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تحليل تنش و مودال ميللنگ تراکتور مسی فرگوسن  285به روش اجزاء محدود
3

غالمحسين شاهقلی ،1حسين ايران نژاد ،2صداقت فاضلی

 .1دانشیار ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 .2کارشناس ارشد ،مکانیک ماشینهای کشاورزی ،دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد  ،مکانیک ماشینهای کشاورزی ،دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق
اردبیلی
(تاريخ دريافت – 1394/11/19 :تاريخ تصويب)1395/9/30 :

چکيده
تراکتورهای کشاورزی بهعنوان رکن اساسی مکانیزاسیون توان الزمه اغلب ادوات کشاورزی را فراهم میکنند .به خاطر
توان موردنیاز زياد ،اجزاء اصلی موتور تحت بارهای زيادی قرار گرفته و تنشهای بااليی بر اجزاء آن وارد میشود که می
تواند باعث شکست آنها در مدت زمان نسبتاً کوتاهی گردد .بر اين اساس بارهای وارد بر میللنگ تراکتور مسی فرگوسن
در دورهای متفاوت به روش نیوتونی محاسبه گرديد .بیشینه نیروی برآيند وارده بر میللنگ برای سرعت دورانی rpm
 1300برابر با  98936/438Nو برای سرعت دورانی  2200rpmبرابر با  103048/7 Nبه دست آمد .میللنگ در محیط
نرمافزار  Solidworks 2012طراحی و در نرمافزار  Abaqus 6.10.1ضمن تعريف شرايط مرزی و وارد کردن نیروها و
گشتاورهای محاسبه شده در دو دور مذکور مورد تجزيه و تحلیل تنش دينامیکی و تحلیل مودال قرار گرفت .نتايج نشان
داد که فیلتها بیشتر از ساير نقاط میللنگ تحت تنش قرار دارند و ماکزيمم تنش بهدستآمده از نرمافزار برابر با Mpa
 154/8برای سرعت دورانی  1300و  2200دور بر دقیقه بود .تنش بهدستآمده کمتر از تنش حد تسلیم بوده و ضريب
اطمینان  4/52برای میللنگ به دست آمد که نشان میدهد میللنگ در ناحیه االستیک کار میکند .دادههای حاصل از
آنالیز مودال و محاسبات صورت گرفته نشان داد که میللنگ با سرعت مطمئنه حرکت میکند و بهسرعت بحرانی
نمیرسد.
واژههای کليدی :تراکتور  ، MF285تحلیل تنش ،تحلیل مودال ،موتور ،میللنگ

مقدمه

*

مکانیزه کردن سبب کاهش دشواری کار زراعی ،افزايش
بهرهوری ،افزايش کیفیت کار زراعی و کاهش زمان عملیات
زراعی میگردد .تراکتور بهعنوان مهمترين ماشین کشاورزی،
سهم عمدهای در مکانیزاسیون بهعنوان منبع تأمین توان برای
عملیات کاشت ،داشت و برداشت دارد .لذا برای توسعه
مکانیزاسیون بايد کمیت و کیفیت فناوری تولید تراکتور را به
سطح قابل قبول رساند .استفاده بهینه از تراکتور درگرو میزان
توجه به کیفیت و دوام قطعات مصرفی آن میباشد .در صورتی
که کیفیت قطعات در حد مطلوب نباشد ،شکستگی و فرسودگی
آنها موجب ايجاد توقفهای ناخواسته در مزرعه میگردد که
اين امر در عملکرد فنی و بازده اقتصادی ماشین مؤثر است.
شناسايی ،بررسی و بهینهسازی قسمتهای مختلف که عموماً
تحت خطر خوردگی ،سايش و شکست هستند ،اهمیت بهسزائی
دارد .به همین علت تحلیل دقیق قطعات موتور برای طراحیهای
* نويسنده مسئول gshahgoli@yahoo.com :

جديد يا بهینهسازی ضروری است ).(Ghaseminazhad, 2009
برای يک موتور چهار سیلندر چهار زمانه فاصله احتراق
برابر با  180درجه است .در هر يک دور چرخش میللنگ دو
کورس توان وجود دارد .ترتیب احتراق برای میللنگ چهار
سیلندر  1-3-4-2میباشد .شمارهگذاری از جلوی موتور شروع
میشود برای جلوگیری از اشتباه ،اغلب طرف مقابل چرخ لنگر را
جلوی موتور در نظر میگیرند و جهت چرخش را در جهت
عقربههای ساعت میگیرند .اين تراکتور میزان تولید بسیار
باالتری را در مقايسه با ساير تراکتورها در کشور دارد و قطعات
گردنده داخلی موتور تراکتور از لحاظ میزان خرابی در رتبه دوم
در بین قطعات مختلف اين تراکتور هستند ).(Mahmodi, 2007
توجه به اين موضوع ضرورت تحقیق در مورد اجزای گردنده
موتور اين تراکتور را آشکار میسازد که در اين راستا تالش برای
تحلیل نیروی مکانیزم میللنگ از اهمیت بسزايی برخوردار
میباشد.
میللنگ در اتصال با دسته پیستونها برای تبديل حرکت
رفت و برگشتی پیستونها به حرکت چرخشی عمل میکند.
میللنگها به صورت يک قطعه فوالد آلیاژی آهنگری يا
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ريختهگری شده که تحت عملیات حرارتی قرار میگیرد ،فاليويل
(چرخ لنگر) به يک انتهای میللنگ متصل شده است تا
ضربههای توان پیستونها را يکنواخت کند .فاليويل در زمانی که
پیستونها در کورس توان هستند سرعت میگیرد و انرژی
ذخیره میکند ،از سرعت و انرژی فاليويل وقتی که پیستون در
کورسهای ديگر است کاسته میشود .لنگهای میللنگ به
دلیل شرايط کارکرد و نیروهای اعمالی بر آن ،يکی از عوامل
ايجاد ارتعاش در موتور محسوب میشود .پیچیدگی نیروهای
اعمالی ،بررسی ارتعاش میللنگ را جزء مسائل پیچیده ارتعاش
قرار داده است .عالوه بر شرايط پیچیده کارکرد از نیروهای
اعمالی و نوع تکیهگاهها ،ساختار میللنگ نیز خود باعث پیچیده
شدن کارکرد ارتعاشی میللنگ گرديده است ،طی کارکرد موتور
در اثر فرآيند احتراق ،فشار بهصورت دورهای ايجاد میشود که
باعث ايجاد تنشهای مکانیکی در میللنگ میشود .میللنگ
همواره در معرض اعمال بارهای متنوع ،بزرگ ،آنی و متغیر است
و همین موضوع ،طراحی ،مدلسازی و افزايش طول عمر آن را
با مشکالت زيادی روبرو ساخته است .عالوه بر همه عوامل ذکر
شده تغییرات وضعیت خودرو نیز سبب اعمال بارهای مختلف به
میللنگ میشود که پیشبینی آنها بسیار مشکل است.
ابتدايیترين اين تغییر وضعیتها ،تغییر سرعت چرخش
میللنگ يا اصطالحاً دور موتور میباشد .تغییرات ديگری نظیر
نیروهای اعمال شده در آغاز حرکت يا موقع توقف ،حرکت
خودرو در شیب ،تغییر وضعیت احتراق و نیروهای ناشی از آن با
گذشت زمان و فرسوده شدن اجزاء موتور از جمله عواملی
هستند که باعث ايجاد بارهای مختلف و متغیر بر روی میللنگ
میشوند .يکی از بارهايی که میللنگ همواره در حال انتقال آن
است گشتاور پیچشی میباشد که اين گشتاور باعث به وجود
آمدن تنش پیچشی و تنش برشی در ياتاقانهای متحرک و
ياتاقانهای ثابت آن میشود ) .(Moradi, 2006بازوهای لنگ
میللنگ نیز ناگزير از تحمل اين نیرو هستند و بحرانیترين
نقاط از نظر میزان تنش مربوط به محل اتصال همین قسمت از
میللنگ با ياتاقان متحرک میباشد .عالوه بر گشتاور پیچشی
الزم برای تحريک موتور ،ارتعاشات ناشی از اعمال بارها نیز باعث
به وجود آمدن پیچش و در نتیجه تنشهای برشی در قطعات
مختلف میللنگ میشود .اندازه تنشهای پیچشی بزرگترين
مقدار را در مقايسه با ساير عوامل تنشزا حتی نظیر ارتعاشات
عرضی ،به خود اختصاص میدهند (Troy Feese and Hil,
).2002

میللنگ بايد مقاومت کافی برای انتقال نیروی روبه پائین
و توان ضربهای بدون خمش بیش از حد را داشته باشد .بنابراين

قابلیت اطمینان و طول عمر موتور درونسوز شديداً به استقامت
میللنگ بهعنوان راهانداز موتور و به نیروی ضربهای میللنگ در
يک موقعیت نسبت به موقعیت ديگر بستگی دارد .ارتعاش
پیچشی زمانی ظاهر میشود که نیروی ضربهای ياتاقان را به
قسمت جلوئی موتور میزند که اگر کنترل نشود میتواند موجب
شکستن میللنگ شود ).(Meng, 2011
موتورهای ديزلی برای ايستادگی در برابر فشارهای باالتر
موجود در داخل اتاقک احتراق ،بايد مقاومتر از موتورهای بنزينی
ساخته شوند .در موتور بنزينی فقط از سه ياتاقان اصلی استفاده
میشود ولی در ديزل برای کاهش تنش و تغییر شکل در
میللنگ ،از پنج ياتاقان اصلی استفاده گرديده است .در
موتورهای ديزل شاتونها نیز سنگینتر و مقاومتر ساخته
میشوند .معموالً بلوک سیلندر و سرسیلندر ،نیز در موتورهای
ديزل مقاومتر و سنگینتر از موتور بنزينی با اندازهی مشابه،
میسازند ).(Ranjbarkohan, 2008
بهمنظور دستیابی به نتايج صحیح و روشن در محاسبه
تنش میللنگ ،الزم است نخست نیروها و سپس بارهای وارده
بر آن شناسايی شده تا بر اساس آنها قابلیت تحمل بار (به
لحاظ جنس) تعیین شود .شکست در اثر اعمال هر يک از
بارهای استاتیکی ،متناوب و ضربهای ايجاد میگردد .ترکهای
حاصل از شکست اغلب بهصورت تغییر شکل پالستیک (برگشت
ناپذير) در قسمتی از قطعه شروع شده و افزايش میيابند .اين
تغییر شکل ممکن است تا حد شکستگی نیز ادامه يابد
).(Khanali,2006
زمانی که بسامدهای طبیعی میللنگ با بسامد نوسانی
نیروی محرک و يا يکی از هارمونیکهای آن برابر و يا حتی به
آن نزديک باشد ،پديده تشديد در مجموعه روی میدهد که
خود میتواند باعث شکست میللنگ شود .لذا انجام يک تحقیق
در خصوص اينکه آيا در وضعیت موجود میللنگ مقاومت الزم
را دارد يا نه ،دارای اهمیت زيادی می باشد .در اين ارتباط
میتوان با تغییر در ابعاد قسمتی از میللنگ که تمرکز تنش
بااليی دارد (مانند فیلتها) برای پائین آوردن احتمال شکست
آن را بهینهسازی کرد .اين تحقیق میتواند پاسخ بخشی از
جامعه صنعت را بدهد ،بنابراين ،تجزيه و تحلیل تنش و تعیین
بسامدهای طبیعی میللنگ موتور بسیار ضروری به نظر میرسد.
با توجه به پیچیده بودن نیرو ها و گشتاور های وارده بر
میل لنگ محققین به بررسی ارتعاشات پیچشی میل لنگ دو
نوع خودرو پژو  GLXو رنو  21با سه روش تحلیلی ،عددی و
تجربی پرداختند) .(Seiedalian and Mahboob, 2012برای
انحام تحلیل مودال عددی از نرم افزار انسیس استفاده شد .برای
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تعیین شکل مود بسامدهای پیچشی ،آزمايش مودال با استفاده
از  12دستگاه شتابسنج که در نقاط مختلف میللنگ نصب
گرديد و مختصات آن نقاط در حالت آزاد میل لنگ تعیین شد.
در هر مرحله آزمايش با ضربه چکش به میل لنگ دادههای
شتاب سنج ثبت و در نرم افزار ايکتس 1مقدار جابجايی هر نقطه
به نقطه ديگر مشخص شد .نتايج آزمايشها نشان داد که بسامد
طبیعی اولیه پیچشی را برای میللنگ پژو  905/9Hzو برای رنو
 530Hz 21میباشد .مقايسه نتايج تحلیل تئوری و عددی با
نتايج بدست آمده از روش تجربی نشان داد که در هر دو خودرو
خطای روش تحلیلی از روش عددی کمتر است .در تحلیل
تئوری با  17درجه آزادی درصد خطا  0/36و  1درصد برای پژو
و رنو  21بود و اين مقادير برای تحلیل عددی به ترتیب  0/76و
 4/77درصد بودند .محققین تنش در میللنگ را در دو مرحله
شبه استاتیک و دينامیکی با استفاده از روش اجزاء محدود در
نرمافزار انسیس مورد تحلیل قرار دادند و مقدار و محل بیشترين
تنش و تغییر شکل در میل لنگ را يافتند.
تحلیل تنش میللنگ موتور چهار سیلندر خطی بنزينی
 Z24با استفاده از نرمافزار  MSC/Nastranانجام گرفت
( .)Ranjbar kohan, 2008نتايج نشان داد که بیشترين تنش
ايجاد شده در سرعتهای باالی دنده معکوس و در فیلت ياتاقان
متحرک چهارم بود .پس از تحلیل تنش در بحرانیترين
حالتهای ايجاد تنش تعداد سیکلهای خستگی میللنگ معلوم
شد .در نهايت برای بررسی پديده تشديد در میللنگ با تحلیل
ارتعاشات آزاد میللنگ در نرمافزار اجزاءمحدود ،بسامدهای
طبیعی میللنگ در مودهای مختلف استخراج شد .با استفاده از
بسامدهای طبیعی سرعتهای بحرانی میللنگ محاسبه شد و از
مقايسه آن با سرعت کاری میللنگ معلوم شد میللنگ به
حالت تشديد نمیرسد .در تحقیقی توسط محققین بسامدهای
طبیعی ارتعاشات پیچشی میللنگ برای موتور پیکان ()1600cc
تعیین شد .آنها در کار خود پس از محاسبه ممانهای اينرسی
و طول مربوط به هر يک ،از مدلهای بیست جرمی و دو جرمی
برای نمايش الگوی ارتعاشی میللنگ استفاده کرده و بسامدهای
طبیعی میللنگ را برای هر مدل محاسبه کردند .سپس بر
اساس بسامدهای طبیعی بدست آمده شکل مودهای ارتعاشی را
به دست آورده و به وسیله آنها به برآورد میزان پیچش و در
نتیجه تنش برشی پرداختند (Hekmatnezhad and Maleki,
).1995
در مورد مودهای کوپلی که شامل کوپل ارتعاشات پیچشی

و خمشی و کوپل ارتعاشات طولی و خمشی در میللنگهايی که
آزادانه معلق هستند ،مطالعه ای صورت گرفته است .محققین
المانهای صلب 1و تیر 1را برای مدلهای اجزاء محدود به کار
برده و بسامدهای طبیعی و مودها برای دو میللنگ موتور چهار
سیلندر و شش سیلندر با روش اجزاء محدود تعیین نموند و با
نتايج بدست آمده از روش تجربی مورد مقايسه قرار دادند .نتايج
تحقیق آنها نشان داد که در آنالیز مودال میللنگ ،المان صلب
مناسب تر از المان تیر است (.)Kang et al., 1997
تمام آزمايشهای الزمه جهت تعیین مقاومت و طول عمر
میللنگ تراکتور  MF285از قبیل تنش تسلیم و استحکام
کشش نهايی توسط کارخانه طراح و سازنده میللنگ که
پرکینز 2انگلستان می باشد انجام گرفته است ).(PMS, 1997
کمینه تنش تسلیم و استحکام کششی به ترتیب  700و
 800MPaتعیین گرديد .در نهايت بر اساس جنس میللنگ و
نتايج آزمايشات ضريب اطمینان بیشتر از  4برای کار مطمئن
میللنگ ارائه شده است.
در اين تحقیق تحلیل تنش و تحلیل ارتعاشات آزاد
میللنگ با استفاده از روش اجزاء محدود و نرمافزار اجزاء
محدود  Abaqusانجام گرفت .در اين ارتباط از رايانه معموالً در
حل معادالت ديفرانسیلی که در مهندسی با آن سروکار دارند،
استفاده میشود .دو روش بسیار معمولی که در حل اين مسائل
به کار میرود ،عبارت است از روش تفاضل محدود و روش اجزاء
محدود؛ در هر دو روش ،مجموعهای از معادالت جبری جايگزين
معادالت ديفرانسیل اصلی میشود ) .(Akin, 1998در مقايسه دو
روش مذکور ،روش اجزاء محدود راه جديدتری است و در حال
حاضر بهخوبی پايهگذاری شده است .با وجود چنین پیش
زمینهای اين تحقیق قصد دارد موارد زير را بررسی نمايد.
 -1بارگذاری میللنگ با نیروهای وارد بر ياتاقانهای
متحرک از طرف دستهپیستون و گشتاور مقاوم در انتهای
میل لنگ در حالت تمام بار (حالتی که خودرو از حداکثر توان يا
گشتاور موتور استفاده میکند) و انجام تحلیل تنش تا توزيع
تنش در میللنگ مشخص شود.
 -2آنالیز مودال روی میللنگ صورت گیرد تا مشخص
شود آيا میللنگ با سرعت مطمئنه حرکت میکند و بهسرعت
بحرانی نمیرسد و همچنین بسامد حاصل از نیروی وارده بر
میللنگ با يکی از بسامدهای طبیعی میللنگ برابر میشود و
حالت رزونانس به وجود میآيد يا نه.

1.Iktes

2. Perkins
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مواد و روشها
تعيين نيروهای وارد بر ياتاقانهای متحرک

برای محاسبه نیروها و گشتاور روی میللنگ از روش حل
معادالت نیوتونی و رابطه بهدستآمده (رابطه  )1استفاده شد
(Shahgholi and Irannezhad, 2014).
T=Nx r sin θ +Ny cos θ

(رابطه)1
که در آن
 = Nxنیروی عمودی وارد بر چشم بزرگ پیستون)(N
 = Nyنیروی افقی وارد بر چشم بزرگ پیستون)(N
= θزاويه دوران (درجه)
 = rشعاع دوران )(m
 = Tگشتاور روی میللنگ )(N.m
نیروی افقی وارد بر ياتاقان متحرک که از حل روابط
نیوتنی به دست آمد برای سیلندر شماره يک ،در يک سیکل
کامل دوران و برای سرعتهای دورانی ،1000
 1900،1600،1300و  2200دور بر دقیقه در شکل ( )1نشان
داده شده است ).(Shahgholi and Irannezhad, 2014

الف

ب
شکل  .2نيروهای مؤثر بر پيستون و ياتاقان متحرک سيلندر يک در سرعت
دورانی (1300rpmالف) و ( 2200ب)

شکل  . 1نمودار تغييرات نيروی افقی وارد بر ياتاقان متحرک

در شکل ( )2کل نیروهای مؤثر وارد شده (نیروی حاصل
از فشار گاز ،نیروی عمودی و نیروی افقی) بر پیستون و ياتاقان
متحرک سیلندر يک ،به ترتیب در دو سرعت دورانی  1300دور
بر دقیقه و  2200دور بر دقیقه نشان داده شده است
).(Shahgholi and Irannezhad, 2014
شکل ( )3هم برآيند کل نیروهای وارد شده بر کل
ياتاقانهای متحرک نشان داده شده است که باهم ديگر بهاندازه
 180درجه اختالف فاز دارند.
گشتاور خروجی میللنگ هم با توجه به رابطه برای
سرعتهای دورانی  1900 ،1600 ،1300 ،1000و  2200دور
بر دقیقه محاسبه گرديده است و در شکل ( )4برای سرعتهای
ذکرشده تغییرات گشتاور خروجی نشان داده شده است.
شکل  .3برآيند نيروهای وارد شده بر ياتاقانهای متحرک در سرعت دورانی
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تعيين شرايط مرزی و بارگذاری

شکل  .4گشتاور ميللنگ حاصل از سرعت دورانی برحسب زاويه دوران
ميللنگ

با توجه به اينکه در میللنگ عالوه بر نیروی حاصل از
احتراق که عامل اصلی چرخش میباشد نیروهای حاصل از
اينرسی نیز وارد میگردد ،بنابراين بايد طبق محاسباتی که انجام
گرديد اقدام به محاسبه نیروی عمودی و افقی و درنهايت برآيند
نیروهای وارد بر ياتاقانهای متحرک گردد که در اين تحقیق
ماکزيمم نیروی برآيند برای سرعت دورانی  1300دور بر دقیقه
برابر با  98936/438 Nو برای سرعت دورانی  2200دور بر
دقیقه برابر با  103048/7 Nبه دست آمد (Shahgholi and
).Irannezhad, 2014
تحليل تنش به روش اجزاء محدود

ابتدا مدل سه بعدی میللنگ در محیط نرمافزار
 2012طراحی گرديد و سپس برای المانبندی و تحلیل به
نرمافزار  Abaqus 6.10.1انتقال داده شد.
Solidworks

تعريف جنس ميللنگ

میللنگ موردنظر به روش ريختهگری و از جنس فوالد کربندار
ساخته میشود .جدول ( )1مشخصات مکانیکی فوالد بکار رفته
برای ساخت میللنگ را نشان میدهد ) .(PMS, 1997اين
مشخصات در بخشهای  generalو  mechanicalکه از
زيرمجموعههای مربوط به تعیین جنس مواد در نرمافزار
میباشند ،وارد گرديد و در تمامی سطوح میللنگ بهطور همگن
اختصاص داده شد.
جدول  .1خصوصيات مکانيکی فوالد بکار رفته برای ساخت ميللنگ

پارامتر

مقدار

واحد

درصد کشیدگی
تنش تسلیم
استحکام کششی
کاهش سطح مقطع
سختی
ضريب پواسون )(ʋ
جرم حجمی )(ρ
مدول االستیسیته)(E

کمینه %13
کمینه 700
850-1000
%45
248 - 302
0/33
7800
200×103

MPa
MPa
)(Hb
Kg/m3
MPa

برای انجام تحلیل بايد شرايط مرزی و تکیهگاهی به مدل اضافه
شود .لذا در ابتدا الزم است مقدار و نقاط اعمال نیروهای اعمالی
بر محور ياتاقانهای ثابت و متحرک تعیین شود .الزم به ذکر
است که مقدار و نحوه اعمال شرايط مرزی بر روی مدل اجزاء
محدود از اهمیت زيادی برخوردار است .میتوان گفت آنچه مدل
اجزاء محدود را تا حدی به واقعیت نزديک میکند ،مقدار دقیق
و نحوه صحیح اعمال شرايط مرزی است .لذا هر چه شرايط
مرزی ازنظر نوع و نحوه اعمال آنها به واقعیت نزديکتر باشد،
نتايج به مقدار واقعی و عملی نزديکتر خواهد بود.
شرايط مرزی در مدل بازوی میللنگ شامل شرايط
مرزی بار و شرايط مرزی محدود کننده است .شرايط مرزی
مکانیکی اساساً شامل سنگینی ،نیروی گريز از مرکز ،نیروی
سطح گردن ياتاقان ،گشتاور خمشی ،گشتاور پیچشی و غیره
است .نیروهای محرک اعمالی بر میللنگ از مجموع نیروهای
حاصل از فشار گاز داخل سیلندر و نیروهای اينرسی قسمتهای
رفت و برگشتی حاصل میشود .بهمنظور محاسبه نیروهای
محرک اعمالی از نتايج تحلیل دينامیکی صورت گرفته استفاده
گرديد ) .(Shahgholi and Irannezhad, 2014عالوه بر استخراج
اين نیروها بايد نواحی اعمال آنها نیز مشخص شود .سنگینی،
نیروی گريز از مرکز گشتاور خمشی مختلف و گشتاور پیچشی با
نیروی توزيع شده میتواند به مدل اعمال شوند ،نرمافزار المان
محدود اثر سنگینی و نیروی گريز از مرکز را بر اساس شتاب
جاذبه داده شده ،سرعت زاويهای ،چگالی و ابعاد فیزيکی محاسبه
میکند .بنابراين بار اعمال شده بر سطح گردن ياتاقان فاکتور
بحرانی شرايط مرزی بار است .بار اعمال شده به سطح ياتاقان
بهعنوان بار توزيع شده فرض میشود .بار توزيع شده در طول
محور ياتاقان (رابطه  )2يک توزيع سهمی درجه دوم است و در
امتداد بازو در  120درجه توزيع کسینوسی است (Meng,
).2011
9Fc
x2
3
(رابطه)2
=)Q(x,θ
(1- 2 ) × cos θ
2

L

16LR

که در آن
 = Fcکل بار اعمال شده بر روی سطح گردن ياتاقان
 = Rشعاع ياتاقان
 = Lطول محور ياتاقان
 = xطول بار اعمال شده بر ياتاقان
) = Q(x,θبارتوزيع شده درطول محور ياتاقان در 120درجه

نظر به اينکه بار توزيع شده در طول محور ياتاقان از دو
متغیر تشکیل میشود ،ابتدا برای هر کپه محور مختصاتی
تعريف گرديد .سپس برای اعمال دقیق نیرو ،میللنگ موردنظر
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توسط سه صفحه پارتیشنبندی سطحی گرديد ،بطوريکه
صفحهی اصلی در امتداد طولی میللنگ و دو صفحهی ديگر در
زاويهی  60درجه از صفحهی اصلی قرار گرفت (شکل  .)5البته
با توجه به اينکه دو کپه اصلی در باال و دو کپه اصلی در پائین
قرار میگیرند نیاز است دو صفحهی ديگر هم که زاويهی 60
درجه با صفحهی اصلی دارند برای قسمت پائین میللنگ تعريف
گردد .با اين کار نیرويی که به کپهها وارد میشود ،شامل دو
متغیر زاويهای و طول ياتاقان خواهد بود و تنها کافی است
نیروی تعريف شده به کپهها وارد گردد و ديگر نیازی به تعريف
میزان جابجايی زاويهای و شعاعی نیست چراکه با پارتیشنبندی
ناحیه موردنظر محدود شده و نرمافزار بهطور خودکار مقدار
اندازهها را اعمال میکند.

شکل  .5اعمال شرايط مرزی و بارگذاری ميللنگ در محيط نرمافزار

مش بندی و تحليل نهايی

تعداد ،نوع المانها و تعداد گرهها متناسب با شرايط مسئله و
هندسه شکل طوری انتخاب میشوند که مسئله در کوتاهترين
زمان حل شده و تنش در نقاطی با هندسه پیچیدهتر و با تمرکز
تنش با المانهای کوچکتر محاسبه شود.
به همین جهت با استفاده از المان هرمی شکل  10گرهای
) ،(C3D10: A 10-node quadratic tetrahedronمش بندی
مدل انجام گرديد .شکل ( )6مدل سهبعدی مش بندی شده
مجموعه میللنگ را نشان میدهد که در آن تعداد المانها برابر
با  179759و تعداد گرهها برابر با  294061میباشند.

شکل  -6ميللنگ مشبندی شده در محيط نرمافزار

پس از مشخص کردن نوع تحلیل ،وارد محیط  jobشده و
مسئله حل گرديد ،درنهايت کد تحلیل توسعه داده شده در
مسیر  Abaqus Commandبهصورت Abaqus Standard
فراخوانی شد و پس از تکمیل شدن تحلیل ،نتايج بهصورت دو
فايل  *.odbو  *.filاستخراج گرديد .نحوه تشکیل نتايج خروجی
در هر  Stepبا مشخص کردن بسامد در کد تحلیل نرمافزار

 Abaqusمشخص میشود .با پايان يافتن تحلیل میتوان نتايج را
در محیط بعدی يعنی  visualizationمشاهده کرد و همچنین
کانتورهای تنش در هر نمونه را میتوان دريافت کرد.
تحليل مودال به روش اجزای محدود

برای انجام تحلیل مودال نیز الزم است که ابتدا مدل اجزای
محدود میللنگ ايجاد شود .خواص مواد در تحلیل مودال نیز
همانند تحلیل تنش میباشد .اندازه و هندسه شکل يکی از
پارامترهای تأثیرگذار بر بسامدهای طبیعی و شکل مود در آنالیز
مودال میباشد ،پس الزم است که کل هندسه مجموعه میللنگ
تحلیل گردد .پس از تعريف شرايط مرزی ،حل مودال میللنگ
با تعیین تعداد بسامدهای طبیعی با توسعه کد نرمافزاری
 Abaqusانجام میگیرد .در قسمت پس پردازش ،بسامدهای
طبیعی اول سازه قابل مشاهده میباشد .در اين قسمت مودهای
متناظر با مقادير بسامدهای طبیعی سیستم مورد بررسی قرار
میگیرد .پس از تکمیل شدن تحلیل ،میتوان در محیط CAE
نرمافزار نتايج خروجی را بهصورت کانتورهای رنگی ،بردار ،نمودار
و يا فايلهای متنی مشاهده کرد.
در اين تحقیق برای آنالیز مودال از روش  lanczosکه
گزينه پیش فرض نرمافزار نیز میباشد ،استفاده گرديد که در
اکثر مسائل بهخصوص مسائل پیچیده (دارای تعداد درجات
آزادی زياد) مناسب میباشد .ضمن اينکه بهخوبی میتواند
مودهايی که رفتار سیستم در آنها مشابه جسم صلب است را
مدل نمايد .اساساً در هر جهتی که سیستم مقید نشده باشد،
بسامدهای طبیعی با مقدار صفر (که حرکت مشابه جسم صلب
در سیستم ايجاد میکنند) و نیز بسامدهای طبیعی باال رخ
خواهد داد.
برای تحلیل مودال میللنگ کد مربوطه ) (inp fileتوسعه
داده شد که قسمتی از کد ،مربوط به تعیین مرحله 1تحلیل
است .در واقع تحلیل مودال نوعی تحلیل دينامیک تحت ارتعاش
آزاد است که در اين تحلیل دوازده مود اول مورد بررسی قرار
گرفت .مهمترين نکاتی که در آنالیز مودال بسیار تأثیرگذار است
تعیین درست خواص مواد (به خصوص چگالی) و اندازه المانها
میباشد .به همین منظور شناسايی المانهای خراب يکی از
مهمترين مراحل تحلیل میباشد .در صورتی که المانبندی
بهدرستی انجام پذيرفته باشد و گرههای آزاد وجود نداشته باشد
بايد بسامد  6مود اول صفر شوند که  3مود از آن مربوط به
حرکت صلب در  3جهت اصلی مختصات و  3مود مربوط به
1. Step
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دوران حول اين  3محور است .مودهای ششم به بعد مربوط به
تغییر شکلها و خمش و پیچش و يا ترکیب از آنها میباشد که
در قسمت نتايج ارائه شده است.
تعيين سرعت بحرانی ميللنگ

در صورتی که بسامدهای طبیعی میللنگ با بسامد نوسانی
نیروی محرک و يا يکی از هارمونیکهای آن برابر و يا حتی به
آن نزديک باشد ،پديده تشديد در مجموعه روی میدهد .لذا کار
کردن موتور در سرعتی که اين پديده روی میدهد بسیار
خطرناک است و به آن سرعت بحرانی موتور گفته میشود.
بهمنظور استخراج سرعت بحرانی میللنگ از رابطه زير استفاده
کرد ).(Hariss and Piersol, 2002
()3
60fn
= ωCritical
q
که در آن
 = fnبسامد طبیعی میللنگ ()Hz
 = qمرتبه سرعت دورانی ()0/5 ،1 ،1/5 ،2 ،...
 = ωcriticalسرعت بحرانی موتور ()rpm

نتايج و بحث
تنش ميللنگ در سرعت دورانی  1300دور بر دقيقه

بیشترين نیرويی که به میللنگ وارد میشود  1درجه بعد از
نقطه مرگ باال قرار دارد و در اثر همین نیرو بیشترين نیرويی که
به ياتاقانهای متحرک وارد میشود هم  1درجه بعد از نقطه
احتراق يا نقطه مرگ باال میباشد .عالوه بر نیروی گاز ،نیروهای
ديگری نیز به ياتاقانهای متحرک ديگر وارد میشود که در
زمان اعمال شرايط مرزی اين نیروها نیز وارد میشود .چون يک
سیکل کاری موتور  720درجه میباشد بعد از آنکه پیستون
شماره يک محترق شد  180درجه بعد از آن پیستون شماره سه
محترق شده و پیستونهای بعدی به فاصله  180درجه از
پیستون قبلی فرآيند احتراق را طی میکنند .منظور از زاويه  0و
 360جايی است که پیستون شماره يک در نقطه مرگ باال قرار
دارد .در شکل ( )7تنشهای حاصل از نیرویهای وارد شده بر
میللنگ به ترتیب احتراق نشان داده شده است ،شکل ( )7ابتدا
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تنش حاصل از احتراق در سیلندر اول را نشان میدهد و با توجه
به ترتیب احتراق ،سیلندر سوم محترق میشود يعنی میللنگ
بهاندازه  181درجه چرخیده است و به ترتیب سیلندرهای
چهارم و دوم محترق میشوند که به ترتیب ( )360+1و
( )540+1درجه از احتراق سیلندر اول فاصله زمانی دارند يعنی
میللنگ در زمان احتراق سیلندر چهارم  361درجه و در زمان
احتراق سیلندر دوم  541درجه چرخیده است.
تنش ميللنگ در سرعت دورانی  2200دور بر دقيقه

سرعت دورانی  2200دور بر دقیقه نیز طبق شکل ( )8بیشینه
يروی حاصل از فشار گاز در  1درجه بعد از احتراق به وجود
میآيد که اين نیروی بیشینه به ياتاقان متحرک وارد میگردد.
در سرعت دورانی  2200دور بر دقیقه هم همزمان با وارد شدن
نیروی حاصل از فشار گاز احتراق به ياتاقان متحرک مربوط به
سیلندر در مرحله احتراق به ياتاقانهای متحرک ديگر نیز
نیروهايی وارد میگردد .در شکل ( )8توزيع تنش وان میسز
حاصل از احتراق بر روی میللنگ به نمايش گذاشته شده است.
در سرعت دورانی  2200دور بر دقیقه همانطور که شکل ()8
نشان میدهند همانند سرعت دورانی  1300دور بر دقیقه
بیشینه تنش در نقاط فیلت رخ میدهد که باز برای بهبود
مقاومت میللنگ در برابر شکست بهتر است بیشتر نقاط فیلت
مدنظر قرار گیرد.
نتايج تحليل مودال ميللنگ

نتايج تحلیل مودال میللنگ در حالت آزاد در جدول ( )2که
برگرفته از نرمافزار  Abaqusمیباشد نشان داده شده است.
مالحظه میگردد که  6مود اولیه صفر هستند اين نشاندهنده
درست بودن تحلیل مودال میباشد که مربوط به حرکت صلب و
دوران حول سه محور مختصات هستند .مودهای ششم به بعد
دارای بسامدهای باالتری هستند .مود هفتم به میزان  225هرتز،
اولین بسامد بحرانی میللنگ میباشد و همانطور که شکل هم
نشان میدهد با افزايش مودها ،میزان بسامد مربوط به مود
مربوطه هم افزايش میيابد .نتايج مذکور با نتايج تحقیق (Meng
) et al., 2011همخوانی خوبی نشان داد.
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Max=152.208
Mpa

لنگ 1

Max=94.12
Mpa

لنگ 3

لنگ 4

لنگ 2

Max=154.8
Mpa

Max=94.86
Mpa

شکل .7توزيع تنش وانميسز در سرعت دورانی  1300دور بر دقيقه  1درجه بعد از احتراق سيلندر  3 ،2 ،1و  4برحسب مگا پاسکال
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Max=152.2
Mpa

لنگ 1

لنگ 3

Max=94.17
Mpa

Max=154.8
Mpa

لنگ 4

Max=94.86
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مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،48شماره  ،1بهار 1396
جدول  . 3سرعتهای بحرانی ميللنگ برای بسامدهای طبيعی ميللنگ

شماره مود

نوع مود

هفتم

خمشی

هشتم
نهم
دهم
يازدهم
دوازدهم

خمشی
خمشی
خمشی
پیچشی
خمشی

)ωCritical (rpm

بسامد طبیعی
)(Hz
225/39

q* =0/5

q=1

q = 1/5

q=2

q=3

q=4

27046/8

13523/4

9015/6

6761/7

4507/8

3380/85

356/57
551/09
668/66
773/78
1028/28

42788/4
66130/8
80239/2
92853/6
123393/6

21394/2
33065/4
40119/6
46426/8
61696/8

14262/8
22043/6
26746/4
30951/2
41131/2

10697/1
16532/7
20059/8
23213/4
30848/4

7131/4
11021/8
13373/2
15475/6
20565/6

5348/55
8266/35
10029/9
11606/7
15424/2

*= qمرتبه سرعت دورانی بحرانی
جدول .2بسامدهای مربوط به آناليز مودال ميللنگ در محيط نرمافزار

شماره مود
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

بسامد طبیعی ()Hz
0
0
0
0
0
0
225/39
356/57
551/1
668/66
773/78
1028/6
1084/8
1557/5
1671/3

با استفاده از رابطه ( )3سرعت بحرانی میللنگ برای بسامدهای
طبیعی همه مودهای مورد مطالعه محاسبه گرديد .در جدول
( )3مقدار بسامدهای طبیعی و سرعت بحرانی مجموعه میللنگ
در حالت آزاد برای هر شکل مود نشان داده شده است .در ستون
دوم نوع مود شان داده شده است .در ستون سوم بسامدهای
طبیعی میللنگ و در ستونهای بعدی سرعتهای بحرانی
میللنگ برای بسامدهای مختلف که برای مرتبههای ( )qبرابر با
 3 ،3،2/2 ،1 ،1/2و  4نشان داده شده است .در اين تحقیق 12
مود اول میللنگ مورد بررسی قرار گرفته است .در تحقیقی
مرتبه سرعت دورانی هارمونیک های اصلی ناشی گشتاور که
نصف سرعت میل لنگ در موتور چهار زمانه می باشد برای
موتورهای مختلف ذکر گرديده است .برای موتور  3سیلندر عدد
مرتبه هارمونیک بحرانی برابر 3 ،4/5 ،6و  1/5و موتور
span and failure reasons of some parts of engine
of Mf-285 tractor. Proceeding of the 5th national
conference of agricultural machinery and
mechanization, Ferdosi University of Mashhad.
Hariss, C. M. & Piersol A. G. (2002). Shock and
Vibration Handbook. 5th Edition. McGraw-Hill
Book Company.

چهارسیلندر 2 ،4 ،6 ،8و برای موتور شش سیلندر  6 ،9 ،12و 3
می باشد ) .(Ramdasi & Marathe, 2004مرتبه سرعت بحرانی
از تقسیم عدد مرتبه هارمونیک بر دو بدست می آيد .مرتبه های
1و 2و  3و  4ناشی از هارمونیک های اصلی می باشند،0/5 .
 2/5 ،1/5و  3/5ناشی از هارمونیک های فرعی گفته می شوند.
بنابراين برای يک موتور چهار سیلندر مرتبه سرعت بحرانی برابر
 3/5 ،3 ،2/5 ،2 ،1/5 ،1 ،0/5و  4می باشد (Nertorides,
).1958

نتيجهگيری
نتايج عددی با استفاده از نرم افزار با نتايج آزمايشی که
توسط شرکت پرکینز قبالً انجا گرفته بود و در شرکت
تراکتورسازی ايران موجود بود موافقت خوبی داشت و نشان داد
که فیلتها بیشتر از ساير نقاط میللنگ تحت تنش قرار دارند و
بیشینه تنش بهدستآمده از نرمافزار برابر با  154/8Mpaبرای
سرعت دورانی  1300و  2200دور بر دقیقه به دست آمد که
پايینتر از تنش حد تسلیم میباشد .ضريب اطمینان  4/52برای
میللنگ در بحرانیترين حالت به دست آمد و بنابراين میللنگ
در ناحیه االستیک کار میکند .اين با ضريب اطمینان ارائه شده
توسط شرکت پرکینز توافق خوبی را نشان می دهد .نتايج آنالیز
مودال و محاسبات صورت گرفته نشان داد که میللنگ به طور
مطمئنه در حداکثر سرعت  2200دور در دقیقه حرکت میکند
و بهسرعت بحرانی نمیرسد .يعنی بسامد حاصل از نیروی وارده
بر میللنگ با يکی از بسامدهای طبیعی میللنگ تشديد
نمیشود و حالت رزونانس به وجود نمیآيد.
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