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I. Inleiding
Bij het ontwerp van roterende structuren, zoals
turbines en aandrijvingen, wordt gebruik gemaakt
van toegepaste mechanica, meer bepaald de rotor-
dynamica. Om een hoogperformante roterende
machine te bekomen is het noodzakelijk om een
correcte voorspelling te maken van de demping,
stijfheid en massa van het systeem: op deze ma-
nier kunnen kritische snelheden en stabiliteitsgrens
bepaald worden. De stabiliteitsgrens is de snel-
heid waarbij een roterende machine instabiel komt.
Ontwerp- en gebruiksfouten kunnen ervoor zorgen
dat een machine zal opereren in instabiele modus,
dit is natuurlijk ongewenst. Door de parameters
van het systeem te kennen, kan de roterende ma-
chine geoptimaliseerd worden. [1]

II. Rotordynamica

De demping van een stilstaand systeem wordt be-
paald door enerzijds de niet-roterende demping
zoals lagers en anderzijds de roterende demping
(klempassingen, spiebanen, onderdelen van koppe-
lingen etc.). Vanaf dat het systeem draait, zal de to-
tale demping van het systeem afnemen rechteven-
redigmet het toerental en de hoeveelheid roterende
demping. Op een bepaalde snelheid, boven de eer-
ste resonantiefrequentie, wordt het systeem insta-
biel. Deze instabiliteit komt overeen met een posi-
tieve demping. De roterende demping uit zich in
ongewenste wervelbewegingen. Er wordt een on-
derscheid gemaakt tussen voorwaartse en achter-
waartse wervelbewegingen, deze worden gevisua-
liseerd in figuur 1. [2]
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Figuur 1: Voorwaartse en achterwaartse wervelbewe-
gingen

Het gyroscopisch effect is een natuurkundig fe-
nomeen die steunt op de wet van behoud van im-
puls. Een systeem in rotatie zal de neiging hebben
om eendezelfde rotatie-as te kiezen en zal weer-
stand bieden tegen verandering van die rotatie-as.
Het effect laat de voorwaartse wervelbewegingen
toenemen bij stijgende snelheid, terwijl de ach-
terwaartse wervelbewegingen zullen afnemen bij
stijgende snelheid. [3]

Het gyroscopisch effect en de roterende demping
zijn de oorzaken die ervoor zorgen dat een rote-
rend systeem een ander gedrag vertoont dan niet-
roterende systemen. Daarom wordt de klassieke
bewegingsvergelijking voor een systeem uitge-
breid met de twee termen voor een roterende sys-
temen [1]

Mq̈+ (Cnr +Cr + iΩG)q̇+ (K− iΩCr)q = F (1)

MetM de massamatrix,Cnr de niet-roterende dem-
pingsmatrix, Cr de roterende demping, G het gy-
roscopisch effect, K de stijfheidsmatrix, q de be-
wegingsvector, F de krachtenmatrix en Ω het toe-
rental van het systeem. De bewegingsvergelijking
voor roterende systemen kan opgelost worden tot
de oplossing s

s(Ω) = σ(Ω)+ iω(Ω) (2)

ω is de wervelfrequentie en σ is het verval, deze
zijn beide afhankelijk van toerental Ω.

Om de toerentalafhankelijkheid te kunnen visua-
liseren bestaan er twee verschillende plots. Het
imaginaire deel van de oplossing wordt geplot in
een Campbell diagram: dit is een verzameling van
verschillende plots, elke plot komt overeen met
een modevorm. De wervelfrequentie wordt weer-
geven in functie van de toerental. Deze plot laat toe
om de eigenfrequenties van een systeem te zoeken.
Het reëel deel van de oplossing wordt weergeven
in een decay rate plot: het verval wordt uitgezet
ten opzichte van het toerental, zie figuur 2. Dank-
zij de decay rate plot kan een stabiliteitsanalyse
gedaan worden van het systeem, het verval σ uit
de oplossing dient negatief te zijn voor een stabiel
systeem. [2]
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Figuur 2: Concept decay rate plot; σ is het verval en
Ω is het toerental

III. Doelstellingen

Het algemeen doel van dit onderzoek is om een in-
zicht te verkrijgen in de principes van de effecten
van roterende demping. Allereerst wordt er via een
didactische meetopstelling enkele metingen uitge-
voerd met als hoofdzakelijk doel een inzicht te ver-
werven in de principes van de rotordynamica. Ver-
volgens wordt er roterende demping gesimuleerd
op een praktische meetopstelling. De uitdaging
hierbij is om, met de toevoeging van de roterende
demping, de massa van het systeem niet te veran-
deren. Tenslotte zal er een studie gemaakt worden
om een manier in kaart te brengen om een Camp-
bell diagram en een decay rate plot te verkrijgen in
NX Nastran van SiemensNX.

IV. Meetopstellingen

netspanning

rpm

DC-bron

lasermeter

Figuur 3: Didactischemeetopstelling gebaseerd op het
Stodola-Green model

Bij de eerste meetopstelling, figuur 3, wordt een
aluminium schijf in zijn centrum verbonden met
een DC-motor door middel van een verenstalen
draad. Door DC-motor aan te sturen kan de de
schijf rond zijn as draaien. Deze opstelling is ge-
baseerd op een Stodola-Green rotor: de dempings-
parameters kunnen hierdoor worden verwaarloosd.
Met deze opstelling is het mogelijk om het gyrosco-
pisch effect aan te tonen. [4] De wervelfrequenties
bij verschillende toerentallen worden opgemeten
via een lasermeter zoals op figuur 3 te zien is. Deze
opsteling is vooral bedoeld om via meetresultaten
een inzicht te verwerven in de materie. Bij dit

model werd een decay rate plot via metingen op-
gesteld, maar de gehanteerde meetmethode met de
lasermeter geeft geen significante decay rate plot.
Er zijn nauwkeurigere meetmethodes nodig om de
correcte wervelbeweging van de schijf op te meten.
Hierdoor worden geen resultaten van deze opstel-
ling besproken.

Figuur 4 illustreert de tweede meetopstelling. Een
ronde schijf is bevestigd in het midden van een
lange slanke as, deze wordt ondersteund door twee
lagers aan weerskanten van de as. De opstelling
van de lagers zorgt dat het systeem een hoge stij-
heid kent. De plaatsing van de schijf is zodanig
dat de opstelling geen invloed kent van het gyro-
scopisch effect en de niet-roterende demping is
miniem. De roterende demping heeft het grootste
effect, daarom kan de roterende demping onder-
zocht worden aan de hand van deze opstelling. Er
wordt een frequentie responsie functie (FRF) be-
komen door excitatie met een impact hamer en
opmeting van de responsie door een eddy current
sensor. Uit de FRF kan het verval σ gehaald wor-
den voor een bepaalde rotatiesnelheid. [1]
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Figuur 4: Praktische meetopstelling met een rotor-
schijf in het midden van de opstelling

Om een relevante vergelijking te maken tussen de
verschillende waarden van roterende demping is
het noodzakelijk dat het toevoegen van roterende
demping geen, of zominmogelijk, invloed zal heb-
ben op de massa van het syteem. Een verande-
ring van de massa zal een ander systeem implice-
ren waardoor geen relevante vergelijking gemaakt
kan worden. In dit onderzoek wordt de hoeveel-
heid roterende demping ingesteld via aanspanning
van de koppeling aan de as-kant en een vernauwing
van de diameter van de koppeling-opening. Hier-
bij wordt geen relatief grote massa toegevoegd aan
of verwijderd van het systeem. De koppeling heeft
een rechtstreeks contact met de as, door de koppe-
ling met behulp van een instelschroef meer aan te
spannen wordt tijdens de rotatie de wrijving tussen
koppeling en as beperkt, hierdoor zal de roterende
demping verminderen. De roterende demping zal
hoog zijn bij verhoogde wrijvingsmogelijkheden
(d.w.z. een lossere koppeling). Bij een hoge snel-
heid zal de wrijving toenemen: de roterende dem-
ping zal meer invloed hebben.
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V. Rotordynamica in Siemens NX

De methode Modal Complex Eigenvalues
(SOL110) in NX Nastran biedt de mogelijkheid
om rotordynamische parameters van een gemodel-
leerd systeem te laten berekenen. Er moet een Ro-
tor Dynamic Definition aangemaakt worden en de
juiste randvoorwaarden moeten ingesteld worden.
Tegelijk met de modelsimulatie wordt een csv-file
gegenereerd, die ervoor zorgt dat een Campbell
diagram en een decay rate plot aangemaakt kan
worden. Het verkregen Campbell diagram in NX-
Nastran via SOL 110 is vergeleken met de theo-
retische Campbell diagram van de meetopstelling
die te zien is op figuur 3. De opgemeten wervelfre-
quenties bij stilstand enmodevormen zijn duidelijk
terug te vinden in de simulatie, het gyroscopisch
effect is vooralsnog niet terug te vinden op de si-
mulaties.

VI. Resultaten
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Figuur 5: Vergelijkende decay rate plot voor verschil-
lende koppeling aanspanningen; (blauw:
hardst mogelijke aanspanning; groen: aan-
spanning door meer klemming; rood: meest
losse aanspanning)

Figuur 5 toont de bekomen decay rate plot voor de
praktische meetopstelling voor de instellingen van
roterende demping via de aanspanning/klemming
van de motorkoppeling. De bekomen resultaten
voldoen aan de verwachtingen: de instelling met
de minste aanspanning (rode plot) heeft de meeste
wrijving (de hoogste roterende demping). Er is te
zien op de figuur dat de demping bij stilstand het
grootst is en de instabiliteit het vroegst bekomen
wordt voor de minste aanspanning. Bij een klei-
nere diameter van de koppeling (groene plot) zal
er minder wrijving mogelijk zijn. Zoals te zien
op de figuur wordt de stabiliteitsgrens vergroot, er
is een lagere roterende demping dan bij de rode
plot. Door de instelschroeven zo hard mogelijk
aan te spannen (blauwe plot), zonder beschadiging

van de koppeling, wordt de relatief laagste rote-
rende demping bekomen. De stabiliteitsgrens van
de hardst mogelijke aanspanning ligt heel ver weg
van de andere stabiliteitsgrenzen. Het aanspannen
door middel van instelschroeven in de koppeling
(blauwe plot) heeft een grotere impact op de stabi-
liteitszone ten opzichte van de aanpassing van de
opening van de koppeling (groene en rode grafiek).

Voor elke instelling van de koppeling is de werke-
lijke stabiliteitsgrens opgemeten, dit is de situatie
waarbij de amplitude van de wervelbewegingen
toeneemt. De waarden voor de stabiliteitsgrenzen
komen goed overeen met de afgelezen waarden uit
figuur 5. De metingen bevatten nog geen nume-
rieke waarde voor de aanspanning van de koppe-
ling. Een uitdaging voor de toekomst is om een
relevante waarde toe te kennen aan de aanspan-
ning/klemming van de koppeling.

VII. Besluit

De uitdaging voor dit project was het bewijzen
van de theoretische benaderingen met behulp van
praktische metingen. Het toevoegen van roterende
demping is geen sinecure: om een correcte verge-
lijking te maken tussen de verschillende waarden
van roterende demping is het noodzakelijk dat zo
weinig mogelijk tot geen extra massa wordt toege-
voegd aan het systeem. Een dergelijke vorm van
roterende demping is de aanspanning/klemming
van de motorkoppeling, zo blijkt uit de metingen
uit figuur 5. Bij deze procedure is geen hoge re-
latieve toevoeging of verwijdering van massa ten
opzichte van het gehele systeem. De meest losse
aanspanning van de koppeling blijkt de meeste
roterende demping te bevatten, met deze instel-
ling komt het systeem het vlugst instabiel. De
vergroting van de stabiliteitsgrens is groter door
het gebruik van instelschroeven ten opzichte van
een grotere klemming door een kleinere diameter
van de koppeling. De relatie tussen de koppeling-
aanspanning en de roterende demping is een in-
teressant gegeven bij het gebruik en ontwerp van
roterende systemen.
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