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Streszczenie. Artykuł zawiera opis idei sposobu uwzględniania niepewności danych wejściowych 
w modelowaniu układów wirnik-łożyska w maszynach wirnikowych. Autor przedstawia schematycznie 
działanie preprocesora do wykorzystywanych wcześniej narzędzi numerycznych, który pozwala na 
uwzględnienie niepewności danych wejściowych do obliczeń numerycznych. Przedstawione wyniki 
wstępnych badań numerycznych pozwalają na potwierdzenie przydatności tego rodzaju narzędzi 
oraz sensowności dalszych badań w tym kierunku.
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1. Wprowadzenie

Nowoczesne techniki badawcze stosowane współcześnie we wszystkich gałę-
ziach przemysłu i nauki związanych z techniką umożliwiają powstawanie nowych 
rozwiązań oraz dostarczają wiedzy na temat już istniejących. Wielokrotnie dzięki 
metodom symulacyjnym otrzymuje się wyniki eksperymentów, które byłyby nie-
osiągalne w drodze eksperymentów na obiektach rzeczywistych. Głównym ograni-
czeniem badań eksperymentalnych na obiektach rzeczywistych jest bezpieczeństwo. 
Ten aspekt ma ogromne znaczenie w przypadku tzw. maszyn krytycznych, których 
przykładem są wszelkiego rodzaju turbiny energetyczne [1, 2]. 

Eksperymenty numeryczne, stosowane w tej chwili powszechnie, mają wiele 
zalet, wśród których dostrzega się przede wszystkim właśnie bezpieczeństwo, ale 
także oszczędność czasu i funduszy. Współczesne możliwości komputerów używa-
nych do badań są nieporównywalne z istniejącymi kilkanaście lat wcześniej.
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Badania numeryczne posiadają jednak pewne ograniczenia. Oprócz kon-
trowersji odnośnie interpretacji wyników eksperymentów numerycznych, które 
nigdy nie były wykonane na obiekcie rzeczywistym, ważną rolę odgrywa fakt, że 
zasada działania programu komputerowego opiera się na zdeterminowanym, ściśle 
określonym algorytmie, który w przeciwieństwie do eksperymentu „prawdziwego” 
przy wielu powtórzeniach daje zawsze jeden i ten sam wynik.

W ostatnich latach cel wielu badań związanych z rozwiązaniami numerycznymi 
stanowi „urzeczywistnienie” przeprowadzanych eksperymentów numerycznych. 

Niniejszy artykuł przedstawia wybrane wyniki prób obliczeniowych, doty-
czących układu wirnikowego, uwzględniających niepewność danych wejściowych 
opisujących stan badanego obiektu.

2. Obiekt badań i narzędzia badawcze

Obiektem badań był prosty wirnik posadowiony na dwóch podporach i uło-
żyskowany łożyskami ślizgowymi, walcowymi. W środku długości wału znajdował 
się tzw. dysk. Masa całego modelu wirnika wynosiła m ≈ 179 kg. Schemat modelu, 
w którym wyodrębniono 15 węzłów został przedstawiony na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat budowy wirnika i sposobu przyłożenia siły poprzecznej

W węźle ósmym, znajdującym się w połowie długości wału wirnika przyło-
żono siłę poprzeczną, której wartość odpowiadała sile, jaka generowana byłaby 
przez masę 25,7 g umiejscowioną w płaszczyźnie dysku w odległości 0,18 m od 
osi symetrii wału. Zależność wartości siły od prędkości obrotowej wału wirnika 
przedstawiono na rysunku 2.

Do obliczeń numerycznych zastosowano opracowany w   Instytucie Maszyn 
Przepływowych PAN  program  komputerowy „NLDW-75”, służący do obliczeń sprzę-
żonych form drgań giętno-wzdłużno-skrętnych z imperfekcjami typu pęknięcia wału 
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i rozosiowania elementów oraz z zewnętrznymi obciążeniami w formie dodatkowych 
(poza niewyważeniami) sił poprzecznych, wzdłużnych i momentów skrętnych [1].

Uwzględnienie zmienności danych wejściowych do obliczeń zrealizowano za 
pomocą preprocesora stworzonego specjalnie na potrzeby opisywanych badań. 
Istota jego działania polega na generowaniu losowych przyrostów wartości siły 
według jednego z dwóch schematów:

— losowanie swobodne — jedynym ograniczeniem wartości siły poprzecznej 
jest zadany zakres (np. ±20%),

— losowanie z ograniczeniem o dodatkowy zakres maksymalnej zmiany siły 
w kolejnych krokach iteracyjnych.

Pierwsza z metod zakłada dowolny przyrost siły w kolejnym losowaniu. Wartość 
siły obciążającej wirnik musi zawierać się w narzuconym przedziale zmienności. 

Założeniem drugiej z wymienionych metod jest uwzględnienie fizycznego
przebiegu zmiany sił poprzecznych w kolejnych krokach iteracyjnych. Przy małych 
wartościach interwału iteracyjnego wyrażonego w stopniach obrotu wału (np. 2,5°) 
założono, że niemożliwa jest zbyt duża zmiana wartości siły poprzecznej. Istnieją więc 
dwa ograniczenia jej wahania: zakres ogólny wahań w całym badanym procesie oraz 
zakres kolejnych zmian siły w następujących po sobie położeniach wału wirnika.

Jak wykazano w dalszej części artykułu, metoda losowania kolejnych przyrostów 
siły poprzecznej ma duży wpływ na możliwości interpretacji wyników otrzymanych 
po obliczeniach wykonanych przez procesor.

3. Metodyka badań

Obliczenia wykazujące wpływ niepewności wartości siły poprzecznej wykonano 
przy następujących założeniach:

— prędkość obrotowa wału wirnika od ωmin = 100 obr/min do ωmax = 5800 
obr/min,

— wirnik jest doskonale wyważony i nieobciążony w żaden sposób z wyjąt-
kiem przyłożonej siły poprzecznej,

— zakres wahań wartości siły 5-20%,
— podstawowy kąt interwału zmian siły ∆α =2,5°.

W większości obliczeń, uwzględniając zmienność danych wejściowych, zastoso-
wano losowanie wartości siły poprzecznej według schematu losowania swobodnego. 
Zastosowane narzędzia umożliwiały obserwację biegunowego obrazu siły wirującej 
wokół osi obracającego się wirnika, jej rzut na jedną z osi prostopadłych do osi 
wirnika, trajektorię osi wirnika w płaszczyźnie do niej prostopadłej, rzut trajektorii 
na jedną z osi oraz wynik analizy fft drgań osi wału.
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4. Wybrane wyniki badań

W tablicach 1 i 2 przedstawiono porównanie wyników obliczeń przypadku siły 
o stałej wartości oraz siły o wahającej się wartości w ustalonym zakresie.

Z otrzymanych rezultatów obliczeń wynika, że mimo znacznych wahań wartości 
siły obciążającej model wirnika, charakter otrzymanych krzywych obrazujących 
odpowiedź układu jest niezmienny. Eliptyczny kształt trajektorii (przedstawione 
wyniki obliczeń wykonano dla prędkości obrotowej wirnika n = 3000 obr/min) 
pozostaje niezaburzony, widoczne jest jedynie rozstrzelenie zarysów elipsy. Analiza 
fft nie uwidacznia zmian w obciążeniu wirnika.

Wykonane badania dla całego założonego zakresu prędkości obrotowych 
wirnika pozwoliły na porównanie otrzymanych wyników przy różnych zakresach 
wahania wartości siły poprzecznej. Na rysunku 3 przedstawiono charakterystykę 
porównawczą amplitud drgań osi wirnika w zależności od prędkości obrotowej jego 
wału. Otrzymane krzywe powstały przy stałej oraz zmiennej wartości obciążenia 
poprzecznego przyłożonego do modelu wirnika

Jak wynika z wykresu, przebieg zjawisk związanych z rezonansem oraz utratą 
stabilności przez układ wirnik-łożyska jest zgodny w przypadku stałej i zmiennej 
losowo wartości siły. Podobne wyniki otrzymano w obliczeniach dotyczących 
różnych prędkości wirowania siły poprzecznej i obrotów samego wału. 

Rys. 2. Zależność wartości siły poprzecznej od prędkości obrotowej badanego wału wirnika
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Z uwagi na ograniczone ramy edytorskie niniejszego artykułu, autor nie może 
przedstawić bardziej szczegółowo porównań wyników otrzymanych dla stałej 
i zmiennej siły poprzecznej przy różnych wartościach prędkości obrotowej wirnika. 
Zostały one przedstawione w opracowaniu [3].

Tablica 1

Graficzna interpretacja wyników przy sile o stałej wartości
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Tablica 2

Wyniki obliczeń przypadku przy zmiennej wartości siły
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5. Problemy związane z wyborem metody losowania wartości siły

Zastosowanie schematu losowania siły z dodatkowym ograniczeniem przyro-
stów w kolejnych iteracjach doprowadziło do sytuacji niespotykanej przy losowaniu 
swobodnym. Na rysunku 4 zamieszczono wyniki kilkukrotnych obliczeń wyko-
nanych przy dokładnie tych samych parametrach dotyczących ruchu wirnika, siły 
poprzecznej, a także wartości dozwolonych przyrostów jej wartości w kolejnych 
krokach iteracyjnych.

Z lewej strony rysunku 4 widoczne są biegunowe obrazy siły poprzecznej w ko-
lejnych powtórzeniach obliczeń, w środkowej części, odpowiedzi modelu układu 
wirnik-łożyska w postaci trajektorii osi wału, a po prawej stronie — wyniki analizy 
fft dla otrzymanych rezultatów obliczeń.

Podczas trzech kolejnych procesów generowania zmienności siły poprzecznej, 
przy zastosowaniu schematu losowania z dodatkowym ograniczeniem w kolej-
nych krokach iteracyjnych, otrzymano różne przebiegi zmienności wartości siły. 
W pierwszym z omawianych przypadków losowane wartości skupiły się przy górnej 
granicy zmienności siły, w drugim przypadku generowane wartości siły rozrzu-
ciły się równomiernie w całym obszarze zmienności, trzeci przypadek losowania 
doprowadził do sytuacji pośredniej, przy czym wyraźnie zaznaczył się przedział 
w pobliżu dolnego zakresu przedziału dopuszczalnej wartości siły. Odpowiedź 
modelu układu, widoczna w postaci trajektorii osi wału wirnika w każdym z tych 
przypadków jest odmienna. W ostatnim z nich widać poważne zaburzenie kształtu 

Rys. 3. Zależność amplitud drgań osi wirnika w zależności od prędkości obrotowej przy stałej oraz 
zmiennej wartości siły poprzecznej
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trajektorii wału, przy czym należy zauważyć, że równocześnie na wykresie analizy 
fft pojawiły się dodatkowe prążki oznaczające drgania o częstotliwościach różnych
od wynikającej z prędkości obrotowej wirnika.

Rys. 4. Wyniki kilkukrotnych obliczeń jednego przypadku przy zmianach siły poprzecznej według 
schematu losowania z dodatkowym ograniczeniem

6. Podsumowanie i próba oceny przydatności sygnalizowanej 
metodyki obliczeń

Wobec powszechnego zastosowania metod numerycznych do wspomagania pro-
jektowania i analizy konstrukcji oraz diagnostyki urządzeń technicznych, niewątpliwie 
istnieje problem wyników otrzymywanych drogą zdeterminowanych algorytmów 
obliczeniowych stosowanych programów wspomagających pracę inżynierów.

Zastosowanie elementów niepewności danych wejściowych do obliczeń nu-
merycznych i symulacji prowadzi do otrzymywania nie jednego, powtarzalnego 
wyniku, lecz pewnej liczby wyników prawdopodobnych. Przedstawione przez 
autora wyniki dotyczą prostego pod względem liczby obciążeń modelu układu 
wirnik-łożyska. W przypadku uwzględnienia wielu parametrów wejściowych, 
których niepewność zostanie uwzględniona, otrzymane wyniki będą wymagały 
bardzo starannej i złożonej interpretacji. 

Zdaniem autora, brak pełnej powtarzalności oraz wyniki w postaci prawdopodob-
nych zbiorów, a nie konkretnych wartości czy też przebiegów, będzie odzwierciedlać 
zastępowany obliczeniami numerycznymi eksperyment w większym stopniu.
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Niestety, interpretacja wyników wielu eksperymentów stanie się dużo trudniejsza 
i będzie narażona na popełnienie błędów, podobnie jak dotychczas interpretacja 
wyników eksperymentów wykonywanych na obiektach rzeczywistych.

Stosowane narzędzia w postaci analizy fft, uważanej przez wielu za uniwersalne
narzędzie do analizy drgań w dziedzinie częstości oraz pozwalające wyciągać kon-
kretne wnioski o badanym urządzeniu, okazały się niewystarczające. Obszerne wyniki 
obliczeń wykonanych przez autora (z przyczyn technicznych nieprzedstawione w tej 
publikacji) pozwalają stwierdzić, że tego typu narzędzia nie reagują na wiele zjawisk 
wynikających ze zmienności parametrów wejściowych do obliczeń numerycznych.

Warto także zauważyć, że zakres wahań danych wejściowych nie ma decydują-
cego wpływu na otrzymywane wyniki. Przebieg zmienności parametru wejściowego 
w ustalonych, stałych ramach przedziału może powodować otrzymywanie wyników 
odmiennych niż we wcześniejszych powtórzeniach, co także łączy przedstawianą 
ideę z eksperymentami na obiektach rzeczywistych.

Zastosowanie podobnych technik w symulacjach oraz analizach numerycz-
nych dotyczących wielu konstrukcji i zjawisk fizycznych może w znaczący sposób
przyczynić się do „urzeczywistnienia” otrzymywanych wyników oraz przybliżyć je 
do wyników otrzymywanych drogą eksperymentów wykonywanych na obiektach 
fizycznie istniejących.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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Input data uncertainty in numerical calculations
Abstract. The paper describes a method of taking the input data uncertainty into consideration
in modelling the rotor-bearings systems in turbo-machines. The author schematically presents
preprocessor action for numerical tools utilized before, that allows for consideration of the input 
data uncertainty in numerical calculations. The results of preliminary numerical tests described in
the paper confirm usefulness of such kind of tools and reasonableness of further research.
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