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Резюме:
В работата са изследвани числено фрикционни трептения на плоча. За решението на задачата е
използван метод на крайните елементи (МКЕ). Направен е анализ и съпоставка със собствените честоти на
системата. Определените числено собствени честоти и фрикционни трептения са потвърдени с
експериментално изследване.
Ключови думи: фрикционни трептения ,собствени честоти, МКЕ.

1. Увод

Самовъзбуждащите се фрикционни трептения при движението на ПЖПС в крива (фиг.
2а) се предизвикват от приплъзване между
колелото и релсата [4, 5, 6, 7, 8, 14]. Трептенията
са предизвикани от сили на триене
в
контактното петно (фиг. 2б) [4,14]. Трябва да се
прави разлика между фрикционните трептения
при движение на ПЖПС в крива, причинени от
напречни сили на триене при плъзгане и тези
причинени от приплъзването (буксуването) на
колелото спрямо релсата, предизвикано от
различните пътища, които изминават двете
колела на колооста [8]. Първият вид триене
предизвиква напречни трептения на колелото и
релсата, а вторият вид предизвиква усукващи
трептения на колооста и надлъжни трептения на
релсата.

Самовъзбуждащите
се
фрикционни
трептения са феномен, който често се среща в
природата. Като примери могат да се посочат
трептенията на колело и релса на ЖПС в крива,
трептенията на спирачни системи, трептенията
на режещите инструменти на металорежещи
машини, трептенията при свирене на цигулка,
приплъзване на съединител на транспортно
средство и др. Причината за възникването на
тези трептения е зависимостта силата на триене
при
плъзгане
от
релативната
скорост
(vr = v1 - v2 ) между триещите се повърхности
(фиг. 1). Явлението се проявява само когато
силата на триене има падащ участък [3, 4, 10].
Честотите, с които трептят системите са
приблизително равни на собствените им
честоти.
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Вторият вид се проявяват най-често в криви с
малък радиус, когато реборда на колелото е
допрял до релсата.
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Фиг. 2
Целта на работата е да се изследват числено
фрикционни трептения на плоча (опростен модел
на железопътно колело). Изследват се само
напречните трептения, като на този етап не се
разглежда
завъртането
на
колелото.
Съпротивлението в системата е моделирано на
базата на данни от реален експеримент.

Фиг.4
За да се приложи сила на триене, се допира
метален детайл (4) до диска и се плъзга неговата
периферия (фиг. 4).
Възникналите фрикционни трептения е показан
на фиг. 5. Спектралният анализ на трептенията е
показан на фиг. 6. Ясно могат да се отчетат
,
честотите
f1 = 1920 Hz
H ,
f 2 = 3800 H
Hz

2. Модел на изследването

f3 = 5760 H
Hz и f 4 = 7680 Hz
H .Тези честоти са
приблизително равни на някои от собствените
честоти на плочата (виж таблица 1) . Най~
отчетлива е честота f 1 , т.е. това е честотата с найголяма амплитуда.

Моделът
представлява
плоча,
чиито
геометрични размери са пропорционални на
реално железопътно колело.
Експеримнталният образец е показан на фиг. 3.
Представлява
плоча,
която
е
опростен
пропорционален модел на железопътно колело
[12]. Изработена е от стомана (ST 45, E=2,1 1011).
Геометричните размери са дадени на фиг. 3.
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Експериментално
определяне
фрикционните трептения на плоча
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Стендът за експерименталното изследване е
показан на фиг. 4. Дискът (1) е закрепен на
вретеното (2) на струг. С микрофон модел 4958
(3) и усилвател Pulse на B&K (5) се измерват
трептенията на въздушната среда.
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4. Числено моделиране на фрикционните
трептения на плоча

x

За изграждането на динамичния модел се
използва метод на крайните елементи (МКЕ) [11,
13], като плочата се разделя на N брой крайни
елементи (фиг.3 б)), които са тип SOLID272
(фиг.7) [16]. Елементите тип „SOLID272”
представляват
обобщени
ососиметрични
хармонични елементи, предназначени основно за
решаване на ососиметрични задачи, с възможност
за прилагане на неососиметрични товари. Това
става възможно поради използването на
Фуриерови полиноми в интерполационните
функции, описващи преместването в q посока
(фиг.7). Равнината, в която се задава сечението на
изследваното тяло или система от тела, формата и
броя на елементите, с която се описват, се нарича
главна равнина (фиг.8 в).
Образуването на глобалните матрици е
осъществено чрез продукта Ansys [2, 16].
Използвана е функцията „Superstructuring CMS”, с
помощта на която са съставени матриците на
масите и еластичностите, като в тях са отчетени
граничните условия, както е показано на фиг. 8 (в).
С помощта на този метод се синтезират матриците
на масите и еластичностите, съответстващи на
изследвания честотен диапазон (от 780 Hz до14000
Hz). Така образуваните матрици с отчетени
гранични условия, се интегрират в продукта
Маtlab, като предварително са номерирани възлите
и е отчетено преминаването в главни координати,
съгласно въведената координатна система
(фиг.8а). Действието на силата на триене Ff (Ff║y)
е необходимо да се отчете във векторa на
възловите товари, съгласно фиг.8 (в).

z

y
а)

б)

Ff

в)

Фиг. 8

{F }
*

30´1

= [0,0,.., Ff ,....,0]T

(2)

Необходимостта
от
използването
на
експерименталните резултати е от съществено
значение за определяне на относителното
депфиране в системата [1]. Матрицата на
демпфиране се определя с израза
éëC * ùû = M * f (M *-1K * )

(3)

и се нарича обобщено пропорционално
демпфиране [1]
Функцията
определя
f (M *-1K * )
демпфиращото отношение между отделните
честоти. Тя се съставя за интервала на
изследваните честоти. В това изследване тази
функция е съобразена с резултатите от
експериментално изследване на затихващи
трептения на същата плоча [12].
-ζ измерено

ζ

f(wj)-fitted

f(wj) моделирано.
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Диференциалното
уравнение,
движението на системата е:

описващо

éë M * ùû {u} + éëC * ùû {u} + éë K * ùû {u} = {F *} ,
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където с [M*] и [K*] за означени съответно
матриците на масите и еластичностите с
размерност (30)x(30), а с {u} и {F*} са означени
съответно векторите на възловите премествания и
възловите сили, с размерност (30)x1.
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Важно за построяването на тази функция е
определяне на изменението на демпфиращото
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отношение. То
уравненията:

zj =

се

представя

със

8
9
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следните

2w jz j = f (w 2j )

(4)

1
f (w 2j ) = f (w j )
2w j

(5)

10978
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12135

0,46
0,09
0,33
Уравнения (1) се решават с помощта на
Matlab-Simulink. На фиг. 10 е представено
решението, показващо неустановени трептения
(нестационарен
процес).
На
фиг.11
е
представено решението, показващо установени
трептения (стационарен процес). Двете фигури
показват преместването (u7) на възел 28 в
посока y, където е приложена силата на триене.
На фиг. 12 и фиг. 13 е извършен спектрален
анализ съответно за двата случая.

На фиг. 9 е показано избраната функция,
отговаряща на изменението на демпфиращото
отношение в зависимост от собствените честоти.
Функцията f (w j ) е непрекъсната функция,
представляваща изменението на демпфиращото
отношение в зависимост от собствената честота
w j [1, 2]. Аргументите на f (w j ) се заменят с
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12215

y ( rb , t ) [m]
1.5

w j º M *-1K * [1, 2].
Зависимостта на силата на триене от скоростта
на плъзгане е показана на фиг. 1(б), като в падащия
участък се описва с кубично уравнение [3 ,9, 12,
15].
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където vr = v0 - d [ y(rb , t )] е релативната скорост
dt
на плъзгане;v0 - скоростта на плъзгане на колелото
в аксиална посока;bo, b1, b2, b3 - положителни
константи. За да се намали изчислителната работа
се приема, че има само триене при плъзгане, т.е.

v0 >

0.3

Фиг. 10 Неустановени трептения.
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5. Числено решение
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Използват се следните параметри за
численото решение [15]:
Е=2,1.1011 Ра;ρ = 7850 кg/m3, v0=2 m/s , bo=3750
N, b1=325 Ns/m, b2=0 Ns2/m2, b3=1,75 Ns3/m3.
Собствените честоти на системата са
пресметнати с Matlab чрез решение на
хомогенната част на уравнение (1), без отчитане на
демпфирането, и са съпоставени с резултатите oт
Ansys. Стойностите на собствените честоти в [Hz]
са дадени в таблица 1:
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Фиг. 11 Установени трептения.
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№
1
2
3
4
5
6
7

Ansys
Hz
788
1175
2196
2587
5942
7695
9490

Matlab
Hz
780.64
1160.5
2180.8
2647.6
5962.1
7668.9
9520.9

|Yw(f)|

Tаблица 1
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%
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Фиг. 12 Спектрален анализ за неустановени
трепетения
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Фиг. 13 Спектрален анализ за установени
трепетения
Решението показва, че при неустановени
трептения (фиг.10 и фиг.12) се появяват честоти
2180.8 Hz и 5942 Hz. При установени системата
трепти само с честота 2180.8 Hz (фиг.11 и фиг.13).
5. Заключение
В работата се изследвани фрикционни
самовъзбуждащи се трептения на плоча. При
експерименталното изследването се установи, че
възникналите фрикционни трептения преобладава
Тази
честота
е
честота
f1 = 1920H
Hz .
приблизително равна на трета собствена честота на
плочата.
Численото изследване показва, че при
неустановени трептения (фиг.12) се проявяват
честоти равни на третата и петата собствени
честоти. При установени системата трепти само
с третата собствена честота . Получените
резултати се приближават до резултатите от
направения експеримент, като разликата е 6.34 %.
Тя се дължи на моделирането на плочата и
използването на елементи SOLID272, както и
някои допускания в процеса на моделиране.
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Abstract:
Numericall results of a friction induced vibrations of a plate are studied in this work. The problem is solved with
finite element method (FEM). The results are analyzed and compared with the natural frequencies of the plate. The
calculated natural frequencies, as well as the friction induced vibrations are recorded experimentally.
Keywords: friction induced vibrations, natural frequencies, FEM.
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