
  ISME2008مهندسي مكانيك) بين المللي(كنفرانس ساالنه شانزدهمين
  ۱۳۸۷ارديبهشت  ۲۶‐۲۴، کرمان باهنر ديايران، کرمان، دانشگاه شه

  
  

   با يك فنر و يك دمپر به هم  ،)۱( مطابق شكلمي شود دو چرخ دنده فرض 

   با در نظر گرفتن لقيچرخ دنده ها Rattlingارتعاشاتفرکانسیتحليل
  
  

                  مصطفي رضائي                                                                  انوشيروان فرشيديان فر           
               دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد                 استاديار گروه مكانيك دانشگاه فردوسي مشهد

Farshid@ferdowsi.um.ir                                                Mos_rezaiy@yahoo.com                                      
  

  

  کيدهچ
يكي از پديده هاي ارتعاشي كه در تحليل چرخ دنده ها مطرح مي شود،

مي باشد كه به صورت نويز و ارتعاشات در گيربكس ها gear rattleپديدة
در اين پژوهش به منظور بررسي اين پديده ابتدا با در نظر. ظاهر مي شود

حاكم بر ارتعاشات يك جفت چرخمعادالت غيرخطي  ،گرفتن مدل متمركز
تكنيكهايبه كمك  و درگير با وجود لقي بين آنها استخراج شده است دندة

perturbation  شامل روشmultiple scales و averaging  همچنينو
اين .پاسخ فركانسي سيستم بدست آمده است ،محدود عددي اجزاءروش

غيرخطي به معادالت پاسخ با حل دقيق كه به كمك روش تفكيك معادالت
  .مقايسه شده است ،توسط ساير محققين بدست آمده كه خطي

ـ    : کلمات کليـدی لقـي، پاسـخ فركانسـي،    ده، ارتعاشـات غيرخطـي، چـرخ دن

multiple scales،  averaging ،محدود ءاجزا.  
  

  مقدمه
ي از قفلبراي جلوگير ي درگيروجود لقي بين دندانه هاي چرخ دنده ها

ستمهای چرخ دندهدر سي Rattling ارتعاشي ةدپدي. شدن الزامي مي باشد
در ،رهای درگيبين دندانه  ن اصطکاکای به دليل وجود همين لقی و همچني

در ارتعاشات جاد صداهای مزاحم وچرخ دنده ها به وجود می آيد که با عث اي
در يك جفت چرخ دنده وقتي گشتاور اينرسي كه تابعي ].۱[سيستم می شود

،از شتاب زاويه اي است از گشتاور بار بيشتر مي شود به دليل وجود لقي
بة ناشي از برخورد مجدددندانه ها از هم جدا مي شوند، اين جدايش و ضر

اكثر .]۲[مي شود gear rattleدندانه ها باعث ايجاد پديدة ناخواستة
وكارهاي آزمايشگاهي  به gear rattleكارهاي انجام شده در زمينة پديدة 

اينبررسي  بهاندکي  تحقيقاتو  اختصاص دارد تحليل هاي عددي خطي
در اين پژوهش با پرداخته اند،ليلي  ه به صورت غيرخطي  با روشهاي تحپديد

averaging و multiple scales تقريبي‐ هاي تحليليشاستفاده از رو
با نتايج حاصل از روش المانو م بر مساله حل شده معادالت غير خطي حاك

  .محدود و نتايج دقيق مقايسه شده است
  

  چرخ دندة درگير مدل متمركز براي دو
،درگير با استفاده از سيستم جرم متمركزبراي شبيه سازي  دو چرخ دنده 

با توجه به تغيير تعداد ي درگيرچرخ دنده ها تماسي تيسف. وصل شده اند  
دندانه هاي درگير، تغيير نقطة تماس دنده ها، لقي و همچنين خطاي انتقال

و Ozguvanدر يك كار تحقيقاتي ]. ۳[به صورت متناوب تغيير مي كند
به صورتدنده ها را  همكارش نشان دادند كه مي توان سختي درگيري چرخ

  ].۴[ارائه كرد )۱( معادلة مطابقساده شده،
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ضريب ميرايي برخورد براي دمپينگ ويسكوز را معموال به صورت يـك عـدد
  .ثابت در نظر مي گيرند

  
   تماس دو چرخ دنده مدل متمركز براي ‐۱شکل 

  
  معادالت حاكم
ل حرکت ارتعاشی دو درجه آزادیمعادالت ديفرانسي )۱( با توجه  به شکل
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  .را بدست مي آوريم )۴( غيرخطي عادلةمدر ادامه پاسخ فركانسي 
  

 perturbationتقريبي  ‐ تحليلي روش
و averagingروشهاي شامل  perturbationبه كمك تكنيكهاي 

multiple scales  پاسخ بر مساله حل شده ومعادالت غير خطي حاكم
است كه نتايج بدست آمدهبدست آمده  سيستم، فركانسي حاكم بر ارتعاشات

نشان داده شده) ۲(در شكل  از اين دو روش با هم مطابقت كامل دارد و
  .است

  
  multiple scales و averagingروش  پاسخ فركانسي بدست آمده از:  ۲شكل

  
 دودمح عددي اجزاء روش
نرم افزاردر محيط  محدود كه عددي اجزاء ه از روشقسمت با استفاددر اين

Ansys ،سپس سيستم، طبيعيو فركانسهاي  هامدشيپ انجام شده است
)۳( سيستم بدست آمده، كه نتايج حاصل از آن در شكلپاسخ فركانسي

  .نشان داده شده است

  
  وداجزاء محد عددي پاسخ فركانسي بدست آمده از روش ‐ ۳شكل

  
  مقايسة نتايج

و multiple scalesروشهاي تحليلي با مقايسة نتايج حاصل از 
averaging با نتايج حاصل از حل دقيق كه در ي اجزاء محدودعدد و روش

اذعانمي توان به صحت نتايج اين روشها  نشان داده شده به خوبي) ۴(شكل
روش عددي و pertutbation تحليلی تقريبي ‐تحليليلذا روشهاي . دكر

شكل صحيح بكار ببريم، به خوبي مي تواناجزاء محدود را در صورتي كه به 
  .براي پيش بيني رفتار ارتعاشي سيستمهاي غيرخطي بكار برد

  ]۵[پاسخ فركانسي بدست آمده از حل دقيق ‐۴شكل

  نتيجه گيري
معادالت غيرخطي حاكم بر ارتعاشات ،در اين پژوهش به كمك مدل متمركز

Rattling هايروشو با استفاده از  ير استخراج شدرگك جفت چرخ دندة دي
روش عددي اجزاءو همچنين  Multiple scales و Averagingتحليلي

صحت نتايج بدست و  محدود پاسخ فركانسي ارتعاشات سيستم بدست آمد
در یتفاوتهاياينكه با وجود . تاييد شد با نتايج حل دقيق هاسه آنبا مقاي آمده
،مشاهده مي شود با حل دقيق مقايسة  در هاروشاين بدست آمده از  پاسخ
ی پاسخ فرکانسی را با دقتصلا ةقلمحل و مقدار  توانسته اند اين روشها اما

،در سيستم Rattleارتعاشات  د كه براي جلوگيري و كاهشنابخوبی بي
ي از تشديد از اهميت ويژه ايخ فركانسي براي جلوگيردانستن قلة پاس
پاسخ ای به دست آمده براینمودارهج و نتاي اکنون از روی .برخوردار است

نه کرد تافرکانسی سيستم می توان متغيرهای طراحی را به گونه ای بهي
.ابدستم کاهش يافتد و يا مقدار آن در سياتفاق ني Rattling پديدة ارتعاشي

  
 فهرست عالئم

b مقدار لقي  
 ضرايب بسط فوريه تابع تحريک

  هاي درگير  دنده چرخ ضريب ميرايي بين
10 , BB  

c  
sf  فنري نيروي خطيتابع غير  

resF  هاي درگير دنده نيروي فنري بين چرخ  

I  ها دنده ممان اينرسي چرخ  
k  هاي درگير دنده سفتي تماسي چرخ  

  هادنده گشتاور اعمالي به محور چرخ
  هاي درگير دنده شعاع چرخ

yx MM ,  
yx rr ,  

t زمان  
 فهرست عالئم يونانی

α نسبت سفتي در دو مرحله تماس  
γγγ  نسبياي جابجايي، سرعت و شتاب زاويه &&& ,,  
θθθ  اي مطلق جابجايي، سرعت و شتاب زاويه &&& ,,  

ω  اي سرعت زاويه  
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