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  الخالصة

يتناول البحث دراسة التأثيرات الحرارية في السرعة الحرجة وفي توزيـع المقـادير   
الجانبية لالهتزاز على طول المحورين الدوارين المتداخلين كما تمت دراسـة انـواع مختلفـة    

 ،لحرجة وفي توزيع المقادير الجانبية لالهتـزاز للتوزيعات الحرارية ومدى تأثيرها في السرع ا
فقد تم تطوير أنموذج رياضي يتكون من عتبتين دوارتين مرتبطتين مع بعضـهما بعـدد مـن    

، وقد تم تمثيل طبقـة الزيـت لكراسـي     النوابض والمخمدات تحت تأثير العزم الجايرسكوبي
يأخـذ  ، أن سلوكها خطـي   التحميل بأربعة معامالت مرونة وأربعة معامالت تخميد وافترض

التحليل بنظر االعتبار الدعامات الساندة للعمودين الدوارين التي تم تمثيلهـا بنـوابض مرنـة    
ومخمدات ودراسة تأثير درجة الحرارة في العمودين الدوارين في حالة تثبيت درجـة حـرارة   

اآلخـر النـواع   العمودين معاً أو تثبيت درجة حرارة احد االعمدة ورفع درجة حرارة العمود 
وتأثيرهـا فـي   ) Linear Distribution(مختلفة من التوزيعات التي تتضمن  توزيعاً خطيـاً  

تم استخدام ،  للمحورين المتداخلينالسرع الحرجة وفي توزيع المقادير الجانبية والمدار التدويمي 
وذج الرياضي في تحليل االنم) FETM" (المصفوفات االنتقالية –دمج العناصر المحددة "تقنية 
و ) Matlab 6.5(كما تم اسـتخدام برنـامج   ) Fortran 90(برامج بلغة  وتطويرتم بناء كما 

)Ansys 11 ( لقد وجد من هذا البحث ان درجة الحرارة  .لتسهيل عمل واكمال الجانب النظري
ـ   ي تؤثر في السرع الحرجة وفي توزيع المقادير الجانبية لالهتزاز وأن الزيادة او النقصـان ف

توزيع المقادير الجانبية والمدار التدويمي تعتمد على نوع التوزيع الحراري ، وحالـة سـرعة   
دوران العمود االول التي تكون اكبر او اصغر من سرعة العمود الثاني وتعتمد علـى مرتبـة   

  ).الخ .... االولى ،أو الثانية او الثالثة (السرع الحرجة 
 

Study the Thermal Effect of Twin Spool on the Dynamic 
Response and Whirl Orbit Using the Combined Finite 

Element – Transfer Matrix Method  
  

Abstract    
       A study of the thermal effect on the critical speed and on the distribution of 
both the lateral and axial vibrations along the Dual rotor – system are considered . 
Differal thermal distributions and their influence on the critical speed and on the 
distribution of lateral amounts of vibration (eign mode) are adopted .The rotating 
system is assummed to be made of two coaxial rotor under the effect of 
gyroscopic moments ; The bearings are represented by their linearized dynamic 
properties known as the stiffness and damping coefficients .The props that support 
the Dual rotor are modeled with elastic springs and dashpots ; The study is 
considered the effects of the  thermal distribution on the Dual rotor system for 
constant temperarture of the two rotors  linear distribution on the critical speeds of 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                                                                                                     االستجابة  لىدراسة التأثيرات الحرارية لعمودين متداخلين ع        22،2010العدد ،28المجلد  ،الوجيومجلة الهندسة والتكن
  قة دمج العناصرطري والمدار التدويمي باستخدامالدينامية                                                                     

             المحددةوالمصفوفات االنتقالية                                                                                  
 
 

 1089

the two shafts , eigen mode (Deflection , Slope , Shear force , Bending moment) 
and on the values of whirl orbit (major and minor axis , phase angle) .The 
combined Finite element – Transfer matrix (F.E.T.M) technique was implemented 
to idealized the mathematical model of the rotating system .This technique is 
convenient in computer programming .Another computer programs were 
developed in Fortran language and a program Matlab 6.5 and Ansys 11 to simplify 
the work and to embrace the theoretical analysis . From this research it has been 
found that the temperature affects the critical speeds and the distribution of the 
lateral amounts of vibration . The eigen mode (Deflection , Slope , Shear force , 
Bending moment) and the value of whirl orbit (major and minor axis , phase 
angle) depends on the thermal distribution , rank of the critical speed and values of 
the rotating speed of the dual shafts. 
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