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  الخالصة 
لتأثير التوزيع الحراري في االستجابة الدينامية لعمـود الحـدبات   يقدم هذا البحث دراسة       

كرسي تحميل يحتوي على عدد من التفرعات حيث تنـاول البحـث   -باعتباره نظام عمود دوار
دراسة تأثير التوزيع الحراري على طول عمود الحدبات في قيم السرع الحرجة و فـي توزيـع   

لثالثة و دراسة التأثير المتـرابط لكـل مـن التوزيـع     مقادير االهتزاز الجانبية في االتجاهات ا
الحراري وعدد ومواقع كراسي التحميل؛ وحساب االستجابة لفترات زمنيـة مختلفـة بـدرجات    

 Volkswagenتمت الدراسة على عمود حدبات لمحرك سيارة بنزين نـوع  .    حرارة مختلفة
 39.5cmو طول كلي يبلـغ   رباعية االسطوانات بثمانية حدبات وخمسة كراسي تحميل 1994

كما ان نوع الزيـت  ) 80Cº-20(يعمل ضمن مدى درجات حرارة  2.23Kgووزن كلي يبلغ 
في ) المصفوفات االنتقالية  –دمج العناصر المحددة ( تم استخدام تقنية . SAE40المستخدم هو 

وبي لمسنن نقل تحليل النموذج الرياضي مع األخذ بنظر االعتبار تأثير القص والتأثير الجايروسك
الحركة بين عمود المرفق وعمود الحدبات وكذلك تأثير قوى عدم الموازنة الناتجة مـن وجـود   
االختالفات المركزية لمواقع كراسي التحميل و ايضاً القوى اللحظية المتغيرة مع زاوية الدوران 

ونة وصـالدة  على أسطح الحدبات و كذلك تم االخذ بنظر االعتبار تأثير درجة الحرارة في مر
كما تم استخدام ثمانية معامالت من المرونة و التخميد لتمثيل كرسي التحميل مع األخـذ  . المادة

وتم بناء برامج حاسوبية بلغـة  . بنظر االعتبار تأثير درجة الحرارة في لزوجة الزيت المستخدم
الدينامية لعمود فورتران الحتضان الجانب النظري و التحليلي يمكن من خاللها حساب االستجابة 

الحدبات و حساب السرع الحرجة و ايضاً حساب القوى المؤثرة في أسطح الحدبات  بوصفها دالة 
لقد تبين من خالل نتائج البحث أن لكل توزيع حراري سرع حرجـة  .     لزاوية دوران العمود

. وزيع الحراريتبعاً للت) eigen mode(ويختلف فيه توزيع مقادير االهتزاز الجانبية , خاصة به
  وأظهرت النتائج بصورة عامة نقصان قيم السرع الحرجة بزيادة متوسط درجة حرارة العمود و 

وفيما يخـص  ). الخ.... ثالثة  ،ثانية ،أولى( يعتمد معدل النقصان على مرتبة السرعة الحرجة 
عدد الكراسي و عدد ومواقع كراسي التحميل تق قيم السرع الحرجة و تزداد سعة االهتزاز بقلة 

وكـذلك بينـت   . يقل مقدار النقصان في السرع بزيادة درجة الحرارة ضمن المدى التشـغيلي ئ
الدراسة اختالف توزيع المقادير الجانبية لالهتزاز باختالف معامالت كراسي التحميل نتيجة تغير 

فعال المتغيرة درجة الحرارة و زاوية دوران العمود اذ تم حساب قيم ردود األ ،السرع الدورانية
  .لحظياً بوصفها متغيرات أساسية في حساب معامالت الكراسي

 
 
 
 
 
 

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

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


  
  

    الستجابة الدينامية لعمود دراسة تأثير درجة الحرارة في ا        2010, 8العدد, 28المجلد   ايالتكنولوج مجلة الهندسة و
   باستخدام دمج طريقتي العناصر المحددة   الحدبات                                                                       

 والمصفوفات االنتقالية                                                                                 

 

348

Study the Temperature Effect on the Dynamic Response for 
a Camshaft by Using the Combined Finite Element - 

Transfer Matrices Method 
 
Abstract  
      The present work studies the effect of temperature on the dynamic response for 
a camshaft as rotor –bearing system contains branches. The effect of temperature 
distribution along camshaft length on the critical speeds and on the distribution of 
lateral amounts of vibration (eigen mode) along camshaft length with three 
dimension are accounted for. Also this work considers the multi effect of 
temperature distribution and bearings number and its positions. The response has 
been calculated at different interval of time with different temperatures. 
   The study has been applied on petrol engine camshaft of Volkswagen 1994 car 
with 4 cylinders; the camshaft has 8 cams, 5 bearings, total length of 39.5cm and 
total weight of 2.32Kg working with rang (20-80Cº) and SAE 40 oil type. The 
dynamic investigation of the camshaft has been achieved depending on the 
combined Finite Element – Transfer Matrices technique (FETM). It is accounted 
for the shear effect and gyroscopic effect of camshaft gear and the effect of 
unbalance forces resulting from the existence of the out of balance of the shaft and 
cams masses, Also it considered the dynamic loads that are applied on the cams 
surfaces and the temperature effect on the material elasticity and rigidity. Eight 
coefficients of damping and stiffness have been computed for each bearing at each 
angle of rotation with the considering of the temperature effect on the bearing's oil 
viscosity. A FORTRAN language computer programs have been developed to 
embrace the theoretical work, the programs are able to calculate the camshaft 
dynamic response and its critical speeds, Also calculating forces on cams surfaces 
as a function of camshaft rotation angle. 
    It has been found that there are a certain critical speeds and eigen modes for 
each temperature distribution, In general case, the results show that the critical 
speeds values decrease as temperature increases and the gradient in the speeds 
depends on the rank of critical speed. Also it has been found that the reduction of 
bearings number leads to reduce the values of critical speeds and the reduction 
ratio depends on temperature and the rank of critical speed. Also it has been found 
that the distribution of lateral amounts of vibration are affected by the eight 
coefficients of the bearing wich are changed according to the temperature, speed 
and camshaft rotation angle. 
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