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Abstract 

                The hydrodynamic bearing consists of six pads these pads have the ability to tilt 
about the clamping edge. Reynolds equation (2D) for dynamically loaded was used to find 
the generated pressure value throughout the mobility method and the finite difference 
method. The effects of many parameters of bearing were studied in this paper such as length 
to diameter ratios, power loss, oil flow rate, Sommerfeld number, load number, friction 
coefficient and by using the “Ansys program” for stress and strain analysis over the pad 
surface (white metal), to select the best position location for adjustable pads mechanism 
from leading edge angle to trailing edge angle of pad central angle (PCA=55°) by taking 
nine different positions. The best angle for the adjusting member was found about (41.25o) 
after leading angle of the pad, the adjusting member in the maximum pressure region gave 
minimum radial displacement (elastic deformation) values. 
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ِييكالدينام  تحت الحمِلذو ست وسائد لمسندعيير تال موقِع آليِة ات أبعاد المسند وتأثير  

 الخالصة
معادلة رينولد  .  التعليق  لَها القدرةُ لإلمالَة حول حافةِ      الوسائد  هذه وسائد ستّ   مسند هيدروديناميكي ذو         

ة وطريقةَ   طريقِة قابليةَ الحرك   المتولد باالعتماد على     إليجاد قيمِة الضغِط     لحمل ديناميكي نستخدمها  ) لبعدين(

  ، المسند لقطره طوِل ب نس مثل بهذا البحث دِرستْ المسندمتغيراتتأثيرات العديد ِمن  . المحدودِةالفروقات

 احتكـاك ، معامـل   المـسندِ ، عدد حمل Sommerfeld، عدد تالتزييزيت ِ  تدفقمعدل ،  الضائعةالطاقة

، ) األبـيضِ  المعـدن  (    الوسـادة  سطح    معدن  على االنفعاللتحليِل اإلجهاد و   "Ansysبرنامج   "باستخدامو

 للوسـادة  ) التحميـل (     حافة الدخول من زاويةتبدأ والتي الوسادة) إمالة(تعيير أفضل موقِع آلليِة     الختيار

 لموقـِع إليـة   زاوية  أفضل.مختلفة مواقع بَأخْذ تسع  وتم ذلك o55الوسادة التي تبلغ ) ذيل( زاوية نهاية  إلى

 الـضغِط  مجـال   تقابل التعديلإلية للوسادة، )التحميل( الدخول  زاوية   بعد) o41.25 (يلاتْ حو التعديل وِجد 

 .  قيمأدنى في )التشوه المرن  (  المحوريةاإلزاحِة تجعل   لذلكاألقصى
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