel van de imaginaire as in. 
Tijdens berekeningen aan een lineair systeem ( 3  knooppunten) werd het 
oplosproces numeriek stabiel bij meer dan 3000 stappen per omwentelling. 

z- 

Dit is echter onaanvaardbaar. 
t Imag. 

figuur 7.6: stabiliteitsgebied voor Runge-Kutta 4e orde 

- mDliciete methoden 

Tot slot werd gekeken naar impliciete methoden daar deze onvoorwaardelijk 
stabiel zijn. Bij het testen van het programma met de methode van Gear 
[39] bleek deze ook redelijk snel te zijn, zodat uiteindelijk voor deze 
methode werd gekozen 

De oorzaak van de numerieke problemen ligt waarschijnlijk in het stijf ziln 
van het stelsel vergelijkingen. Dit kan veroorzaakt zijn doordat zowel naar 
verplaatsingen als naar hoekverdraaiingen wordt gekeken. Een nader onderzoek 
naar de problemen lijkt raadzaam. Tijdens dit onderzoek kan dan tevens naar 
andere oplosmethoden worden gekeken (b.v. Adams [ 2 ] ) .  
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7.5. Programmastructuur 
Bij de opzet van het programma is gebruik gemaakt van de COIN en de VMM 

bibliotheek. M.b.v. het !@¶Y systeem [30] is het mogelijk de arraygrenzen 
impliciet te declareren (dit is niet standaard in FORTRAN). Hierdoor wordt 

=r 

een aanzienlijke reductie van de benodigde geheugenruimte verkegen. 
Het COIN systeem zorgt ervoor dat het programma erg gebruikersvriendelijk 
wordt. De verschillende bewerkingen, zoals het inlezen van de structuur en 
het doen van de berekeningen zijn interactief. 
De structuur van het programma kan als volgt worden weergegeven: 

programma grens 
1 - - ~ -  

7- 

i 

I 

Kritische toerentallen 

Onbalans responsie (cirkelv. b . )  I 

~ -1 - -_-  - -- - - 
responsie (ellipsv. b . 3  Geometrie roto4 

--+i - - - _ _ _ - -  - - - -  

-1 - _ _ _ _ - -  - I 

figuur 7.7: overzicht programma 

De dik omlijnde blokken hierin zijn toegevoegd aan het programma. De 
gestippelde blokken moeten nog worden toegevoegd. 
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MN, AUG 13 1981 
1s :12:18 OFIBALANS RESPONSIE 

I W F W  FREOUENCY :565.40 HZ i ROTODYN 

7.6. Voorbeeld 
Ter demonstratie van het programma wordt het eenvoudige rotor-lager systeem 
uit hoofdstuk 6 doorgerekend. De assen zijn nu echter elastisch. 

I AR = .O00127 rn I 
,u = .O698 Ns/mz 

korte  lager  theorie  

figuur 7.5: symmetrische rotor 

Als eerste kunnen de kritische toerentallen worden bepaald. Daar we 
geinteresseerd in de buigtrillingen ('pinned-pinned modes') nemen we: 

k = 10.E10 (zeer groot) 
km= b = 8 

n 

I I - - 
7-2 VLAK 

n 

X-2 U A K  

MN, AUG 13 lSB1 
18:12:24 DNBALANS RESPONSIE 

FFSOUENCY :37.19 Hi I ROTDDTN {W=W 

T-2 VLAK 

n 

X-2 VLAK 
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I- 

I. 

We belasten het systeem nu door zijn eigengewicht. Voor een hoeksnelheid van 
650 rad/sec blijkt het systeem instabiel te zijn. Dit in tegenstelling tot 

schaal: 1 = .O00127 m 
I. I, 

knpt  1 

I r  

k n p t  3 

Verhogen we nu de stijfheid van de as zodanig dat de frequentie van de 
eerste buigtrilling hoger wordt dan de helft van de asfrequentie dan blijkt 
het systeem wel stabiel te zijn. Een toenemende stijfheid blijkt 
stabiliserend te werken. 

1-1 
r-z VLAK 

X-Z VLAK 

NON, AW 13 1984 
28:23:25 ONBALANS RESPONSIE 

FREOUENCY 1117.68 HZ I ROTODTN I W Ç W  

figuur 7.10: eerste huigvorm van een symm. ro tos  met verhoogde elasticiteit 
12 (E = 2.1 10 

, 
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k n p t  1 
k n p t  2 

1 schaal: 1 = .O00127 m 

figuur 7.10: symm. rotor met verhoogde elasticiteit 
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7 . 7  Conclusies en opmerkingen 
Het bestaande rotordynamica programma is uitgebreid met niet-lineaire 
berekeningen d.m.v. directe tijdsintegratie. M.b.v. deze berekeningen kan de 
invloed van lagers op rotorsystemen, welke niet-lineair is, worden 
geanalyseerd. Voor de contrble van de correctheid van de ontwikkelde 
programmatuur hebben we in de literatuur naar voorbeelden gezocht. Bij de 
meeste voorbeelden wordt echter de stijfheid van de lagervoet meegenomen 
[bv. 281 zodat we geen goede contrble hebben kunnen uitvoeren. 
Uit het eenvoudige voorbeeld uit par. 7 . 6  blijkt dat voor deze berekening 
het programma goed voldoet. Bij dit voorbeeld bleek dat de vorm en de 
eig&chappen van de rotor (in dit geval de elasticiteit van de assen) een 
belangrijke rol spelen in de stabiliteit van het totale rotor-lager systeem. 
Een interessante mogelijkheid om de resultaten van de transiente 
berekeningen te analyseren is de modale analyse. Door het omzetten van de 
resultaten naar het frequentiedomein kunnen de in het rotor-lager systeem 
voorkomende frequenties worden geanalyseerd. Whirl frequenties zijn dan 
eenvoudig te bepalen [ 1 4 ] .  
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Hoofdstuk 8: Conclusies en voortzetting van het onderzoek 

8 . 1 .  Inleidinq 
In dit hoofdstuk worden enkele conclusies van het onderzoek besproken en 
wordt kort ingegaan op mogelijke wegen om het onderzoek voort te zetten. 

8 . 2 .  Conclusies m.b.t. numerieke modellen voor vloeistoflaaers 
De bepaling van benaderingsoplossingen voor de drukverdeling in een 
vloeistoflager kan zowel m.b.v. analytische als numerieke modellen. 
Berekeneningen m.b.v. analytische modellen zijn over het algemeen sneller 
maar minder nauwkeurig dan berekeningen met numerieke modellen. 
Voor het bepalen van de lagercoefficienten, welke het lineaire gedrag van 
een lager beschrijven, is de grote rekentijd geen probleem zodat hierbij een 
numeriek model, nl. de EEM, wordt gebruikt (hoofdstuk 5 ) .  
Bij niet-lineaire rotordynamica berekeningen, d.m.v. directe tijdsintegratie 
(hoofdstukken 6 en 71, moet per tijdstap de lagerkracht worden bepaald. Om 
de rekentijd beperkt te houden wordt hier gebruik gemaakt van analytische 
modellen. 
Een in de literatuur veelvuldig toegepast analytisch model is de korte lager 
theorie. In hoofdstuk 4 wordt echter aangetoond dat het eindige lager model 
van Moes en Hesrebrugh de numeriek bepaalde oplossing beter benadert zonder 
dat dit veel meer rekentijd kost. 

8 . 3 .  Conclusies m.b.t. rotor-laaer systemen 
In hoofdstuk 6 wordt een eenvoudig rotor-lager systeem geanalyseerd. Het 
blijkt dat m.b.v. de lagercoefficienten de lineaire stabiliteit van zo'n 
systeem eenvoudig te bepalen is. 
Het blijkt tevens dat een toenemende belasting stabiliserend en een 
toenemende hoeksnelheid de-stabiliserend werkt. 
De instabiliteitsgrens blijkt niet alleen af te hangen van de lagers maar 
van het totale rotor-lager systeem . Zo blijkt o.a. dat een afnemende 
stijfheid van de assen de-stabiliserend werkt (par. 7 . 6 ) .  

8 . 4 .  Voorzettins onderzoek 
Het doel van deze paragraaf is het aangeven van wegen waarin dit onderzoek 
kan worden voortgezet. Ten eerste is het mogelijk de in dit verslag 



-8 .2-  

besproken numerieke modellen te toetsen aan de realiteit d.m.v. 
experimenten. Ten tweede kan de worden onderzocht of het mogelijk is de 
transiente berekeningen uit te voeren m.b.v. lagercoëfficienten. Tot slot 
kunnen bestaande modellen worden verfijnd. 

8.4.1. ExDerimenten 
In eerste instantie was het de bedoeling experimenten te verrichten met een 
op de TH aanwezige proefopstelling; de Rotorkit [43]. We zijn hier niet aan 
toe gekomen. 
De Rotorkit is uitstekend geschikt voor het demonstreren van verschillende 
fenomenen welke kunnen optreden in rotor-lager systemen. Voor meetdoeleinden 
lijkt de opstelling in eerste instantie minder geschikt daar o.a. de 
ondersteuningen ongewenste spelingen vertonen. Met enkele aanpassingen kan 
dit worden verbeterd [451. 
Een andere mogelijkheid tot het verrichten van experimenten is het meten aan 
rotor-lager systemen uit het bedrijfsleven. Hierbij doet men dan tevens 
ervaring op met de problemen die in de praktijk optreden. 

8.4.2. Transient9 berekeninsen m.b.v. laaercoëfficienten 
In de bewegingcvergelijkingen van een rotor-lager systeem moeten, voor 
transiente berekeningen, de lagerkrachten als functie van positie en 
snelheid per tijdctap worden bepaald. In het programma worden deze krachten 
bepaald m.b.v. analytische benaderingsoplossingen. Deze oplossingen zijn 
nagenoeg alleen toepasbaar voor cirkelcilindrische lagers. Voor andere 
lagergeometrieen is het veel moeilijker analytische modellen te op te 
stellen. Een alternatief is het bepalen van de krachten m.b.v. de EEW of de 
ED#. E e t  per tijdstzp nplnssen van een stelsel vergelijkingen verkregen met 
EEM of EDM kost echter veel rekentijd. Deze kan worden beperkt door i.p.v. 
een twee dimensionale mesh (hoofdstuk 5 )  een &én dimensionale mesh met een 
stroomfunctie in axiale richting te nemen [2]- 
Een ander alternatief is het bepalen van de lagerkrachten uit 
benaderingspolynomen. De normale lagercoëfficienten (par. 2.8) zijn hiervoor 
echter niet geschikt daar ze worden bepaald in een evenwichtspunt met een 
snelheid gelijk aan nul. Uit figuur 8 . 1  blijkt dat de coefficienten en ook 
de evenwichtskracht fF 1 in een evenwichtspositie (x ,y ) een functie zijn 
van de snelheid (x,g). 

-e O 0  
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Half-Sommerfeld cav. cond. 

\Verspringen cav. gebied 

figuur 8.1: snelheidsafhankelijkheid van de lager coefficienten en de 
evenwichskracht. 

F Byx 
B YY 

Circelcilindrische lagers zijn rotatie symmetrisch. Hierdoor zijn ze enkel 
afhakelijk van de uitwijking (e) en de snelheid. Andere lagergeometrieen 
zijn ze echter ook afhankelijk van de hoek a. 
Voor de coëfficienten volgt dus: 

K = K(e,a,e,a) 
B = B(e,a,e,a) 

Het berekenen van deze dynamische coefficienten, zodanig dat er niet te veel 
nauwkeurigheidsverlies optreedt, kost waarschijnlijk veel rekentijd en 
opslagruimte. M.b.v. de statistische theorie van proefopzetten is het 
mogelijk een schatting voor de relevantie van de parameters te doen. Ook kan 
worden onderzocht of met deze theorie polynomen kunnen worden opgesteld 
waarmee het gedrag kan worden bestudeerd. 
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Tijdens het onderzoek zijn er enkele onderwerpen blijven liggen waaraan nog 
aandacht zou kunnen worden besteed. Samenvattend komen hiervoor de volgende 
onderwerpen in aanmerking: 

1 - Uitbreiden van de berekeningen in het rotor programma met de complexe 
eigenwaarde berekening en de onbalansberekening welke elliptische banen 
bepaalt. 

2 - Het verrichten van modale analyse op de resultaten van de transientc 
berekeningen. Uit het frequentie domein zijn namelijk eenvoudig de 
whirl-frequenties te bepalen 1141. 

3 - De meest nauwkeurige mobiliteitsmap is ontwikkeld door Goenka (par 4.3). 
M.b.v. de in paragraaf 4.10 aangegeven transformaties kan dit worden 
omgezet in een impedantiemap. 

4 - De berekeningen met AFEP kunnen verder worden verfijnd en uitgebreid. 
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