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ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ РОБОЧИХ ЛОПАТОК ГТД У CИСТЕМІ
MATLAB
Робочі лопатки відносяться до тих основних деталей ГТД, що визначають його
надійність і ресурс. Проектування робочих лопаток є актуальною практичною
задачею, вирішення якої полягає в одночасному задоволенні багатьох різнорідних
умов з урахуванням усіх діючих факторів. Для аналізу впливу основних діючих
факторів на статичну і динамічну міцність лопаток ГТД на стадії проектування
застосовують програмні комплекси для математичного моделювання.
Найбільш складним є моделювання динамічної міцності лопаток ГТД, що
потребує рішення наступних задач: визначення власних частот і форм коливань;
аналіз джерел збудження коливань; аналіз умов появи резонансів і заходів щодо їх
усунення; дослідження засобів демпфірування коливань і способів його
підвищення; дослідження автоколивань і способів їх усунення; визначення
критичних частот обертання ротора; дослідження способів зниження вібрацій і
оптимізація упруго-демпферних опор; розробка методів діагностики вібрацій ГТД.
Тому актуальним питанням математичного моделювання є удосконалення
розрахункових методів визначення динамічної міцності робочих лопаток, що
обумовлена їх коливаннями.
Метою роботи є дослідження коливань робочої лопатки ГТД шляхом
математичного моделювання в системі MatLab.
Методом дослідження є математичне моделювання напружено-деформованого
стану і гармонійних коливань робочих лопаток ГТД.
Наукова новизна результатів, що одержані в роботі полягає в розробці
числової моделі власних та змушених коливань робочих лопаток ГТД у системі
MatLab, яка дозволяє визначати розміри вигину, кути повороту перетинів,
моменти вигину, сили перерізування лопатки і напруження, що діють в перетинах
лопатки.
Практичне значення результатів, що одержані в роботі полягає в визначенні
напружень, що діють при коливаннях лопатки і коефіцієнтів запасу динамічної
міцності лопатки ГТД.
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