
 

 

 های پژوهشیفرم اعلام نیاز اولویت

 ورهاراستایی محها تحت تأثیر عدم همتحلیل ارتعاشات محور موتورهای القایی با در نظر گرفتن خاصیت ارتجاعی یاتاقان عنوان پروژه:

 نیاز فعلی: شرح مشکل و یا -تعریف مسئله-1

ا هگردد. این ارتعاشات گاهی اوقات با تغییر چینش یاتاقانها میموتورهای القایی موجب بروز خسارات جبران ناشدنی در این سیستمالکتروارتعاشات روتور در 

ارتعاشات بر این اساس وجود ندارد. همچنین گرفته و مبنای دقیقی برای نحوه کاهش صورت سعی و خطا در شرکت انجام می یابد، این کار تاکنون بهکاهش می

 ها، بر وقوع ارتعاشات کمتر مورد مطالعه، بعنوان عاملی غیرقابل حذف در این سیستم تایی محور روتورجایی که برخلاف نابالانسی جرمی، تأثیر عدم همراساز آن

ورد مهای مغناطیسی الکتروموتور القایی با در نظر گرفتن اثرات نیرویع ارتعاشات بر وقو عدم همراستایی محور روتور قرار گرفته است، لازم است نحوه اثرگذاری

  بررسی قرار بگیرد.

 : )لطفاً تشریح گردد(هدف از اجرای پروژه -2

های اده از یاتاقانها )استفیاتاقانها، تأثیر چینش مختلف با در نظر گرفتن خاصیت ارتجاعی یاتاقانیک الکتروموتور القایی هدف پروژه حاضر بررسی ارتعاشات روتور 

 .باشدمی الکتروموتوردر بررسی اثر عدم همراستایی محور روتور  و، تاثیر خواص گریس گاه و ...(مختلف، به کار بردن یک یا دو یاتاقان در محل تکیه
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ها بر بروز ارتعاشات تحث تأثیر عدم همراستایی محورها در های مختلف و نحوه چینش آنبردن یاتاقانپروژه پیشنهاد شده، روندی برای بررسی تأثیر به کار 

و یا  شودتوان بدون نیاز به سعی و خطا تعیین نمود آیا سیستم اسمبل شده دچار ارتعاش میدهد. بر اساس نتایج حاصل از این پروژه، میرا بدست می موتور

 تواند موجب کاهش ارتعاشات رخ داده شود و یا خیر.ها میین کرد آیا تغییر چینش یاتاقانتوان تعیخیر. همچنین می
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د، موتورهای القایی است. در این رونالکتروبر بروز ارتعاشات روتور نحوه تأثیر عدم همراستایی محور روتور نتیجه پروژه پیشنهاد شده، ارائه روندی برای بررسی 

ها و نحوه نها، تعداد آسیستم بر اساس نوع یاتاقان کمپلها بر ارتعاشات سیستم مورد بررسی قرار گرفته و اصطلاحا دیاگرام ها، تعداد و نوع آنتأثیر محل یاتاقان

 دهد. های خطرناک روتور را بر حسب دور محور ارائه میست که فرکانسگردد. شایان ذکر است دیاگرام کمپل، دیاگرامی اها ارائه میچینش آن
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 ها، نوعهای دورانی(، محل یاتاقانو ممان اینرسیبایست مشخصات دینامیکی روتور )ابعاد هندسی، جنس، خواص ارتجاعی برای انجام پروژه پیشنهاد شده می

مشخص های مختلف و همچنین ویژگی های گریسها تعداد آن ستانداردهای موجود استخراج گردد(،ها باید بر اساس اها )خواص ارتجاعی و میرایی آنیاتاقان

یست استخراج و مورد حل قرار بگیرد. لذا حوزه مهندسی مکانیک، گرایش بایاتاقان می-باشد. پس از داشتن خواص مذکور، معادلات حاکم بر سیستم روتور

 ترین تخصص در انجام این پروژه است.دینامیک و ارتعاشات اصلی
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