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FORMULACE PROBLÉMU

    Návrh a praktické využití vhodných typů olejových kluzných ložisek představuje dnes i 
do budoucna aktuální technický problém, který je v současné době celosvětově aktivně 
sledován a studován. Z důvodu nedokonalosti současného, běžně využívaného přístupu 
k výpočtové analýze kluzných ložisek, vyplynul projekt, zabývající se odvozením a 
odladěním nového teoretického přístupu k jejich analýze. Tento přístup byl na školicím 
pracovišti vyvinut a je dále rozvíjen. Byl formulován řešený problém: 

    Využitím nového teoretického přístupu k řešení provést výpočtovou analýzu a ověřit 
aplikovatelnost nové teorie modelových úloh hydrodynamických kluzných ložisek o 
různé geometrii. Po provedení analýz kluzných ložisek zahrnout získané výsledky do 
matematického modelu rotorové soustavy uložené v příslušných kluzných ložiskách a na 
této soustavě simulovat dynamickou odezvu při vynuceném ustáleném kmitání. 

    Autor v rámci řešení navázal na zkušenosti školicího pracoviště, převzal sestavený 
matematický model tekutinového kluzného ložiska, který byl poté dále rozvíjen. V druhé 
fázi řešení autor zpracoval matematický model rotorové soustavy se dvěma stupni 
volnosti, do kterého zahrnul výsledky provedených dynamických analýz 
hydrodynamických kluzných ložisek. Na matematickém modelu rotorové soustavy autor
simuloval odezvu při vynuceném ustáleném kmitání vybuzeném nevývahou rotujících 
hmot.
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ABSTRAKT

    Práce se zabývá výpočtovým modelováním statické a dynamické analýzy 
hydrodynamických kluzných ložisek, analýzy stability proudění tekutinového filmu a 
analýzy odezvy rotorových soustav.
    Na školicím pracovišti byl vyvinut nový teoretický přístup k modelování statického a 
dynamického chování tuhého rotujícího tělesa v tekutině při vzájemné interakci. Přístup je 
založen na aplikaci Navier-Stokesovy pohybové rovnice, rovnice kontinuity a 
předepsaných vhodných okrajových podmínkách. Pomocí vhodných transformačních 
vztahů lze od sebe oddělit a samostatně řešit pohyb tělesa a tekutiny a zároveň je možné 
separovat stacionární a nestacionární řešení tekutinové vrstvy. K analýze chování tekutiny 
je použita metoda kontrolních objemů.
    Pro popis geometrické konfigurace jsou využita racionální Bézierova tělesa, tato tělesa 
jsou zároveň využita také k aproximaci rychlostní a tlakové funkce. Vzhledem k tomu, že 
se změnou polohy středu hřídele je vždy prováděno i nové generování sítě, jedná se o 
kombinovanou ALE (Arbitrary Lagrange-Euler) metodu.
    Přídavné účinky od tekutiny, působící na hřídelový čep rotorové soustavy (v případě 
kluzného ložiska se jedná o tenzory přídavné hmotnosti, přídavné tuhosti a přídavného 
tlumení, které se řeší v rámci dynamické analýzy tekutinového filmu), jsou v případě 
aplikace nového přístupu k analýze funkcí pouze jediného parametru – polohy středu 
hřídele. Zde je veliká výhoda oproti klasickému přístupu, založenému na aplikaci 
Reynoldsovy rovnice, kdy je nutno řešit vázanou úlohu.
    Autor analyzoval modely dlouhých i krátkých hydrodynamických kluzných ložisek o 
různé geometrii, jmenovitě se jednalo o válcová a eliptická ložiska. V řešení byla 
uvažována nestlačitelná i stlačitelná tekutinová výplň radiální mezery kluzného ložiska.
    Výsledky analýz tekutinové vrstvy kluzného ložiska byly poté zahrnuty do pohybové 
rovnice modelové rotorové soustavy se dvěma stupni volnosti, uložené na svých koncích 
ve dvou kluzných ložiskách (Jeffcottův rotor). V dalším kroku autor modeloval a řešil 
odezvu rotorové soustavy na vynucené stálené kmitání vybuzené nevývahou rotujících 
hmot.

KLÍČOVÁ  SLOVA

Kluzné ložisko, výpočtové modelování, Navier-Stokesova pohybová rovnice, vynucené 
ustálené kmitání, racionální Bézierovo těleso
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ABSTRACT

    This work deals with computational modelling of static and dynamic analyses of journal 
bearings, with analyses of stability of oil-film motion and analyses of response of the rotor 
assemblies. 
    At our workplace a new theoretical approach to the modelling of the static and dynamic 
behaviour of the rigid rotating body in liquid is used. The approach is based on the 
application of the Navier-Stokes motion eq., equation of continuity and boundary 
conditions eqs. It is possible to separate the motion of the rigid body and liquid from each 
other using suitable transformation relations and then it is also possible to separate the 
stationary and nonstationary motions from each other. A method of control volumes is 
used for these analyses.
    The real Bézier body is used for the description of the geometrical configuration and 
also for the approximation of velocity and pressure functions. Combined the ALE 
(Arbitrary Lagrange-Euler) method is used, because it´s necessary to generate a new net 
(to perform new meshing) for a change of the shaft position.
    The additional effects of the liquid (additional mass, stiffness and damping), which we 
solved in dynamic analysis, are the function of the single parameter only – the shaft-centre 
position. There is a large advantage in comparison with the standard approach, which is 
based on application of the Reynolds liquid eq. 
    Author solving the models of the long and short journal bearing with different 
geometry, especially the elliptical and cylindrical bearings, with incompressible and 
compressible journal bearing liquid.
    If the journal bearing problem is solved, it is possible to include the additional effect of 
the liquid to the right side of the motion equation of a model rotor assembly. Author 
analyze a model rotor assemblies with two degrees of freedom, which is supported inside 
of the two journal bearings on the ends of the rotor (Jeffcott rotor assembly). Author 
modelling and solveing a response of the model rotor assembly on the forced steady-state 
vibrations, which was actuating by the unbalanced matter.

KEY WORDS

Journal bearing, computational modelling, Navier-Stokes motion eq., forced steady-state 
vibrations, Bézier Body application
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1 ÚVOD
    Práce je zaměřena na analýzu pohybu tuhého tělesa v tekutině, kdy je předpokládán 
pohyb s malými vůlemi mezi vnitřním a vnějším povrchem. Z pohledu technické aplikace 
do této oblasti patří zejména olejová kluzná ložiska a olejové hydrodynamické tlumiče.
    Olejové tlumiče jsou nezbytným konstrukčním prvkem u leteckých motorů, kde se 
používají v kombinaci s valivými ložisky pro potlačení vibrací. Téměř všechna ložiska u 
turbin leteckých motorů jsou valivá. Je to proto, že valivá ložiska jsou snadno 
diagnostikovatelná a včasně nás díky vysokofrekvenčním vibracím a zvýšené hlučnosti při 
poškození informují o hrozící havárii. U kluzných ložisek dochází k selhání náhle a s 
katastrofickými důsledky, proto se kvůli předepsané vysoké bezpečnosti leteckých 
komponentů nesmí v těchto aplikacích používat. Olejový tlumič je zařazen mezi vnější 
kroužek valivého ložiska a skříň motoru. Radiální vůle bývá poměrně malá, řádově 
několik desetin milimetru. Takový-to hydrodynamický systém se ve vztahu ke 
kmitajícímu hřídeli projevuje přídavnými účinky a to přídavnou hmotností a tlumením.
    Disertační práce je zaměřena na problematiku olejových kluzných ložisek. V 
průmyslových aplikacích jsou tekutinová kluzná ložiska nejpoužívanějším typem. 
Využívají se především kvůli své vysoké únosnosti, dlouhé životnosti, technické 
jednoduchosti, snadné vyrobitelnosti a nízké výrobní nákladovosti. Navíc je užití těchto 
ložisek výhodné z důvodu minimalizace ztrát třením a ztrátový výkon rotorové soustavy je 
podstatně nižší, než by byl při použití valivých ložisek. Dále tato ložiska umožňují, 
vzhledem k poměrně značnému útlumu olejového filmu, provozovat rotory přejíždějící i 
několikery kritické otáčky (což je u rotorů uložených ve valivých ložiskách bez 
přídavného tlumení prakticky nemožné). Navíc na kritické otáčky má silný vliv tuhost 
olejového filmu a změnou parametrů ložiska se dle požadavků může hodnota kritických 
otáček rotorové soustavy měnit – zvyšovat nebo snižovat. U kluzných ložisek se, ve 
srovnání s hydrodynamickým tlumičem, vnitřní kroužek (tedy hřídel) otáčí. Ve vztahu ke 
kmitajícímu hřídeli se kluzné ložisko projevuje přídavnou hmotností, tuhostí a tlumením.

Obr. 1 – Příklad typické aplikace kluzných ložisek v praxi – uložení rotorů parních turbin
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    Eliptická hydrodynamická kluzná ložiska mají využití především v těžkém strojírenství, 
kde je vyžadována veliká stabilita chování. Mají sice nižší únosnost (oproti ložiskům 
válcovým), ale vykazují vyšší stabilitu chování. Nicméně i u těchto ložisek se na vedlejší 
diagonále matice tuhosti vyskytují nesymetrické koeficienty, tzn. že ani tato ložiska nejsou 
schopna plně potlačit nestabilní stav.

Obr. 2 – Eliptické kluzné ložisko

    Zhruba před padesáti lety se používala kluzná ložiska s větším poměrem délky 
k průměru – L/D. To mělo své kladné i stinné stránky. Mezi zápory tohoto provedení
patřila především větší citlivost k nestabilnímu chování vyvolanému hydrodynamickými 
silami a větší mechanické ztráty v ložisku. Mezi klady naopak patřila větší tuhost celého 
systému a tím zvýšená rezonanční frekvence rotoru. V současné době je trendem 
snižování poměru L/D, čímž jsou redukovány mechanické ztráty v ložisku. Jako velmi 
výhodné se v současné době jeví využití tzv. aktivních kluzných ložisek, kdy jsou 
parametry ložiska (geometrie, tlak oleje) řízeně ovládány jako mechatronický systém na 
základě aktuálních provozních podmínek.

2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY

2.1 Rešeršní studie literatury

    V odborné literatuře je problematika vzájemné interakce tuhého členu a tenké 
tekutinové vrstvy poměrně podrobně a často publikována a kvalitativně se studuje již více 
než 100 let. V roce 1866 formuloval Osborne Reynolds [4] známou rovnici pro tenký 
olejový film, nesoucí dnes jeho jméno, když se snažil matematicky simulovat výsledky 
experimentálních měření tlaků v olejových vrstvách kluzných ložisek parních lokomotiv, 
která prezentoval B. Tower [5]. Na Reynoldsově rovnici (2.1) je postavena moderní teorie 
mazání a její platnost byla experimentálně ověřena.

    Reynoldsova rovnice pro tenký olejový film:
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(2.1)

    Do problematiky vzájemného působení tuhého rotujícího členu a tenkého tekutinového
filmu z hlediska praktických aplikací dnes spadají především analýzy hydrodynamických 
kluzných ložisek, olejových tlumičů a těsnicích spár, jejichž přístupy k řešení jsou si 
podobné. V rámci studia současného stavu řešeného problému byla autorem provedena 
rešeršní studie literatury zaměřená na provedené a publikované analýzy olejových
kluzných ložisek.
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2.1.1 Statická a dynamická analýza kluzných ložisek

    Teoretický základ, v odborné literatuře téměř všech publikovaných analýz, vychází 
z aplikace Reynoldsovy rovnice tekutiny. Přístup je založen na předpokladu řešení obou 
soustav (tuhé těleso a tekutina) jako vázané úlohy. Podstatou je stanovení silového účinku 
od tekutinového filmu na základě známých kinematických veličin hřídelové části. 
Matematický model tekutinové soustavy musí být co možná nejjednodušší, aby si 
komplexní řešení nevyžádalo velké nároky na výpočtové časy. Snaha po co 
nejednodušším matematickém modelu vedla k řadě zjednodušující předpokladů.

    Mezi nejvýznamnější práce, zabývající se výpočtovým modelování statických a 
dynamických vlastností kluzných ložisek (založených na aplikaci Re rovnice), patří díla   
E. Krämera [1], J. M. Vanceho [2], A. Harnoye [3] a D. Childs [105]. Hlavní 
zjednodušující předpoklady uvedené v těchto publikacích lze pro jejich shodnost stručně 
shrnout do následujících bodů: (i) olej je považován za nehmotný, nestlačitelný a adhézní 
k povrchu ložiska, (ii) je předpokládána Newtonovská kapalina s konstantní viskozitou 
v celém objemu tekutinového filmu, (iii) proudění oleje je uvažováno jako laminární,    
(iv) povrchy ložiskových kroužků jsou považovány za dokonale hladké a tuhé,                
(v) tloušťka olejové vrstvy je ve srovnání s poloměrem ložiska malá, (vi) rychlost 
proudění v radiálním směru, zakřivení olejového filmu, teplotní rozdíly a setrvačné síly od 
tekutiny, které by bylo třeba zahrnout do Reynoldsovy rovnice pro dokonalý popis 
reálného modelu, jsou pro náročnost své formulace zanedbány.

    Z teorie kluzných ložisek je známo, že rotující čep je nadzvedáván v ložiskovém 
pouzdru hydrodynamickými silami, které zmenšují skutečné třecí ztráty v ložisku 
v porovnání s kluzným třením o jeden až dva řády. Čím rychleji se hřídel otáčí, tím více se 
hřídelový čep posunuje směrem do středu ložiska. Pro analýzu kluzných ložisek jsou 
velmi důležité vztahy mezi silami působícími na hřídelový čep a posuvy čepu v ložisku. 
Vlivem uložení rotoru na olejovém filmu nelze již považovat ložisko za dokonale tuhé, 
protože má určité pružné a tlumicí vlastnosti, které mohou být při malých výchylkách 
pracovního bodu (středu hřídele) uvažovány jako lineární (jak bude dále ukázáno).
    Při modelování hydrodynamických kluzných ložisek jsou v literatuře zavedeny a 
uvažovány dva základní typy matematických modelů: (i) dlouhé ložisko a (ii) krátké 
ložisko. J. M. Vance [2] uvažuje dlouhé ložisko, pokud poměr 25,0/ DL . Hlavní 
zjednodušující předpoklad u dlouhého ložiska je úvaha, že:

       
z

pp









(2.2)

Parciální derivace tlaku po obvodu ložiska je mnohem větší než parciální derivace tlaku 
po délce ložiska. Fyzikálně tato představa znamená, že v axiálním směru není uvažováno 
žádné proudění a průběh tlaku po délce ložiska se uvažuje s konstantním rozložením. Na 
základě výše uvedených předpokladů je možné modelovat dlouhé ložisko jako       
rovinnou (2D) úlohu. U krátkého ložiska není předpokládán konstantní průběh tlaku po 
délce ložiska, proto je nutno modelovat jej jako prostorovou (3D) úlohu.

    E. Krämer [1] odvozuje matematický přístup k výpočtovému modelování 
hydrodynamické teorie olejových kluzných ložisek. Jak již bylo uvedeno výše, přístup je 
založen na aplikaci Reynoldsovy rovnice tekutiny (2.1).
    Ze silové rovnováhy na elementu nestlačitelné tekutiny je E. Krämerem odvozena 
Reynoldsova rovnice, jejíž integrací autor dostává tlakovou funkci, která závisí na poloze 
elementu (hřídele) v olejové vrstvě a na čase. Integrací tlakové funkce přes objem radiální 
mezery autor získává výraz pro přírůstek síly od olejového filmu působící na hřídelový 
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čep. Následnou integrací přes obvod čepu je stanoven konečný výraz pro silové zatížení 
hřídele od olejového filmu. K zajištění silové rovnováhy musí mít síla od tekutiny stejnou 
velikost, směr, ale opačnou orientaci než externí síla působící na hřídel (představující 
zatížení ložiska).

Obr.3 – Geometrie kluzného ložiska

    Při výpočtu staticky rovnovážné polohy středu hřídelového čepu se předpokládá 
dokonale vyvážený tuhý rotor a zatížení pouze od statických sil (např. silou tíhovou). 
Staticky zatížená a dokonale vyvážená rotorová soustava je však pouze hypotetickou 
úlohou. Pro dynamickou analýzu rotorových soustav je staticky rovnovážná poloha středu 
hřídelového čepu důležitá jako výchozí bod, ale dynamické síly musí být počítány 
z pohybů opouštějících tuto rovnovážnou polohu.
    Pro analýzu kluzných ložisek je přídavná (dynamická) síla působící na hřídel potřebná 
k tomu, aby bylo možno sestavit pohybové rovnice translačního pohybu čepu v ložisku. 
Jestli-že je proudění oleje v ložisku nestabilní nebo pokud má rotor nevývahu, hřídelový 
čep může opisovat při rotaci orbity kolem své staticky rovnovážné polohy. Při těchto 
pohybech se také přírůstkově mění síly od olejového filmu působící na hřídel. Složky 
těchto přírůstků jsou obecně funkcí výchylky čepu ze své staticky rovnovážné polohy, 
translační rychlosti a zrychlení. Závislost mezi silou a pohybem není lineární. Pro malé 
výchylky středu hřídele můžeme tuto závislost linearizovat [1], [2]. Pro velké výchylky 
středu hřídele ze své staticky rovnovážné polohy (při velkých orbitech) jsou však 
závislosti silně nelineární.
    Matematické výrazy pro stanovení přírůstků sil od tekutiny ve směrech os X a Y (viz      
obr. 3) přebírá E. Krämer od J. W. Lunda [40]. Tyto vztahy jsou založeny na využití 
linearizovaných koeficientů tuhosti, tlumení a setrvačnosti, kdy jsou předpokládány pouze 
malé výchylky hřídelového čepu ze své staticky rovnovážné polohy:

      YDXDYCXCYKXKF XYXXXYXXXYXXX

      YDXDYCXCYKXKF YYYXYYYXYYYXY                        (2.3)
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kde
    ijK – jsou linearizované koeficienty tuhosti, ijC – linearizované koeficienty tlumení, 

    ijD – linearizované koeficienty setrvačnosti

    Přírůstek síly XF  ve směru osy X závisí na složce posunutí ve směru osy X. Tuto 
závislost, pro malá posunutí měřená od staticky rovnovážné polohy, vyjadřuje
linearizovaný přímý koeficient tuhosti XXK . Posunutí středu hřídele ve směru osy X však 

generuje také přírůstek síly YF  ve směru osy Y – vliv tohoto přírůstku je vyjádřen 

pomocí parametru, který označujeme jako linearizovanou křížovou tuhost YXK . 
Analogicky je tomu pro posuvy (síly) vyšetřované v ose Y.
    Linearizované koeficienty tuhosti ijK  jsou úměrné posuvům hřídelového čepu, 

koeficienty tlumení ijC a koeficienty setrvačnosti ijD jsou úměrné rychlosti (resp. 

zrychlení) pohybu hřídele. V případě, že uvažujeme obojí nenulové, tak musíme dbát na 
důkladné oddělení rychlosti od zrychlení.
    Linearizované koeficienty tuhosti a tlumení z rovnic (2.3) se dají vyjádřit pomocí 
parciálních derivací, např. pro přímé koeficienty tuhosti platí:
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    Jsou-li X0, Y0 výchylky středu hřídele z důvodu externího statického zatížení F0 = (FX0 ,
FY0 ), tak síla od tekutiny FS = (FX, FY), působící na hřídel, má složky: (síly souvisí s 
pružnými vlastnostmi olejového filmu, ve vztazích je zanedbán vliv setrvačnosti tekutiny)
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 00                    (2.5)

    Parciální derivace sil podle výchylky a rychlosti představují příslušné linearizované 
koeficienty tuhosti a tlumení v jednotlivých osách. Neudávají se tedy posuvy, které 
vznikají následkem sil, ale naopak síly, které jsou posuvy vybuzeny.

    Tuhost ve svislém směru (koeficienty YYK ) ve smyslu značení dle obr. 3, je při nízkých 

otáčkách hřídele mnohem větší než tuhost v podélném směru ( XXK ) (viz. obr. 4 vlevo). 
Toto je způsobeno polohou hřídele blízko spodního okraje ložiska, kdy malá radiální 
mezera ve vertikálním směru způsobuje nárůst koeficientů tuhosti v tomto směru. S 
rostoucí úhlovou rychlostí hřídele se koeficienty tuhosti XXK  a YYK  velikostně přibližují 
(hřídel se posouvá směrem do středu ložiska a průběh radiální vůle po obvodu ložiska se 
velikostně „vyrovnává“). Na obr. 4 je uvažován pohyb středu hřídele pouze po křivce 
staticky rovnovážných poloh, nikoliv dynamické orbity, které ve skutečnosti hřídel 
v důsledku dynamických sil provádí okolo své staticky rovnovážné polohy.
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Obr. 4 – Koeficienty tuhosti a tlumení při statické analýze eliptického kluzného ložiska 
v závislosti na otáčkách hřídele (převzato z [106])

   Na obr. 4 vpravo jsou vyneseny odpovídající koeficienty tlumení olejového filmu. Opět 
si můžeme všimnout, že při nízkých otáčkách hřídele (hřídel leží blízko spodního okraje 
ložiska), má koeficient tlumení ve vertikálním směru YYC  mnohem větší velikost než 
koeficient tlumení ve směru horizontálním. Opět je však třeba si uvědomit, že výše 
uvedené závislosti platí pouze pro statickou analýzu.

    E. Krämer [1] v dalším analyzuje model kmitavé rotorové soustavy se dvěma stupni
volnosti (Jeffcottův rotor), uložený na obou koncích ve dvou identických válcových 
kluzných ložiskách. Autor se zaměřuje na výpočtovou analýzu stabilitního chování 
modelové rotorové soustavy a na matematickou simulaci odezvy této soustavy při 
vynuceném ustáleném kmitání, kdy je soustava buzena nevývahou rotujícího centrálního 
kotouče.

    J. M. Vance [2] se také zabývá odvozením teoretického přístupu k výpočtovému 
modelování statických a dynamických vlastností olejových kluzných ložisek. Řešení je 
opět založeno na aplikaci Reynoldsovy rovnice tekutiny, autor se zaměřuje a odvození 
provádí na geometrii válcového ložiska. 
    J. M. Vance [2] odvozuje modely dlouhých i krátkých válcových kluzných ložisek a 
řeší problematiku nekavitujícího i kavitujícího (π-film) olejového filmu. Při uvažování 
kavitačního chování olejového filmu autor uvažuje model, kdy kavitace působí na 
polovině obvodu vnitřního kroužku (hřídelového čepu), což odpovídá silně zatíženému 
ložisku (velkým excentricitám polohy středu hřídele). Protože Reynoldsova rovnice 
nepopisuje oblasti záporných tlaků, autor na polovině obvodu vnitřního kroužku 
předepisuje tlakovou funkci rovnou tlaku 00  atmpp  a modeluje a následně řeší pouze 

druhou polovinu obvodu (tzv. π-film). Toto řešení navrhl A. Sommerfeld [6], když se 
snažil analyticky provést integraci tlakové funkce po celém obvodu vnitřního         
kroužku (360°). Jím zavedená úvaha je možná za předpokladu, že předepsaná velikost 
tlaku 0p  není pro řešení podstatná. To je možné akceptovat, protože 0p  můžeme 

považovat za speciální konstantu popisující hydrostatický tlak po obvodu hřídele
(podobně jako atmosférický tlak) a tato nemá vliv na řešení vnitřního zatížení ložiska. Ve 
většině odborných publikací, zabývajících se touto problematikou a založených na 
aplikaci Reynoldsovy rovnice, je toto řešení převzato.
    V teoretickém přístupu k řešení J. M. Vance odvozuje tlakovou funkci dlouhého a 
krátkého nekavitujícího a kavitujícího (π-film) kluzného ložiska; tyto tlakové funkce poté 
analogicky s E. Krämerem [1] integruje a dostává analytické vztahy pro výpočet silového 
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zatížení hřídelového čepu od olejového filmu. Pro vyjádření dynamického zatížení 
v jednotlivých osách J. M. Vance opět přebírá řešení navržené J. W. Lundem [40], rovnice
(2.3÷2.5), založené na využití linearizovaných koeficientů tuhosti a tlumení; tzn. že 
autorem jsou opět předpokládány pouze malé výchylky hřídelového čepu ze své staticky 
rovnovážné polohy. Závislost silového zatížení na setrvačnosti tekutiny je autorem opět 
zanedbána. 
    J. M. Vance se dále zabývá analýzou vlivu olejových kluzných ložisek na dynamické 
vlastnosti modelové rotorové soustavy, zabývá se výpočtovým modelováním rotorové 
soustavy se dvěma stupni volnosti, uložené na obou koncích ve dvou identických 
válcových kluzných ložiskách. V publikaci uvádí matematický přístup k posouzení
stability dynamického chování rotorové soustavy, kdy je soustava buzena nevývahou 
rotujícího kotouče.

    A. Harnoy [3] se zabývá a studuje problematiku hydrodynamických, hydrostatických a 
valivých ložisek, popisuje problémy tribologie a mazání. Ukazuje závislost kinematické 
viskozity oleje na tlaku v olejové vrstvě a všímá si závislosti viskozity na smykovém 
napětí a smykové rychlosti v této vrstvě. Dále se zabývá problematikou mazání ložisek, 
popisuje vlastnosti olejů a jejich složek a zamýšlí se nad vhodností použití jednotlivých 
typů maziv pro různé technické aplikace. V rámci matematického modelování 
hydrodynamických kluzných ložisek odděluje a následně řeší statickou a dynamickou 
analýzu dlouhých a krátkých válcových kluzných ložisek. Zvláštní důraz autor klade na 
problematiku tribologických vlastností těchto ložisek a na vlastnosti a chování tenké 
olejové vrstvy. Řešení je opět založeno na aplikaci Reynoldsovy rovnice, popisující 
chování tenkého olejového filmu. A. Harnoy [3] v krátkosti otevírá také problematiku 
kavitace olejového filmu a tlakovou funkci integruje pouze po jedné polovině obvodu 
vnitřního ložiskového kroužku (řešení π-filmu). Autor v dalším upozorňuje na praktické 
problémy s provozem kluzných ložisek (především na problematiku stability chování 
olejového filmu, tj. problematiku tzv. mezních otáček). Stručně autor hovoří o 
netradičních typech kluzných ložisek – ložiskách eliptických, třílalokových a jiných, u 
kterých stručně popisuje jejich výhody oproti ložiskům válcovým, především v oblasti 
zvýšené stability chování.

    D. Childs [105] se komplexně zabývá problematikou dynamiky rotorů a popisuje 
teoretický přístup k analýze hydrodynamických kluzných ložisek, založených na aplikaci 
Reynoldsovy rovnice tekutiny. Zabývá se problematikou modelů dlouhých i krátkých 
kluzných ložisek, v teoretickém přístupu uvažuje také se vznikem kavitačního chování 
tenké tekutinové vrstvy v oblasti nízkých tlaků. Ukazuje vliv nepravidelnosti geometrie 
kluzných ložisek (eliptických, přesazených, lalokových a dalších) na zvýšení stability 
chování (oproti ložiskům válcovým). U rotorové soustavy se dvěma stupni volnosti 
analyzuje stabilitu a odezvu soustavy uložené v kluzných ložiskách.

    Také Q. Ping a kol. [7] se zabývají analýzou olejového filmu hydrodynamických 
kluzných ložisek. Jejich řešení je založeno na aplikaci neuronového síťového modelu 
nelineárních sil od olejového filmu eliptických ložisek, působících na hřídelový čep. 
Neuronová síť je zpracována na bázi BP algoritmu chaosu. Vázanou úlohu matematické 
simulace pohybu hřídele v ložisku kolektiv autorů řeší pomocí síťového modelu zatížení 
olejového filmu, k řešení využívají numerickou metodu Runge-Kutta čtvrtého řádu. 
Řešení tohoto nelineárního problému je velmi efektivní a dosahuje velmi dobré shody se 
standardním numerickým řešením založeným na aplikaci Reynoldsovy rovnice. Autoři 
pomocí tohoto modelu analyzují synchronní, subsynchronní, kvaziperiodický i chaotický 
pohyb hřídele v ložisku. 
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    A. El-Shafei [8] se zabývá řešením dlouhého i krátkého ložiska. Síly generované 
v kluzném ložisku autor získává z řešení Reynoldsovy rovnice tekutiny. Ve svém přístupu 
zahrnuje do řešení pohybové rovnice i setrvačné síly tekutinového filmu, tyto uvažuje jako 
funkce zrychlení hřídele (radiálního, nelineárního radiálního, tangenciálního, dostředivého 
a Corriolisova).
    G. B. DuBois a F. W. Ocvirk [9] se zabývají výpočtovou analýzou krátkých válcových 
ložisek. V rámci řešení je autory analyzováno rozložení tlaku po obvodu ložiska a poloha 
středu hřídelového čepu v ložisku v závislosti na otáčkách hřídele; numerické řešení je 
založeno na aplikaci Reynoldsovy rovnice. Získané numerické výsledky autoři konfrontují 
s provedeným experimentem, kde dosahují dobré shody.

    Ve většině publikací se obecně zanedbává vliv setrvačnosti tekutiny se zřetelem k jeho 
zanedbatelnému příspěvku oproti viskózním silám. V důsledku vysoké rychlosti však 
můžeme dospět do stavu, kdy proudění je ještě laminární, ale setrvačné síly již nelze 
zanedbat. V takovém-to případě klasická Reynoldsova rovnice (2.1) neplatí. Z toho je 
zřejmé, že uvažování setrvačných sil od proudění oleje je jednou z nejdůležitějších oblastí 
nedávno rozšířené klasické teorie mazání. V mnoha publikacích, ve kterých se uvažuje 
vliv setrvačných sil od pohybu tekutiny, se hovoří o turbulentním proudění oleje.
    Pravděpodobně jeden z prvních pokusů o zahrnutí setrvačných účinků tekutiny pomocí 
přídavných hmotností lze nalézt v pracích D. M. Smitha [10], který publikoval vliv 
setrvačných účinků v olejovém filmu, majících vliv na dynamiku celé rotorové soustavy.      
D. M. Smith užitím upravené Reynoldsovy rovnice (uvažované v bezrozměrném tvaru), 
stanovil koeficienty setrvačnosti pro radiální kluzné ložisko. Jeho závěry, že setrvačné 
účinky si můžeme představit jako virtuální hmotu přidanou k rotoru v místě kluzného 
ložiska, později potvdil také J. A. Tichy [95]. V. N. Constantinescu [12] se zabýval 
průměrováním setrvačných členů v rovnicích, popisujících proudění v olejovém filmu.    
O. Pinkus a B. Sternlicht [13] ukazují, že vliv setrvačnosti tekutiny nelze zanedbat, pokud 
viskózní a setrvačné síly jsou stejného řádu. E. Reinhardt a J. W. Lund [14] nevycházeli 
při svých analýzách z Reynoldsovy, ale z obecnější Navier-Stokesovy pohybové rovnice 
tekutiny. Ve své práci graficky vyjádřili závislost setrvačných účinků na excentricitě 
hřídele v kluzném ložisku. Při svých analýzách numericky řešili soustavu nelineárních 
diferenciálních rovnic, což bylo značně časově náročné. M. B. Banerjee a kol. [15] 
zahrnutím vlivu setrvačnosti rozšířili klasickou Reynoldsovu rovnici, kterou (rozšířenou) 
Chen a Chen [16] převzali a jejím rozvedením a řešením získali charakteristiky chování 
ustáleného stavu pevně ohraničeného ložiska. S. K. Kakoty a B. C. Majumdar [17, 18] 
využili pro své analýzy modifikovaného Reynoldsova čísla, navrženého a odvozeného       
E. Reinhardtem a J. W. Lundem [14], a studovali stabilitu a charakteristiky ustáleného 
stavu olejového filmu kluzného ložiska. Při svých analýzách uvažovali také časovou 
historii změn tvarů kmitu oleje.
    Teoretické odvození rovnic s uvažováním vlivu setrvačnosti tekutiny lze nalézt 
především v pracích [14] a [15]. Navržené rovnice však nemají obecnou platnost. 
Například použitelnost autory užité perturbační metody je limitovaná potřebou volby 
velmi malého perturbačního kroku (modifikovaného Reynoldsova čísla). T. Qingchang,   
L. Wei a Z. Jun [11] se zabývali matematickým vyjádřením vlivu setrvačnosti tekutiny na 
jejím rychlostním profilu a mírou vlivu této setrvačnosti na přesnost řešení krátkého 
olejového tlumiče. Řešení je založeno na zjednodušené (2D) formě Navier-Stokesovy 
pohybové rovnice. Autoři ukázali, že pokud je Reynoldsovo číslo rychlostního profilu 
kapaliny malé, potom je vliv setrvačnosti média nevýznamný. S rostoucím Reynoldsovým 
číslem vzrůstá vliv setrvačnosti kapaliny.

    V poslední době se v technické literatuře objevují články o vývoji tzv. aktivních 
kluzných ložisek. Jedná se v podstatě o mechatronický systém, kdy je (s ohledem na 
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aktuální provozní stav) měněna buď geometrie vnějšího ložiskového kroužku nebo tlak 
v olejové mezeře kluzného ložiska (nebo obojí). Touto problematikou se mj. zabývají       
J. M. Krodkiewski a L. Sun [70, 71].

2.1.2 Analýza stability chování tekutinového (olejového) filmu kluzného 
ložiska

    Vzhledem k poměrně značnému útlumu olejového filmu kluzných ložisek lze 
provozovat rotory přejíždějící i několikery kritické otáčky. Zde je velká výhoda oproti 
rotorům uložených ve valivých nebo plynových ložiskách, jejichž útlum je podstatně nižší 
a přechod kritických otáček bez přídavného tlumení je velmi obtížný, případně není 
možný vůbec. 
    Tuhost a tlumení olejového filmu jsou velmi citlivé na velikost radiální vůle kluzného 
ložiska. Proto je velikost radiální vůle δ jedním z nejdůležitějších parametrů při návrhu 
ložiska rotorové soustavy.

    Z energetické bilance pohybu čepu kolem své staticky rovnovážné polohy vyplývá, že 
na čep působí jednak samobudicí a jednak tlumicí síly. V důsledku nesymetrie tuhostní 
matice, resp. její vedlejší diagonály, může být při určitém průběhu pohybu čepu kolem své 
staticky rovnovážné polohy z pohonu stroje odebírána energie, která prostřednictvím 
elastických sil olejového filmu zvyšuje energii příčného pohybu hřídele. Tím mohou být 
vyvolány samobuzené ohybové kmity rotoru. Kmity mohou být tak intenzivní, že se 
veškerá energie spotřebuje na rozkmitání rotoru a otáčky již nelze dále zvyšovat.
    Jak již bylo uvedeno, systém destabilizují především nesymetrické křížové parametry 
v matici tuhosti XYK , YXK . Na obr. 4 vlevo si všimněme, že koeficient YXK  má ve 
skutečnosti záporné znaménko a oba křížové koeficienty mají poměrně značnou velikost 
v celém rozsahu zkoumaných otáček (2000 až 20 000 ot/min). Ačkoliv tlumicí schopnost
hydrodynamických ložisek je veliká, není to dostačující pro potlačení víření oleje           
(oil whirl) při vyšších otáčkách rotoru (obvykle pod první ohybovou rezonanční 
frekvencí). Víření oleje způsobují příčné souběžné precesní subharmonické vibrace rotoru 
okolo středu ložiska a tento jev se objevuje především u málo zatížených hřídelů 
s vysokými rychlostmi otáčení. V tomto rozsahu otáček se rotor chová jako tuhé těleso.
Amplitudy od víření oleje jsou obvykle mnohem větší než ty, které patří synchronním 
vibracím. Jsou však omezeny vůlí v ložisku a hydraulickými nelineárními silami. Při 
zvyšování otáčkové frekvence zůstává charakter vibrací stabilní. Zhruba poloviční 
frekvence víření oleje sleduje zvyšování otáčkové frekvence a udržuje vůči ní poměr 
přibližně ½  (cca 42÷48% otáčkové frekvence – frekvence není přesně poloviční 
v důsledku frikčních jevů); avšak složky, vyvolané vířením oleje, byly zjištěny i na 
vyšších kmitočtech. Amplituda vibrací v ložisku může dosáhnout hodnoty téměř celé 
ložiskové vůle. Při tomto jevu jasně dominují hydraulické dynamické jevy v ložisku      
(M. N. Sahynkaia a kol. [41], A. Muszynska [46]). Matematickým modelováním a 
experimentálním zkoumáním víření oleje se zabýval také D. Chauvin Jr. [42], který 
zkoumal závislost tohoto jevu na teplotě maziva a na výstřednosti hřídele z koncentrické 
polohy.

    Když se zvyšující otáčková frekvence přiblíží frekvenci první ohybové rezonance,       
t.j. první vlastní frekvenci rotoru, víření oleje se stane náhle nestabilní a zmizí, protože je 
potlačeno a nahrazeno zvyšujícími se synchronními vibracemi (od nevývahy rotoru). 
Vynucené vibrace dominují a dosahují největší amplitudy při rezonanční frekvenci. 
Hydraulické dynamické jevy v ložisku v tomto okamžiku ustupují a přenechávají prioritu 
mechanickým jevům pružného rotoru. Po přejezdu rezonance vynucené synchronní 
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vibrace opět zanikají a znovu přepouštějí dominanci hydraulickým silám v ložisku – opět 
se objevuje víření oleje. (Šířka pásma otáčkové frekvence, ve kterém dominují synchronní 
vibrace, je přímo závislá na velikosti nevývahy rotoru).

    A. Muszynska [43÷51] dlouhodobě studuje tuto problematiku a vysvětluje rozdíl mezi 
vířením oleje – popsaným výše a tzv. tlučením oleje (oil whip). Když se otáčková 
frekvence přiblíží dvojnásobku hodnoty první vlastní frekvence rotoru, frekvence víření 
oleje (která je poloviční) se blíží hodnotě první vlastní frekvence rotoru a charakter 
kmitání s vířením oleje je nahrazen tlučením oleje – což jsou příčné souběžné precesní 
subharmonické vibrace rotoru. Tlučení oleje má konstantní frekvenci nezávislou na 
zvyšující se rychlosti hřídele a během tohoto jevu je energie dodávána přímo z oleje. Jsou 
vybuzeny samobuzené kmity a olej se chová nestabilně. Vibrace hřídele mohou být velmi 
velké, protože hřídel kmitá svou vlastní frekvencí, t.j. v podmínkách rezonance. Toto je 
limitní stav, při kterém se kluzné ložisko v žádném případě nesmí používat. Proto je velmi 
důležité znát tyto mezní otáčky, protože jejich rozsahem je omezeno praktické použití 
kluzného ložiska daných parametrů v dané rotorové soustavě.

Obr. 5 – Campbellův diagram obecného dynamického chování olejového filmu    
kluzných ložisek (převzato od E. Malenovského) 

    Práce samobudicích sil je úměrná rozdílu vedlejších prvků matice tuhosti. Na smyslu 
precesního pohybu hřídelového čepu závisí, zda je tato práce kladná a působí 
samobudicím účinkem (souběžná precese), nebo záporná s tlumicím účinkem (protiběžná 
precese). Proto je kmitání se souběžnou precesí z hlediska stability vždy nebezpečnější. 
Tlumení olejového filmu celkovou energii soustavy vždy snižuje. O tom, zda soustava 
bude či nebude stabilní, rozhoduje vzájemný poměr samobudicích a tlumicích sil. Mez 
stability se rychle zvyšuje s růstem zatížení ložisek a od určitého zatížení je hřídel stabilní 
trvale (R. Matula [78]).

oil whirl

oil whip

příčné sychronní 
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    Víření ani tlučení oleje nelze predikovat a analyzovat pomocí linearizované teorie 
proudění. Praktické využití informace o tlučení oleje spočívá v tom, že hovoří o 
nestabilním chování olejového filmu při vyšších otáčkách hřídele. Tlučení oleje potlačují 
např. kluzná ložiska s naklápěcími segmenty (tilt-pad bearings), která vykazují menší 
křížové parametry tuhosti při vyšších otáčkách, ale mají také menší tlumicí účinky při 
těchto otáčkách. Popsané nestabilní chování olejového filmu, stejně jako nelineární 
zatížení ložisek, značně ztěžuje analýzu dynamických vlastností rotorových soustav.

2.1.3 Kavitační chování kluzných ložisek

    Vyšetřování kavitace v tenké olejové vrstvě je problém velmi složitý, především při 
vyšetřování přechodových dějů, a analyticky  a experimentálně je pozorován a studován 
již více než padesát let. Kavitační chování tenké olejové vrstvy se v odborné literatuře dělí 
na parní (vapour) a bublinovou (bubble). Dvoufázovou směs oleje a vzduchu vždy 
doprovází jev stlačitelnosti této směsi. Při bublinové kavitaci je nejběžnějším
mechanismem vzniku vzduchové kavity v mazivu případ, kdy se do maziva při 
podatmosférickém tlaku v ložisku nasaje atmosférický vzduch z okolí ložiska. Další 
typický příklad vzniku bublinových kavit představuje stav, kdy tlak maziva v ložisku 
poklesne pod tlak nasycených par a dojde k uvolnění rozpuštěných plynů v mazivu. 
Typického reprezentanta tohoto děje představují minerální oleje, ve kterých je tlak 
nasycených par velmi blízký tlaku atmosférickému.
    Pokud tlak v ložisku klesne na úroveň tlaku vodních par, může dojít k varu oleje i při 
relativně nízké teplotě – a tím dojde ke vzniku parní kavitace. Parní kavity, které vzniknou 
a později se mohou zhroutit, způsobují kavitační erozi. Mechanismus vzniku parních kavit 
je omezen u dynamicky zatížených ložisek, například u nosných ložisek dieselových 
motorů.
    Kavitační jev v ložiskách je zkoumán a v odborné literatuře popsán v následujících 
hlavních směrech: (i) studiem fyzikální podstaty kavitačního chování ložisek,                 
(ii) odvozením okrajových podmínek na hranicích kavit a (iii) sestavením modelů a 
popisem kavitační eroze u dynamicky zatížených ložisek.

    Problematikou kavitačního chování se mj. zabývali M. J. Braun a M. C. Hendricks [52],   
B. Humes a R. Holmes [53] nebo L. E. Gill a kol. [54]. Významným přínosem jsou 
především práce D. Dowsona a jeho spolupracovníků. D. Dowson a C. M. Taylor [20, 21] 
popisují důvody vzniku kavitačního jevu, jev popisují, předepisují okrajové podmínky na 
hranicích kavit a sestavují kavitační modely. Proudění v ložisku uvažují a řeší jako 
dvoudimenzionální (v obvodovém a radiálním směru). Autoři dále navrhují úpravy ložisek 
a podmínek jejich prvozu tak, aby byla možnost vzniku kavitačního chování co nejvíce 
potlačena.

    Jak již bylo uvedeno, základy teorie hydrodynamického mazání položil                        
O. Reynolds [4]. Reynoldsova rovnice (2.1) však tlakovou funkci zatíženého olejového 
filmu správně popisuje pouze v jeho konvergentní oblasti a v malé části divergentní 
oblasti, kde je tlak p>0. V roce 1904 publikoval A. Sommerfeld [6] nový přístup k 
sestavení tlakové funkce, odvozený již pro celý obvod radiální mezery kluzného ložiska. 
Rozpoznal kavitační chování jako limitní stav pro svoji teorii a předpověděl existenci 
podatmosférického tlaku v divergentní oblasti olejového filmu.
    Při řešení Reynoldsovy rovnice je nutné předepsat okrajové podmínky na rozhraní 
tekutinový film-vzduchová bublina (kavitační okrajové podmínky). Okrajová podmínka, 
za které dochází k porušení olejového filmu, byla poprvé odhadnuta                                  
A. Sommerfeldem [6], navržena L. K. R. Gümbelem [24], ale matematicky zformulována 
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až H. W. Swiftem [25] a W. Stieberem [26], kteří při její formulaci uvažovali 
Newtonovskou kapalinu a laminární proudění (viz obr. 6).

Obr. 6 – Rozložení tlakové funkce po obvodu hřídele v kluzném ložisku
(různé kavitační okrajové podmínky protržení olejového filmu)  

    Během experimentálních pozorování vzniku subkavitačního tlakového oka v ložisku 
před vlastní kavitační oblastí bylo dosaženo názoru, že odtržení olejového proudu může 
hrát roli i v protržení (puknutí) olejového filmu. Na základě tohoto názoru byla sestavena 
tzv. separační okrajová podmínka (M. R. Hopkins [27], G. Birkhoff a D. F. Hays [28]).    
J. C. Coyne a H. G. Elrod [29, 30] detailně řešili rovinné analýzy, při kterých uvažovali 
efekty povrchových napětí, gravitačního zrychlení a setrvačnosti tekutiny. Odvodili 
okrajovou podmínku, kterou popsali okamžik oddělení olejového proudu a vznik kavitační 
dutiny. Podmínka je funkcí tzv. parametru povrchového napětí TU /  (zavedeného         
G. I. Taylorem [31]), (kde U  je rychlost tekutiny na rozhraní olejová vrstva-vzduchová 
kavita a  T  je povrchové napětí mezi kapalinou a plynem).
    L. Floberg [55÷58] předpokládal, že veškerý olejový tok se po roztržení olejového 
filmu odvede pryč mezi vzduchovými kavitami. Dospěl k okrajové podmínce, kterou 
popisuje vznik samostatné kavity, umístěné proti nosu všech kavit. Floberg vztahuje své 
řešení k nejnižšímu tlaku v olejovém filmu, jeho analytické výsledky však platí pouze pro 
ložiska nekonečné šíře.
    Tvorba prostorových kavitačních modelů tenkých olejových filmů patří do oblasti, která 
zatím nebyla dostatečně prostudována a teoreticky popsána. Vytvořením 3-rozměrného 
kavitačního modelu se zabývali např. D. Dowson a kol. [23], kteří sestavili 3-rozměrnou 
okrajovou podmínku odtržení olejového proudu, která charakterizuje oblast protržení jako 
linii, podél které rychlost a rychlostní gradient mají nulovou velikost.

    Mnoho poznatků z problematiky kavitačního chování olejových kluzných ložisek bylo 
získáno z provedených technických experimentů. Bylo zjištěno, že u ložisek se středním 
nebo velkým zatížením (kde jsou nejnižší tlaky v olejovém filmu ve velikosti nejméně 
několika barů), lze s dostatečnou inženýrskou přesností pro numerické určení okamžiku 
protržení olejového filmu použít Reynoldsovu okrajovou podmínku (zformulovanou        
H. W. Swiftem [25] a W. Stieberem [26]). Nelze ovšem říci, že fyzikální model nebo 
modely, na které je tato podmínka aplikována, jsou nesporně korektní. Ve skutečnosti byly 
i u těchto ložisek pozorovány a popsány malé kavitační oblasti (např. D. Dowsonem [22]), 
nepostihnuté touto okrajovou podmínkou. Nicméně jejich velikost je malá a jejich 
neuvážení v analýzách způsobuje zanedbatelnou chybu.
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    Podstata kavitačního chování hydrodynamických kluzných ložisek a olejových tlumičů
byla experimentálně studována F. Y. Zeidanem a J. M. Vancem [59]. Při svých 
pozorováních autoři popsali pět kavitačních režimů: (i) ke kavitaci nedochází,                 
(ii) přítomnost kavitační bubliny, která se po dosažení ustáleného stavu rozpadne,          
(iii) směs oleje a vzduchu nasátého z okolní atmosféry, (iv) párová kavitace a                  
(v) kombinace bublinové a párové kavitace. Jejich měření ukázala, že při párové kavitaci 
zůstává střední tlak v kavitační oblasti přibližně konstantní. Po zvýšení tlaku se parní 
kavitační bubliny zhroutily a plynná fáze se okamžitě přeměnila zpátky na fázi kapalnou. 
Na základě provedených experimentů autoři potvrdili již dříve známý fakt, že parní 
kavitace snižuje nosnost kluzných ložisek a způsobuje opotřebení ložiskových ploch      
(tzv. pitting). Na druhé straně není vznik kavitačního chování vždy negativním jevem, 
protože při něm dochází ke snížení tření (poklesu ztrátové energie), odporu proti rotaci 
hřídele a snížení ohřevu maziva. J. A. Cole a C. J. Hughes [60] provedli experiment 
s průhledným ložiskovým kroužkem. Z fotografického záznamu experimentu jsou 
v divergentní oblasti ložiska jasně patrná oddělená vlákna parních vzduchových kavit a 
tekutého maziva.
    L. Floberg [55] teoreticky a experimentálně pozoroval chování slabě zatíženého 
rotujícího válce vůči nehybné rovinné ploše. Dosáhl vysoké shody mezi analytickými a 
experimentálními výsledky (používal vlastní okrajovou podmínku protržení olejového 
filmu). E. H. Smith [32] pro stejnou geometrii dosáhl velmi dobré shody teoretických a 
experimentálních analýz použitím Coyneho a Elrodovy [29, 30] okrajové podmínky 
protržení filmu. Tuto zjevnou dvoudílnost zkoumal také C. M. Taylor [33], který 
porovnával Flobergovy experimentální výsledky s numerickou analýzou vycházející z 
Coyneho a Elrodovy okrajové podmínky a dosáhl vysoké shody.
    H. van de Bergh [34] fotografoval shluk barviva uvolněného z olejového proudu kolem 
oblasti protržení filmu (kolem nosu osamocené kavitační dutiny). Tyto fotografie zřetelně 
demonstrují vír nebo vírovou oblast, jejíž vznik byl předpovězen numerickou analýzou 
(vycházející z Coyneho a Elrodovy okrajové podmínky). Tento vizuální důkaz podněcuje 
silnou podporu tvrzení, že odtržení proudu od povrchu ložiskového kroužku je 
nejvýznamnější indikátor, určující kavitační oblast u slabě zatížených mazaných kontaktů
rotující válec-rovinná plocha [34].

    Numericky analyzovat a předpovídat kavitační chování u kluzného ložiska není tak 
snadné jako u kontaktu válec-rovinná plocha. Použití Coyneho a Elrodovy okrajové 
podmínky má u numerických analýz kavitačního chování ložisek s velkou excentricitou 
polohy hřídelového čepu dobrou shodu s výsledky experimentálních měření                     
(E. H. Smith [32]). To je pochopitelné, protože při velké excentricitě polohy hřídele se 
průběh tlakové funkce blízko oblasti minimální tloušťky olejové vrstvy podobá situaci 
mazaného kontaktu rotujícího válce a rovinné desky. Užití Coyneho a Elrodovy okrajové 
podmínky v numerických analýzách ložisek s polohou hřídele blízkou koncentrické poloze 
však k dobré shodě s experimentálními výsledky nevede (E. H. Smith [32]). V jistých 
situacích bylo pozorováno (D. Dowson [19]), že vzduchové bubliny se příležitostně 
odtrhnou z hlavní kavitační dutiny, stávají se nestabilními a často jsou úplně odneseny 
mimo kavitační oblast.
    J. C. Coyne a H. G. Elrod [30] se zabývali také formulací rovnic popisujících přetváření 
olejového filmu vlivem vzniku kavitační dutiny. Na tuto teorii navázal C. Fall [35], který 
využil Coyneho a Elrodův numerický přístup a dosáhl slušné shody s vlastním 
experimentálním měřením pro řadu poloh středu hřídele a plnicích tlaků olejového filmu 
ložiska.
    E. H. Smith [32] dále vypozoroval a popsal tři stupně vývoje rozhraní, jež vede k 
protržení olejového filmu. Experimentální měření autor prováděl v olejové vrstvě mezi 
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rotujícím válcem a rovinnou deskou. Zjistil, že s rostoucí úhlovou rychlostí válce zpočátku 
přímá hranice puknutí filmu vyvolává nestabilitu, jež způsobuje rozkmitání této hranice, 
kde frekvence jednotlivých „vln“ této hranice roste s úhlovou rychlostí válce. Svá měření 
porovnal s výsledky P. M. Makehama [36], který svá měření provedl na kluzném ložisku a 
zjistil, že počet „vln (vroubků) – (striantions)“ kavitační hranice zavisí na otáčkách 
hřídele. Makeham dále pozoroval, že při určitých kritických otáčkách všechny bubliny 
náhle srostou do jediné, jež prochází napříč téměř celou šíří radiální mezery kluzného 
ložiska.
    L. Floberg [55, 56] předpovídá frekvenci „vroubků“ jako funkci normalizovaného 
minimálního tlaku v jím odvozeném přístupu, kde uvažuje, že právě tento tlak způsobuje 
vznik kavitační dutiny. Získal částečnou shodu mezi svým experimentálním pozorováním 
a teoretickým předpokladem. Flobergův přístup, na rozdíl od předešlých autorů, 
nevyžaduje při výpočtu frekvence „vroubků“ znalost tzv. parametru povrchového napětí 

TU / , jehož stanovení bývá v praxi značně obtížné.
    Ačkoli je v technické praxi vynakládáno značné výzkumné úsilí na poli kavitační eroze 
vodních systémů, efekt kavitační eroze u kluzných ložisek není příliš popsán. To je 
způsobeno jednak tím, že tento proces není u kluzných ložisek tak často pozorován, ale 
také tím, že většina provedených pozorování tohoto efektu nedospěla k jednoznačně 
seriózním závěrům.
    Provedená pozorování a popsání kavitační eroze v kluzném ložisku mají obvykle 
nějakou praktickou povahu a praktický důvod. R. W. Wilson [37],                            
J. M. Conway-Jones [38] a R. D. James [39], kteří svá pozorování provedli na ložiskách 
motorů, hovoří o následujících typech kavitační eroze, u nichž publikují grafický náčrt a 
popis každého typu: (i) sací eroze (suction erosion), (ii) výtlačná eroze (discharge 
erosion), (iii) proudová eroze (flow erosion), (iv) nárazová eroze (impact erosion) a         
(v) rozptýlená eroze (dispersed erosion). Uvedené typy kavitační eroze se váží 
k mechanismu poškození dynamicky zatížených kluzných ložisek spalovacích motorů. 
Detailnější zkoumání fyzikální podstaty těchto jevů nebylo výše uvedenými autory pro 
svou značnou technickou náročnost provedeno. 

2.1.4 Experimentální zjišťování vlastností olejových kluzných ložisek

    J. Glienicke [61] experimentálně zkoumal dynamické vlastnosti válcových a 
citrónových kluzných ložisek. V publikaci vynáší grafické závislosti bezrozměrných 
koeficientů tuhosti a tlumení zkoumaných ložisek v závislosti na Sommerfeldově čísle    

0S (2.6). Bohužel, z důvodu absence parametrů analyzovaných ložisek nelze tyto 

výsledky prakticky využít ke srovnání výsledků s jiným řešením.
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    J. Glienicke dále experimentálně měřil a porovnával průběhy kritických otáček 
(rezonančních křivek) tuhého a pružného rotoru na rotorové soustavě se dvěma stupni 
volnosti uložené na obou koncích ve dvou kluzných ložiskách, přičemž výsledky autor 
graficky znázornil a pro různé typy ložisek vzájemně porovnal opět v závislosti na jejich 
Sommerfeldově čísle 0S . Z prezentovaných výsledků je dobře patrná obecně větší 

aplikační vhodnost víceplochých kluzných ložisek, k nimž citrónová a eliptická ložiska 
patří jako jejich nejjednodušší reprezentant.
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    M. L. Adams a M. Rashidi [62] navrhují pomocí experimentálně zjištěných mezních 
otáček rotoru (při kterých dochází k tlučení oleje a jimiž je omezena použitelnost ložisek) 
vhodně upravovat dynamické vlastnosti kluzného ložiska. Vycházejí ze skutečnosti, že 
mezní otáčky jsou obvykle velmi citlivé na malou změnu ložiskových parametrů.

    E. E. Swanson [63] navrhl automatický měřicí stend pro měření a vyhodnocování 
provozních parametrů kluzných ložisek rotorové soustavy. Stend je přizpůsoben na 
analýzu ložisek pod stálým zatížením. Autor porovnává naměřená data (teplotní pole, 
trajektorii středu hřídele v závislosti na otáčkách, přídavné účinky od tekutinového filmu) 
s numerickými výpočty.

    D. W. Parkins [64] měřil přídavné účinky od tekutinového filmu hydrodynamických 
kluzných ložisek v horizontálním a vertikálním směru při harmonickém pohybu hřídele.       
R. Nordmann a K. Schöllborn [65] pro měření přídavných účinků od tekutiny využili 
impaktní impedanční metodu (Impact Impedance Method), převádějící odezvu kmitavého 
pohybu hřídele na frekvenčně závislou přenosovou funkci. P. G. Morton [66] měřil 
kritické otáčky a odezvu rotoru uloženého ve velkých kluzných ložiskách při vynuceném 
ustáleném kmitání buzeném nevývahou rotujících hmot. J. C. Nicholas a  L. E. Barett [67] 
upozorňují na rozpory mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami přídavných účinků od 
tekutinového filmu. Tyto rozpory vysvětlují tím, že v numerickém modelu je obvykle 
předpokládáno dokonale tuhé uložení ložisek a dokonale tuhá nosná konstrukce, což ve 
skutečnosti nemusí být splněno. Poddajnost nosné konstrukce redukuje přídavné účinky 
tuhosti a tlumení olejového filmu kluzného ložiska a tím snižuje kritické otáčky rotoru.

    R. Krithivasan a M. S. Candidate [68] se zabývají měřením teplotních polí v kluzném 
ložisku. Výsledky porovnávají s numerickou analýzou provedenou metodou konečných 
prvků v komerčně využívaném konečnoprvkovém software ANSYS.

    D. Sheeja a B. S. Prabhu [69] experimentálně ukázali, že vhodnost použití                  
ne-newtonovského oleje v kluzných ložiskách zavisí především na rheologických 
vlastnostech oleje. V rámci experimentu byla autory měřena a porovnána poloha 
hřídelového čepu v ložisku, kritické otáčky a mez stability chování v závislosti na různých 
ložiskových olejích.
    

2.1.5 Dynamické chování rotorů uložených v kluzných ložiskách

    Rotory uložené v kluzných ložiskách mají některé dynamické zvláštnosti, které jsou 
sice již dlouho známé, ale teprve v šedesátých letech dvacátého století byly teoreticky a 
experimentálně objasněny.

        Při prvních analytických vyšetřováních rotorů uložených v kluzných ložiskách, 
prováděných např. A. Stodolou [72], byly respektovány pouze tuhosti olejového filmu. Již 
přitom se však ukázalo, že rotor může být nestabilní, protože tlumicí mechanismus ložiska 
není konzervativní (matice tuhosti nejsou symetrické). Při pozdějším vyšetřování bylo 
zjištěno, že kluzná ložiska mají značný tlumicí efekt, který silně ovlivňuje chování rotoru
(tlumicí síly jsou úměrné rychlosti – viz příslušné složky v rov. (2.3)). Na základě těchto a 
pozdějších vyšetřování jsou dnes k dispozici mnohokráte ověřené teoretické a 
experimentální podklady o pružných a tlumicích vlastnostech hydrodynamických 
kluzných ložisek.

    A. Tondl [73] provedl pokusy na modelovém rotoru se dvěma stupni volnosti 
(Jeffcottově rotoru), přičemž graficky vynesl vertikální amplitudy rotujícího kotouče 
v závislosti na otáčkách rotoru. K jednotlivým otáčkám autor uvádí naměřené časové 
záznamy průběhu kmitání čepu hřídele a kmitání kotouče. Z experimentálních analýz je 
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zřejmý nárůst výchylky kmitů otáčkové frekvence až do kritických otáček (vlastní 
frekvence rotoru). Rezonanční vrchol zůstává vlivem tlumicího účinku ložiska konečný. 
Nad kritickými otáčkami nastává monotónní pokles výchylek kmitání. Při mezních 
otáčkách zhruba 2,5x větších než kritické otáčky nastalo náhlé rozkmitání hřídele s velmi 
velkou amplitudou, kdy musely být pokusy pro příliš velké kmitání rotoru přerušeny. 
Frekvence těchto velkých kmitů nesouhlasila s frekvencí otáčení, ale jde o frekvenci, 
kterou rotor kmital v rezonanci (při kritických otáčkách) – tj. nastává tzv. tlučení oleje (oil 
whip). V celém rozsahu nad těmito mezními otáčkami již provoz rotoru není možný, 
protože amplitudy jsou nepřípustně velké. Na základě těchto skutečností A. Tondl [73]
vyslovuje závěry, které později dokazuje i teoreticky: (i) nevyvážeností rotoru vznikají 
nejprve kmity otáčkové frekvence, které dosahují svého maxima v rezonanci, načež se 
zmenšují, (ii) nad tzv. mezními otáčkami se objevují samobuzené kmity (oil whip) 
s monotónně vzrůstající amplitudou. Prakticky samozřejmě nejsou tyto amplitudy 
nekonečně velké, jak by vyplývalo z linearizované teorie, ale jsou omezeny dotykem 
rotoru o vnější kroužek ložiska nebo nelineárními vlivy olejového filmu.

    R. Gasch a H. Pfützner [74] se komplexně zabývají problematikou dynamiky rotorů a
popisují mj. také přístup k analýze rotorů uložených v olejových kluzných ložiskách. 
Autoři odvozují pohybové rovnice tuhého a pružného rotoru a ukazují přístup k určení 
meze stability a kritických (rezonančních) otáček těchto rotorů. Matematický přístup je 
odvozen na modelové rotorové soustavě se dvěma stupni volnosti. Autoři se na této 
soustavě dále zabývají simulací odezvy na vynucené ustálené kmitání, které je buzeno 
nevyvážeností rotující hmoty.

    Výpočtovou simulací odezvy vynuceného ustáleného kmitání modelové rotorové 
soustavy se dvěma stupni volnosti při buzení nevývahou rotující hmoty se zabývají také 
již výše uvedení E. Krämer [1], J. M. Vance [2] a D. Childs [105].

    M. Stegic a kol. [75] se zabývají výpočtovou analýzou stability chování pružného 
Jeffcottova rotoru uloženého v olejových kluzných ložiskách. Zkoumají vliv skokového 
připojení externího tlumiče s různým tlumicím součinitelem na změnu oblasti stabilního 
chování modelového rotoru.

        Hlavní pozornost při analytickém vyšetřování dynamiky rotorů uložených v kluzných 
ložiskách je věnována určení tzv. mezních otáček, od nichž je chování hřídele nestabilní. 
Tyto musí ležet nad provozními otáčkami rotoru. Dále je důležité sledovat, jak silně 
přispívají kluzná ložiska k poklesu kritických (rezonančních) otáček ve srovnání 
s případem ideálně tuhých podpěr a jak vysoké jsou rezonanční vrcholy při přejíždění 
kritických otáček.
    Z teorie víme, že rezonanční vrchol rotoru uloženého v kluzných ložiskách je oproti 
rotoru uloženému v tuhých podporách posunut směrem doleva. S poddajností kluzných 
ložisek tedy kritické otáčky klesají. Při nepatrném relativním prohnutí hřídele je 
rezonanční vrchol velmi plochý. Za určitých okolností může vzniknout tzv. „dvojhrbá“
rezonance, kdy můžeme mluvit o kritických otáčkách Ωk1 a Ωk2 (R. Gasch a                     
H. Pfützner [74]). V každém případě leží tyto kritické otáčky níže než „tuhé“ kritické 
otáčky Ω. Čím je rotor pružnější, tím vznikne výraznější rezonanční převýšení, a tím méně 
se nebezpečné kritické otáčky Ωk přesouvají směrem doleva od „tuhých“ kritických   
otáček Ω.

2.1.6 Problematika kluzných ložisek řešená na českých pracovištích

    Problematikou interakce tuhého rotujícího členu s modelovou nebo reálnou tekutinou se 
v bývalém Československu zabývali na více výzkumných pracovištích (např. SVÚSS, 
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SVÚTT, VÚ Sigma Olomouc a Škoda Výzkum Plzeň). L. Špaček [76] odvodil teorii, 
podle které je možno určit dynamické účinky tekutiny na rotující hřídel. Sestavil 
dvojrozměrný model, ve kterém pracuje se středními hodnotami rychlosti kapaliny napříč 
těsnicí spárou. Ve svém řešení uvažuje pouze malé výchylky čepu kolem své staticky 
rovnovážné polohy (řeší lineární model). Při řešení je autorem uvažováno turbulentní 
proudění. J. Pospíšil a F. Pochylý [77] tento teoretický přístup přebírají a analyzují 
stabilitu pohybu hřídele v kluzném ložisku s malou tuhostí kapalinové vrstvy. Stabilita 
pohybu je autory hodnocena pomocí Liénard-Chippardova kritéria. Řešitelé zjistili, že 
zvětšování ložiskové vůle má vždy nepříznivý vliv na stabilitu chování kluzných ložisek.

    R. Matula [78] se zabýval analýzou vlivu kluzných ložisek na dynamiku rotorů 
vysokootáčkových čerpadel. Uvažoval nestacionární proudění oleje v radiální mezeře,      
tj. řešil nehomogenní Reynoldsovu rovnici (teoretické odvození převzal od                        
J. Nezvala [80÷82]). R. Matula odvodil čtvercovou komplexní matici druhého řádu, kterou 
nazval impedancí (maticí komplexních tuhostí) olejového filmu. Její reálná část 
představuje tuhost a imaginární část útlum olejového filmu. Pomocí této matice pak 
definoval vztah mezi silami na čep a jeho výchylkami (veličiny jsou obecně komplexní). 
Autor dále ukázal přístup k výpočtu kritických otáček (rezonančního kmitočtu) hřídele 
čerpadla s uvážením vlivu poddajnosti kapalinové vrstvy oleje. Popsal mez stability 
chování olejového filmu (oil whip) jako děj, kdy čep kmitá samobuzeným kmitáním 
(s nepřípustně velkou amplitudou), vybuzeným hydrodynamickými silami v oleji.

     J. Šimek [79] popisuje vliv provozních parametrů na dynamické vlastnosti kluzných 
ložisek. Předpokládá malé výchylky čepu ze své staticky rovnovážné polohy, dynamické 
účinky olejového filmu pokládá za lineární vzhledem k výchylkám a vyjadřuje je 
prostřednictvím matice tuhosti a tlumení (útlumu). Pro stanovení prvků matice tuhosti a 
tlumení autor řeší stacionární Reynoldsovu rovnici, pomocí které určuje staticky 
rovnovážnou polohu středu hřídelového čepu v ložisku. Řešením Reynoldsovy rovnice při 
uvažování malých harmonických výchylek čepu kolem své staticky rovnovážné polohy 
pak popisuje dynamické chování olejového filmu. Numerické řešení Reynoldsovy rovnice 
je provedeno pomocí metody sítí. Autorem provedené analýzy potvrzují zlepšení 
dynamických vlastností (zvětšení pásma stabilního chování olejového filmu v závislosti na 
otáčkách rotoru) radiálních kluzných ložisek při zvýšení počtu a vhodným uspořádáním 
kluzných ploch. J. Šimek se dále zabývá vlivem změny ložiskové vůle, poměru šířky 
hydrodynamického ložiska k jeho délce a změnou směru zatížení ložiska na jeho 
dynamické vlastnosti (stabilitu chování olejového filmu).

    J. Horák a O. Janeček [83, 84] popisují výpočtové metody analýz modelů válcových, 
citrónových a přesazených kluzných ložisek; tyto metody byly navrženy jako podklad pro 
výpočet hlavních rozměrů hydrodynamických kluzných ložisek (radiální vůle, průměru a 
délky ložiska) navrhovaných pro turbogenerátory vyráběné v koncernu Škoda Plzeň. 
Jejich teoretický přístup vychází z řešení Reynoldsovy rovnice, výstupem je rozložení 
tlaků na kluzných plochách ložiska. Současně s řešením Reynoldsovy rovnice je 
prováděna energetická bilance podle E. Pollmanna [85], která vychází z úvahy, že veškeré 
teplo vznikající viskózním třením je odvedeno olejem. Ze známé staticky rovnovážné 
polohy středu hřídelového čepu v ložisku pak autoři pomocí teorie malých poruch určují 
matice tuhosti a tlumení mazacího filmu. V rámci řešení jsou předpokládány pouze malé 
výchylky čepu ze své staticky rovnovážné polohy (lineární model), numerické řešení je 
provedeno pomocí metody sítí s využitím superrelaxace. Autory byl proveden také 
technický experiment [84], kdy na citrónovém ložisku byly porovnány naměřené a 
vypočtené polohy středu hřídelového čepu, průběhy maximální teploty v ložisku, celkový 
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průtok oleje a celkové ztráty, to vše při konstantním zatížení a v závislosti na otáčkové 
frekvenci hřídele. Ve všech porovnávaných veličinách byla autory prokázána dobrá shoda.

    V současné době se problematikou dynamických vlastností tenké olejové vrstvy 
dlouhodobě zabývá J. Zapoměl, jehož práce je v odborné literatuře bohatě publikována 
[86÷94, A1÷A8]. Autor se v dané oblasti zaměřuje především na hydrodynamická kluzná 
ložiska a squeeze olejové tlumiče, která zahrnuje pomocí silových vazeb do výpočtových 
modelů rotorových soustav. Ke stanovení složek vazbové síly (při řešení vázané úlohy 
interakce tuhého tělesa a tekutiny) je třeba znát tlakovou funkci (rozložení tlaku) 
v ložiskové mezeře. J. Zapoměl proto vypracoval vhodné algoritmy založené na aplikaci 
Reynoldsovy rovnice, pomocí nichž tlakovou funkci stanovuje. Tyto algoritmy jsou 
autorem zpracovány pro (dále je uvedeno pouze řešení problematiky hydrodynamických 
kluzných ložisek): (i) model dlouhého ložiska obecně nekruhového průřezu, kdy je tlaková 
funkce stanovena pomocí metody trigonometrické kolokace, (ii) model krátkého ložiska 
s uvážením parní kavitace, (iii) model dlouhého ložiska s uvážením parní kavitace a 
stlačitelnosti maziva (směsi oleje a vzduchu) a s uvážením piezoviskózního maziva (kdy 
viskozita maziva závisí na tlaku) a (iv) model dlouhého ložiska konečné délky s uvážením 
turbulentního proudění v radiální mezeře. V rámci numerických analýz lineárních i 
nelineárních modelů rotorových soustav J. Zapoměl v současné době řeší: (i) výpočet 
staticky rovnovážné polohy středu hřídelového čepu v hydrodynamickém kluzném 
ložisku, (ii) výpočet vlastních frekvencí modelové rotorové soustavy, (iii) odezvu rotorové 
soustavy na silové a kinematické buzení obecného časového průběhu (u lineárních soustav 
pomocí Newmarkovy metody, u nelineárních pomocí modifikované Newmarkovy metody 
založené na průběžné linearizaci hydraulických sil v okolí okamžité polohy středu 
hřídelového čepu), (iv) stanovení ustálené složky odezvy na silové a kinematické buzení 
harmonického a polyharmonického časového průběhu (u nelineárních soustav je přístup 
založen na použití metody trigonometrické kolokace) a (v) analýzu stability pohybu 
rotorové soustavy (u lineárních soustav řešením vlastního problému – pomocí vlastních 
čísel soustavy, u nelineárních soustav pomocí vlastních čísel přechodové matice – autorem 
jsou zpracovány dva přístupy k jejímu sestavení včetně postupu k jejich normalizaci).

2.1.7 Aplikace metody trigonometrických kolokací v úlohách dynamiky 
rotorů

    Aplikovatelností metody trigonometrické kolokace (MTC) v dynamice rotorových 
soustav se technici zabývají zhruba od druhé poloviny 80-tých let dvacátého století, 
v souvislosti s dynamickým rozvojem a zvyšujícími se možnostmi výpočetní techniky. Ve 
většině publikovaných pracích jsou k řešení analýz použity kromě kolokační metody také 
jiné přístupy, čímž jsou tyto práce významné z hlediska srovnání výsledků dosažených 
pomocí MTC s výsledky získanými jinými metodami.

   Jako jedni z prvních se možností aplikace MTC v dynamice rotorových soustav 
zabývali  H. D. Nelson a C. Nataraj [97], kteří kolokační metodu aplikovali při řešení 
modelové úlohy rotorové soustavy s nelineárním hydrodynamickým tlumičem. Autoři 
zároveň provedli i přímou integraci pohybové rovnice a zkoumali možnosti snížení řádu 
výsledné matice soustavy. Stejní autoři později aplikovali MTC také při řešení odezvy 
rotorové soustavy, kde byla za nelineární prvky uvažována kluzná ložiska [98].                
A. N. Jean a H. D. Nelson [99] se zabývali využitím MTC při analýze subharmonických, 
ultraharmonických a subultraharmonických složek buzení v předpokládané odezvě 
nelineární soustavy.
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    J. L. Hwang a T. N. Shiau [100] jako jedni z prvních zkombinovali kolokační metodu s 
jinou metodou. Za druhou metodu byla použita Harmonic Balance Method a obě metody 
byly použity při řešení dynamických vlastností soustav s velkým počtem stupňů volnosti. 
Autoři se zaměřili především na přesnost řešení pro různé velikosti redukce výsledné 
matice soustavy. Ukázali tím možnost kombinace MTC s jinými metodami a  vlastnosti 
MTC u redukovaných soustav.

    Práce, využívající MTC, se dále objevují např. v oblasti nelineárního kmitání.               
X. L. Geng a Y. K. Jack [101] aplikují MTC na problém velkých nelinearit a zaměřují se 
na co nejpřesnější postihnutí nelineárního chování soustavy. Pro zlepšení konvergence 
výpočtu autoři aplikovali tzv. AFC algoritmus (Alternating Frequency Coefficient).

    E. Malenovský a J. Zapoměl [102] zkombinovali MTC s metodou dynamických 
poddajností a tyto použili k řešení modelové úlohy rotorové soustavy. Získané řešení 
autoři porovnali i s řešením pomocí jiných metod (přímá integrace pohybové rovnice, 
kombinace MTC a MKP).

2.2 Současný stav výpočtového modelování hydrodynamických 
kluzných ložisek

    Autor, pod vedením školitele E. Malenovského, navazuje na zkušenosti školicího 
pracoviště a na vlastní práci v rámci diplomové práce [B12] a dosavadního 
doktorandského studia [B1÷B15].

    V současné době je ve světě pro výpočtovou analýzu hydrodynamických kluzných 
ložisek běžně využíván přístup založený na aplikaci Reynoldsovy rovnice, kdy je analýza 
řešena jako vázaná úloha interakce tuhého tělesa a tekutiny. Nový přístup k analýze je dán 
novým matematickým modelem tekutiny, ale také zcela novým přístupem k analýze
dynamických vlastností rotorových soustav. Matematický model spočívá v aplikaci 
Navier-Stokesovy pohybové rovnice, která je na obecnější úrovni a lépe popisuje proudění 
než běžně používaná rovnice Reynoldsova a také v možnosti vzájemné separace a 
odděleného řešení pohybu tekutiny a tuhého tělesa.
    Výpočtová analýza hydrodynamických kluzných ložisek (analýza tekutinového filmu)
se skládá ze statického řešení a dynamické analýzy. Při statickém řešení se hledá staticky 
rovnovážná poloha středu hřídelového čepu v ložisku a počítá se statické rychlostní a 
tlakové pole. Při dynamické analýze se předpokládá, že rotující hřídel kmitá – opisuje 
orbity kolem své staticky rovnovážné polohy – a cílem analýzy je stanovit přídavné 
účinky od tekutiny. V případě kluzného ložiska se jedná o tenzory přídavné hmotnosti, 
tuhosti a tlumení.
    Navržený přístup dále umožňuje analyzovat stabilitu stacionárního proudění 
tekutinového filmu. Cílem analýzy stability proudění je nalezení vlastních čísel a vlastních 
vektorů při řešení vlastního problému soustavy rovnic.

    Nový přístup k řešení, navržený na školicím pracovišti, je založen na možnosti separace
a odděleném řešení pohybu tuhého tělesa a tekutiny. Vlastní algoritmus řešení dynamiky 
rotorových soustav s hydrodynamickými kluznými ložisky se tak skládá ze dvou 
samostatných kroků. Nejdříve se ve vhodném programovém prostředí, zaměřeném na 
analýzu tekutinových systémů, provede analýza samotného vazebného elementu tekutiny. 
Následně se v programovém prostředí, vhodném pro analýzu dynamických vlastností 
rotorových soustav, provede analýza rotorové soustavy se zahrnutím výsledků získaných 
z předchozího řešení.
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    K analýze pohybu tekutiny je použita metoda kontrolních objemů (softwarově 
zpracována je i metoda sítí). Přístup je navržen, algoritmizován a softwarově zpracován 
pro řešení dlouhého (2D úloha) i krátkého (3D úloha) ložiska, u kterého je možné 
uvažovat nestlačitelnou i stlačitelnou, kavitující i nekavitující tekutinu. Při řešení 
kavitujícího ložiska se vždy předpokládá stlačitelná tekutina. Jak bude dále podrobněji 
rozvedeno, v případě uvažování stlačitelné tekutiny je nutno pro vzájemnou separaci 
pohybu tuhého tělesa a tekutiny použít jinou transformaci než tu, která je použita pro 
nestlačitelnou tekutinu. Z teorie víme, že v oblastech, kde nastává kavitace tekutinového 
filmu, se navíc projevuje i vliv teploty, jejíž změna ovlivňuje zejména viskozitu. Tato 
práce se vlivem teploty na dynamické vlastnosti tenkých tekutinových vrstev hlouběji 
nezabývá.
    
    Kluzná ložiska mohou mít obecně různou geometrii. Pro popis geometrické konfigurace 
je v našem případě využito racionálního Bézierova tělesa (viz kap. 5), toto těleso je dále 
použito i pro aproximaci rychlostní a tlakové funkce. Vzhledem k tomu, že se změnou 
polohy středu hřídele je prováděno i nové generování sítě, jedná se o kombinovanou    
ALE (Arbitrary Lagrange-Euler) metodu. Nový přístup dále umožňuje oddělení 
stacionární a nestacionární části řešení tekutinové vrstvy. Na základě navržené teorie byl 
E. Malenovským zpracován v softwarovém prostředí MATLAB výpočtový algoritmus.

    Kvalitativně nový přístup k dynamické analýze rotorových soustav spočívá v možnosti 
vytvoření databáze „nelineárních“ přídavných účinků od tekutinového filmu (v případě 
hydrodynamického kluzného ložiska tenzorů přídavné hmotnosti, tuhosti a tlumení), které 
se přidávají k „lineární“ rotorové soustavě (v našem případě ke kmitavé soustavě se 
dvěma stupni volnosti – Jeffcottově rotoru). Tyto účinky se při dynamické analýze 
rotorových soustav přidávají na levou stranu pohybové rovnice. Vytvoření databáze 
přídavných účinků je umožněno díky výše zmíněné separaci, díky níž jsou přídavné 
účinky funkcí pouze jednoho parametru, v našem případě polohy středu hřídelového čepu 
v ložisku. Vytvořená databáze je pak závislá pro danou staticky rovnovážnou polohu
středu hřídele na zvolené dynamické poloze. Při řešení úlohy dynamiky rotorové soustavy 
se přídavné účinky stanoví interpolací, přičemž je nutno vzít v úvahu, že tato úloha je 
nelineární. Zde je výrazný kvalitativní rozdíl oproti standardnímu řešení založenému na 
aplikaci Reynoldsovy rovnice, kdy se řeší vázaná úloha a kde síly generované 
v tekutinovém filmu (potažmo prvky přídavných tenzorů) jsou funkcí nejen polohy středu 
hřídelového čepu, ale i rychlosti hřídele (viz rovnice (2.3÷2.5)). Obecně jsou tyto prvky 
funkcí také zrychlení hřídele (jak ukazuje rovnice (2.3)), ale vliv setrvačnosti tekutiny se 
obecně zanedbává.

3 CÍL, HLAVNÍ VÝSLEDKY A PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE
    Cílem disertační práce je provedení výpočtové analýzy dynamických vlastností 
hydrodynamických kluzných ložisek, kdy se k analýze využije nového přístupu k řešení, 
který byl navržen a rozpracován na školicím pracovišti. Autorem byly řešeny modely 
dlouhých i krátkých hydrodynamických kluzných ložisek o různé geometrii a s různými 
vlastnostmi tekutinové vrstvy.
    Jak již bylo uvedeno v kap. 2.2, řešení kluzných ložisek se skládá ze statického řešení a 
dynamické analýzy a analýzy stability proudění tekutinového filmu. Při statickém řešení
se předpokládá dokonale vyvážený tuhý hřídel a zatížení pouze od statických sil (v našem 
případě silou tíhovou), hledá se staticky rovnovážná poloha středu hřídelového čepu a 
počítá se statické rychlostní a tlakové pole (v závislosti na úhlové rychlosti hřídele a 
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geometrii ložiska). Stabilita proudění tekutinového filmu za rotace hřídele je analyzována 
řešením vlastního problému. Při dynamické analýze se předpokládá kmitání hřídele ze své 
staticky rovnovážné polohy a cílem analýzy je stanovení přídavných účinků od tekutiny. 
V případě kluzného ložiska se jedná o tenzory přídavné hmotnosti, tuhosti a tlumení. 

    V dalším kroku řešení jsou autorem analyzovány dynamické vlastnosti modelové 
rotorové soustavy se dvěma stupni volnosti, jmenovitě tuhého symetrického rotoru 
s centrálním kotoučem a centralizovanou hmotností, na obou koncích uloženým 
v hydrodynamických kluzných ložiskách. Přídavné účinky od tekutinového filmu 
kluzných ložisek, získané z předchozího kroku řešení, jsou zahrnuty do levé strany 
pohybové rovnice rotorové soustavy. Na této soustavě je poté výpočtově simulováno 
vynucené ustálené kmitání, vybuzené harmonickým signálem od nevývahy rotujícího 
kotouče, kdy je řešena a vyhodnocována dynamická odezva rotorové soustavy na toto 
buzení. K řešení všech výše uvedených analýz je využito algoritmů, zpracovaných
autorem v softwarovém prostředí MATLAB.

    Hlavní přínos práce lze spatřovat především v dalším rozvinutí nového přístupu 
k dynamické analýze hydrodynamických kluzných ložisek a analýze dynamických 
vlastností rotorových soustav a v prohloubení autorových poznatků a znalostí týkajících se 
oblasti dynamiky rotorů. Provedenými pracemi došlo na školicím pracovišti k dalšímu 
rozvoji teoretického přístupu v oblasti úloh interakce tuhého tělesa a tekutiny.

4  ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ – POUŽITÁ TEORIE
    V případě numerického řešení úloh hydrodynamických kluzných ložisek se potýkáme 
s přeurčenou soustavou obecně nelineárních rovnic, navíc špatně podmíněnou.
    V prvním navrženém přístupu k řešení analýzy kluzných ložisek byla v nelineárním 
matematickém modelu uvažována nestlačitelná tekutina. Po odladění výpočtového modelu 
byl matematický model doplněn také o vliv kavitace tenké tekutinové vrstvy. V odborné 
literatuře je popsána celá řada modelů kavitace, které se v podstatě dělí na bublinové a
parní (viz rešeršní studie, kap. 2.1.3). V obou těchto případech je v jisté oblasti 
tekutinového filmu předpokládána oblast se stlačitelnou tekutinou. Proto byl na školicím 
pracovišti dodatečně odvozen, algoritmizován a softwarově zpracován také matematický 
model tekutinových systémů, uvažujících stlačitelnou tekutinu. Tento model je opět 
nelineární. V kavitační oblasti je předpokládán vznik směsi oleje a vzduchu, kdy při 
poklesu tlaku pod tlak atmosférický dojte k přisátí vzduchu do olejového filmu z okolní 
atmosféry. U kluzných ložisek uvažujeme nejjednodušší Gümbelův model kavitace, kde 
v oblasti podatmosférických tlaků předepisujeme tlak 0p , tj. tlak atmosférický.
    Zahrnutí stlačitelné tekutiny si nově vyžádalo analýzu ve frekvenční oblasti, kdy
přídavné účinky od tekutinového filmu jsou frekvenčně závislé. V současné době jsou 
tedy na školicím pracovišti odvozeny dva matematické přístupy (jeden pro nestlačitelnou, 
druhý pro stlačitelnou tekutinu). Oba přístupy využívají vhodnou separaci a umožňují 
oddělené řešení pohybu tekutiny a tuhého tělesa. Přístupy jsou založeny na aplikaci 
Navier-Stokesovy pohybové rovnice a jsou softwarově zpracovány v programovém 
prostředí jazyka MATLAB.

    Podívejme se nyní podrobněji na odvozené přístupy k řešení:

- První přístup spočívá ve využití vhodné transformace s cílem vzájemně od sebe 
separovat a odděleně řešit pohyb tělesa a tekutiny. Transformace má tvar 
konvolutorního integrálu, sestaveného pro rychlosti a tlaky. Tento konvolutorní 



Disertační práce                                                                                                    VUT – FSI – ÚMTMB, Brno

Vypracoval:   Ing. Vladimír Rak list č. 30

integrál je v našem případě funkcí pouze polohy středu hřídele, tzn. že vyšetřované 
přídavné účinky od tekutiny jsou funkcí pouze polohy středu hřídelového čepu v 
ložisku. Z tohoto důvodu tento přístup umožňuje efektivně sestavovat celé databáze 
přídavných účinků. Pro pohyb středu hřídele není při řešení činěn žádný omezující 
předpoklad. V tomto případě je dynamický tlak (v případě nestacionárního řešení) dán 
součtem dvou tlaků. Jeden je úměrný zrychlení a druhý rychlosti pohybu středu 
hřídelového čepu v ložisku. Toto řešení tedy téměř znemožňuje zahrnutí stlačitelné 
tekutiny (vlivu kavitace tekutinové vrstvy) do matematického modelu. Závislost tlaku 
na dvou parametrech, která je navíc doplněna třetí závislostí na poloze středu hřídele, 
způsobuje značnou časovou náročnost při sestavování databáze přídavných účinků 
tekutinového filmu. Tento přístup je proto využit pouze pro řešení úloh uvažujících 
nestlačitelnou tekutinu.

- Druhý přístup k řešení je odvozen ve frekvenční oblasti. V tomto případě se 
předpokládá, že jak buzení, tak i odezva (pohyb středu hřídelového čepu), má 
harmonický průběh. Zde je tlak funkcí pouze polohy středu hřídelového čepu v ložisku
a lze tedy řešit i problematiku stlačitelné tekutiny (kavitace tekutinové vrstvy).
Dynamické síly působící na hřídel jsou opět závislé na poloze středu hřídele, avšak 
rovněž na frekvenci vnějšího buzení rotorové soustavy. Tenzory přídavných účinků 
lze stanovit ze závislosti komplexní dynamické síly na frekvenci buzení. Tento přístup 
je využit pro řešení modelových úloh uvažujících stlačitelnou tekutinu.

    V případě řešení modelů dlouhých hydrodynamických kluzných ložisek se předpokládá 
konstantní rozložení tlaku po délce ložiska (řeší se 2D úloha) – viz. J. M. Vance [2] a      
E. Krämer [1]. Fyzikálně tato představa znamená, že v axiálním směru neuvažujeme žádné 
proudění. Při řešení úloh krátkého ložiska není předpokládán konstantní průběh tlaku po 
délce ložiska, z tohoto důvodu jsou krátká ložiska řešena jako prostorová (3D) úloha. U 
krátkých ložisek je možné obecně uvažovat dva případy předpisu modelových okrajových 
podmínek na ložiskových čelech kolmých na osu rotace. V prvém případě se předpokládá 
model, kdy jsou čela ložiska otevřena do prostoru s atmosférickým tlakem a na čelech se 
předepisuje okrajová podmínka nulových tlaků (počítají se nenulové rychlosti). Této 
okrajové podmínce odpovídá řešení vycházející z Reynoldsovy rovnice. Ve druhém 
případě se na čelech předpokládá stejná rychlost tělesa a tekutiny (v praxi by odpovídalo 
dokonale utěsněnému ložisku) a výpočtem se stanovuje tlakové pole.

    Ve druhé části řešení je autorem analyzována výpočtová simulace vynuceného 
ustáleného kmitání (buzeného nevývahou rotujících hmot) na modelové rotorové soustavě
se dvěma stupni volnosti, na obou koncích uložené v hydrodynamických kluzných 
ložiskách. K řešení pohybových rovnic rotorové soustavy byla užita metoda
trigonometrických kolokací. Omezení aplikovatelnosti této metody spočívá v tom, že 
metoda umožňuje nalezení ustálené složky odezvy pouze v případě, je-li tato periodickou 
funkcí času – což je v našem případě splněno. U nelineárních úloh je známo, že v odezvě 
při buzení jednou harmonickou složkou jsou buzeny subharmonické, ultraharmonické 
nebo subultraharmonické složky frekvence buzení.
    Nejobtížnějším krokem metody trigonometrických kolokací je řešení soustavy 
nelineárních algebraických rovnic (k čemuž může být využita např. metoda Newtonova). 
Mezi výhody metody trigonometrických kolokací patří především možnost, že umožňuje 
nalezení i nestabilního řešení a dále, že odstraňuje řešení pohybové rovnice v časovém 
intervalu, v němž má kmitání přechodový charakter. Pro ověření správného „odladění“ 
metody trigonometrických kolokací byl autorem softwarově zpracován také přístup 
k řešení vynuceného ustáleného kmitání založený na aplikaci Newmarkovy metody
(analýza ustálené složky odezvy).
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4.1 Analýza tekutinového filmu založená na aplikaci Navier-
Stokesovy pohybové rovnice

    V této kapitole je rozpracován teoretický přístup k výpočtovému modelování 
dynamických vlastností tenkého tekutinového filmu při interakci tuhého tělesa s tekutinou, 
upravený a odvozený pro případ hydrodynamického kluzného ložiska. Níže uvedený 
přístup vychází z aplikace Navier-Stokesovy pohybové rovnice a je zpracován podle 
publikací E. Malenovského a F. Pochylého [A3÷A11].

Obr. 7 – Schéma kluzného ložiska – označení ploch pro předpis okrajových podmínek

4.1.1 Analýza interakce tuhého tělesa a nestlačitelné tekutiny

    Pro předpoklad laminárního proudění má Navier-Stokesova pohybová rovnice tvar: 

    0cccc
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2                        (4.1)

  rovnice kontinuity:

    0c


div                                                                                                       (4.2)

  okrajové podmínky na ložiskových kroužcích (ve smyslu značení dle obr. 8):

       S:    zyωc


       Γ:   0c


                                                                                                      (4.3)

  V případě řešení krátkých kluzných ložisek je možné uvažovat dvojí typ okrajových 
podmínek, předepsaných na čelech ložiska. První respektuje nulový tlak na čelech 
kolmých na osu rotace a druhý, uvedený v závorce, stejnou rychlost ložiskového čela s 
obvodovou rychlostí tekutiny. Značení ploch je provedeno dle obr. 7:

       P:   )(;0 vc


p
       K:   )(;0 vc


p (4.4)
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V dalším řešení předpokládáme, že jak poloha středu hřídelového čepu, tak i rychlost a 
tlak jsou dány součtem stacionární a nestacionární části řešení. Pak pro polohu, rychlost a 
tlak platí:

       txvxzz ijij j
,0     ;      txwxcc ijij j

,0     ;      txxpp ii ,0        (4.5) 

    Porovnáním členů u stacionární části řešení se obdrží soustava rovnic pro analýzu 
stacionárního pohybu tělesa a porovnáním členů u nestacionární části se obdrží soustava 
rovnic pro analýzu nestacionárního pohybu tělesa. 
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S

Obr. 8 – Schéma rotujícího a pohybujícího se hřídele

         Stacionární pohyb tělesa

    Analýzou se hledá staticky rovnovážná poloha středu rotujícího hřídele. Pro analýzu 
pohybu tekutiny je zvolena metoda kontrolních objemů. Po integraci pohybové rovnice a
rovnice kontinuity přes zvolený kontrolní objem, s využitím věty Gauss-Ostrogradského, 
lze v Einsteinově sumační symbolice psát rovnici rovnováhy, kontinuity a okrajové 
podmínky v křivočarých souřadnicích ve tvaru:
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       S:    
ki

zxc kkmim 030
~ 

       Γ:   0~
0 imi

c 
       P:    0~;0 00  imi

cp 
       K:    0~;0 00  imi

cp  (4.8)

    Pokud bychom řešili systém rovnic (4.6÷4.8) bez dalších úprav, museli bychom vzít 
v úvahu ještě pohybovou rovnici tělesa a problém řešit jako vázanou úlohu. Pro další 
postup je proto velmi výhodné eliminovat staticky rovnovážnou polohu středu hřídele 

k
z0

z okrajových podmínek. Právě zavedení této substituce přináší zcela nový pohled na celé 
další řešení.
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        Transformace rovnic pohybu tekutiny
    Eliminace polohy středu hřídelového čepu z okrajových podmínek lze docílit na základě 
následujících předpokladů:

    
j

zc ijii 0000
~  

    
j

zp j 0000                                                                                               (4.9)

    Uvedenou substitucí se obecně v prostoru 3D zavádí místo tří složek rychlosti a tlaku tři 
složky rychlosti i0 , jedna složka tlaku 0 , devět složek ij0  a tři složky i0 . Rychlostní 

funkce i0  na povrchu hřídele je závislá na souřadnicích ix  okraje hřídele, jehož 

souřadnice se zadávají v pevném s.s. a dále jsou funkcí úhlové rychlosti rotace hřídele. 
Souřadnice ix  na povrchu hřídele jsou závislé na staticky rovnovážné poloze středu

hřídele 
k

z0 . Rychlostní funkce ij0  na povrchu hřídele je závislá pouze na úhlové rychlosti 

rotace hřídele ω.
    Dosazením (4.9) do (4.6÷4.8) se obdrží pohybová rovnice pohybu tekutiny pro 
stanovení i0  a 0  ve tvaru kontrolních objemů:
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  rovnice kontinuity:

    



S

l
l dSn 00                                                                                                          (4.11)

  a okrajové podmínky:

       S:   kkmiim x30  
       Γ:   00 iim
       P:    0;0 00  iim   

       K:    0;0 00  iim              (4.12)

    Jestliže zanedbáme nelineární člen u výrazu pro stacionární polohu obsahující 
i

z0 , 

obdržíme rovnice pohybu tekutiny pro stanovení ik0  a k0  ve tvaru:
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  rovnice kontinuity:

    



S

ij
l dSn 00                                                                                                         (4.14)

  a okrajové podmínky:

       S:   jmijim 30  

       Γ:   00 ijim
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       P:    0;0 00  ijimj    

       K:    0;0 00  ijimj               (4.15)

         Řešení rovnic tekutiny
    Jedna z možností řešení obou soustav je taková, že se neznámé hodnoty funkcí i0  a 

ij0  na hranicích explicitně vypočítají z rovnic (4.12) a (4.15) a dosadí se do pohybové 

rovnice a rovnice kontinuity. Po dosazení těchto veličin do pohybové rovnice (4.10) a 
rovnice kontinuity (4.11), nebo do rovnic (4.13) a (4.14), mají tyto v symbolickém 
vyjádření tvar:

    A1α01
2 – B1α01 + Cβ01 = f01

    Dα01 = –f02

    A2(α01)α02 – B2α02 + Cβ02 = f03

    Dα02 = –f04                                                                                                                 (4.16)

    V třetí rovnici je vyjádřeno, že matice A2 je funkcí α01. Z prvních dvou rovnic soustavy 
se řešením nelineární soustavy rovnic vypočítají funkční hodnoty β0 a α0i a z druhých dvou 
β0j a α0ij.

    Na základě silové rovnováhy mezi vnitřními (od tekutinového filmu) a vnějšími (externí 
zatížení ložiska) statickými silami se vypočítá staticky rovnovážná poloha středu 
hřídelového čepu 

j
z0 . Celá oblast tekutinového filmu se rozdělí na síť, v jejichž uzlech je 

počítáno reziduum mezi vnějším a vnitřním zatížením působícím na hřídel. Z teorie víme, 
že staticky rovnovážná poloha leží v bodě, kde je toto reziduum rovné nule (nastane silová 
rovnováha). V rámci řešení staticky rovnovážné polohy středu hřídelového čepu 
v hydrodynamickém kluzném ložisku je tedy hledáno minimum tohoto rezidua v uzlech 
sestavené sítě (použito u 3D úloh krátkých ložisek).
    Při řešení dvourozměrných úloh (analýzy dlouhých ložisek) je staticky rovnovážná 
poloha hledána iteračním procesem v celé ploše sítě (nikoliv pouze v uzlech).

         Výpočet rychlostního a tlakového pole
    Pro stanovení rychlostního a tlakového pole tekutinového (olejového) filmu kluzného 
ložiska se vyjde ze vztahu (4.9), odkud se po dosazení za rychlostní a tlakové funkce 
obdrží statické rychlostní a tlakové pole za rotace hřídele. Rychlostní i tlakové pole je tak 
dáno součtem dvou členů. Pro vektor rychlosti platí:

      mic


imiji j
z  000                                                                                               (4.17)

kde

    mi – je jednotkový vektor ve směru osy mx

  Druhá rovnice z (4.9) udává přímo vztah pro výpočet tlaku.

         Nestacionární pohyb tělesa

    Předpoklady pro řešení jsou shodné jako v předchozím případě. Na základě metody 
kontrolních objemů, využitím věty Gauss-Ostrogradského a po vyjádření vektoru rychlosti 
v křivočarých souřadnicích, při zanedbání nelineárních členů, lze obě rovnice (pohybová + 
kontinuity) v Einsteinově sumační symbolice psát ve tvaru:
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  a okrajové podmínky:

       S:     mkkmmmii bvvw  3
~

       Γ:   0~ miiw     

       P:    0~;0  imiw    

       K:    0~;0  imiw               (4.20)

Dalším cílem řešení je analogicky jako v předchozím případě nalezení takové substituce, 
která by z okrajových podmínek vyloučila proměnnou rychlost středu hřídele 

ib .

         Transformace rovnic tekutiny
    Eliminace rychlosti pohybu tělesa z rovnic lze docílit na základě následujících 
transformačních vztahů:

        
t

kiki dbthw
0

~ 

        
t

jj dbts
0

                                                                                              (4.21)

přičemž

      00 thik      ;       00 ts j                 (4.22)

    Uvedenou substitucí se obecně v prostoru 3D zavádí místo tří složek rychlosti a tlaku 
devět složek ijh  a tři složky is . To umožní, s využitím Diracovy distribuce, vyloučit 

z okrajových podmínek rychlost pohybu středu hřídele 
jb . Po dosazení se obdrží 

pohybová rovnice tekutiny ve tvaru:
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rovnice kontinuity:

    



S

ij
l dShn 0                                                                                                           (4.24)

  a okrajové podmínky:

       S:    th mjimij  

(4.18)
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       Γ:   0imijh                 

       P:    0;0  imijj hs    

       K:    0;0  imijj hs               (4.25)

Do pohybové rovnice jsou zahrnuty rychlostní funkce a staticky rovnovážná poloha středu 
hřídele z předchozího kroku řešení. Vyřešením soustavy rovnic pro potřebný počet 
kontrolních objemů lze po dosazení do (4.21) získat složky rychlosti a tlaku jako funkce 
rychlosti translačního pohybu tělesa.

         Řešení rovnic
    Jedna z možností řešení soustavy rovnic (4.21÷4.25) je taková, že se neznámé hodnoty 
funkcí ijh  na obou okrajích z rovnic (4.25) explicitně vypočítají a dosadí do rovnic (4.23) 

a (4.24). Okrajové podmínky jsou definovány pouze pro rychlostní funkci. Po úpravě 
dostaneme rovnice ve tvaru:

      iiiiii  2121131 ggssChBhA  

    ii  31 ghD                                                                                                            (4.26)

    Porovnáním členů u derivace Diracovy funkce 
i  a Diracovy funkce i  se z pohybové 

rovnice obdrží soustava rovnic:

    111 gCshA 
    2213 gCshB 
    31 ghD                                                                                                                   (4.27)

Poznámka: Pro řídicí body na okrajích se nepředepisují vztahy pro derivace rychlostních 
funkcí v obvodovém směru.

         Výpočet rychlostního a tlakového pole 
    Předpokládejme, že pro rychlostní a tlakové funkce ve smyslu rovnice (4.26) platí:

     tAh iijij 

       tBtBs iii ii
 21                                                                                                 (4.28)

    Pro určení rychlostního a tlakového pole se vychází z rovnic (4.21). Nestacionární 
vektor rychlosti má po dosazení vztahů (4.28) a po úpravě tvar:

    miw
  jmiij bA                                                                                                            (4.29)

Druhá rovnice v (4.21) udává po dosazení druhé rovnice (4.28) přímo vztah pro výpočet 
tlaku.

         Přídavné účinky od tekutiny
    Po dosazení do pohybové rovnice je možno definovat tenzory přídavných účinků od 
tekutiny na tuhé těleso, přičemž se vychází z rovnováhy mezi vnitřními a vnějšími silami 
v ložisku. Na povrch hřídele působí hydrodynamická síla od tekutiny, která je dána 
vztahem:
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    Pak složka síly ve směru m  v pevném nerotujícím souřadnicovém systému působící na 
hřídel, má po dosazení a po úpravě tvar:
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    Z rovnice (4.31) je možno určit tenzory přídavných účinků od tekutiny:

  a) Přídavná hmotnost
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  b) Přídavné tlumení
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  c) Přídavná tuhost
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4.1.2 Analýza stability proudění olejového filmu kluzného ložiska při 
uvážení nestlačitelné tekutiny

    Teoretický přístup je zpracován podle E. Malenovského a F. Pochylého [A10], řešení je 
odvozeno pro obecnou polohu středu hřídelového čepu v ložisku.

    Do soustavy rovnic (4.26) se dosadí příslušné okrajové podmínky. Potom pro staticky 
rovnovážnou polohu středu hřídele 

k
z0  a pro rychlostní funkce 1 ; 2 , lze po úpravě 

zapsat tyto rovnice v následujícím homogenním tvaru:

      0Cshα,αz,BAh 
211

    0Dh                                                                                                                         (4.35)

   Matice B1 je funkcí z, α1 a α2. Matice byly sestaveny pomocí metody kontrolních 
objemů a jedná se o obdélníkové matice. Soustava rovnic je značně přeurčená.

Rovnice (4.35) je dále vhodné převést na maticový zápis:
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  matice (4.36) má ve zkrácené formě tvar:

    0qKqM                                                                                                            (4.37)

Řešení je předpokládáno ve tvaru:

    te
0qq                                                                                                                      (4.38)

kde  – je vlastní číslo pohybu tekutiny

  Protože matice hmotnosti M  je singulární, pohybovou rovnici (4.37) je nutno upravit do 
tvaru:

    0qKKMK 0 





  


1

                                                                                         (4.39)

Při řešení vlastních čísel matic MK   z rovnice (4.39) používáme známé standardní 

procedury, kde horní index   značí pseudoinverzi matice. Počítáme převrácené hodnoty 

vlastních čísel 

1

. Také vlastní vektory počítáme klasickými postupy.

4.1.3 Analýza interakce tuhého tělesa a stlačitelné tekutiny

    Odvození teoretického přístupu je provedeno podle E. Malenovského a                             
F. Pochylého [A4].

    Pro předpoklad laminárního proudění má pohybová rovnice tekutiny tvar:
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  rovnice kontinuity:

      02 
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divcpgrad
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zv            (4.41)

  a okrajové podmínky (ve smyslu značení dle obr. 8):

       S:    zyωc


S

       Γ:   0c



       P:     zyωcvc


Pp ;0

       K:     zyωcvc


Kp ;0            (4.42)

Na čelech ložiska jsou předepsány tlakové okrajové podmínky (tlak na čelech roven tlaku 
atmosférickému), v závorce jsou uvedeny rychlostní okrajové podmínky (rychlost 
ložiskového čela rovna obvodové rychlosti tekutiny).

    Užitím Einsteinovy sumační symboliky přecházejí rovnice na tvar:

  pohybová rovnice:
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  a rovnice kontinuity:

    02 











k

k
zvk

k x

c
cc

x

p

t

p             (4.44)

Dále jsou definovány počáteční podmínky:

         00, ji xc

         00, ixp            (4.45)

    V dalším řešení předpokládáme, bez újmy na obecnosti, že těleso vykonává pouze malé 
translační pohyby kolem své staticky rovnovážné polohy rychlostí u . Za tohoto 
předpokladu lze psát okrajové podmínky pro tekutinu ve tvaru (na čelech ložiska jsou 
předepsány rychlostní okrajové podmínky, tlakové podmínky jsou uvedeny v závorce):

       S:    ii uc

       Γ:   0ic

       P:    0,   puc ii

       K:    0,   puc ii            (4.46)

    Z hlediska dalšího řešení, s využitím metody kontrolních objemů i další algoritmizace 
úlohy a jejího dalšího softwarového zpracování, je výhodnější rovnice (4.43) a (4.44) 
přepsat do integrálního tvaru. Opět byla využita věta Gauss-Ostrogradského. Pohybová 
rovnice a rovnice kontinuity přechází do tvaru (vektory rychlosti jsou zapsány v kolmých 
souřadnicích):
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V V S
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02            (4.48)

    Pro další analýzu lze opět předpokládat, že jak poloha středu hřídele, tak i rychlost a 
tlak jsou dány součtem stacionární a nestacionární části řešení. Pak pro polohu, rychlost a 
tlak platí:

     txvxzz ijij j
,0     ;      txwxcc ijij j

,0     ;      txxpp ii ,0             (4.49)

    Porovnáním členů u stacionární části řešení se obdrží soustava rovnic pro analýzu 
stacionárního pohybu tělesa a porovnáním členů u nestacionárních částí se obdrží soustava 
rovnic pro analýzu nestacionárního pohybu tělesa.

         Stacionární pohyb tělesa

    Vzhledem k tomu, že stacionární části řešení nejsou funkcí času, rovnice (4.47) a (4.48)
přechází do tvaru:

    0 0
0 0 1 12 0 0i k

i k k k i i
k kS S S S

c c
c c n dS n dS n dS p n dS

x x
  

   

 
   

                           (4.50)
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    20
0 0 0k zv k k

kV S

p
c dV c c n dS

x


 


 

             (4.51)

    Okrajové podmínky jsou v tomto případě takové, že rychlost tekutiny a tělesa (hřídele) 
jsou stejné a dány obvodovou rychlostí, tedy:

       S:    
ki

zxc kki 030 

       Γ:   00 
i

c

       P:      0; 0030  pzxc
ki kki 

       K:      0; 0030  pzxc
ki kki             (4.52)

kde 
i

c0 je vektor rychlosti v kolmých souřadnicích. Pokud bychom řešili soustavu rovnic 

(4.50÷4.52) bez dalších úprav, museli bychom vzít v úvahu ještě pohybovou rovnici tělesa 
a problém řešit jako vázanou úlohu. Pro další postup je tedy opět výhodné eliminovat 
staticky rovnovážnou polohu středu hřídele 

k
z0  z okrajových podmínek.

         Transformace rovnic pohybu tekutiny
    Eliminace polohy středu hřídele z okrajových podmínek lze opět docílit na základě 
následujících předpokladů:

    
j

zc ijii 0000  

    
j

zp j 0000              (4.53)

    Uvedenou substitucí se, stejně jako v případě nestlačitelné tekutiny, obecně v prostoru 
3D zavádí místo tří složek rychlosti a tlaku tři složky rychlosti i0 , jedna složka tlaku 0 , 

devět složek ij0  a tři složky j0 . Rychlostní funkce i0  na povrchu hřídele je závislá na 

souřadnicích ix  okraje hřídele, jehož souřadnice se zadávají v pevném s.s. a dále jsou 

funkcí úhlové rychlosti rotace hřídele. Souřadnice ix  na povrchu hřídele jsou závislé na 

staticky rovnovážné poloze středu hřídele 
k

z0 . Rychlostní funkce ij0  na povrchu hřídele 

je závislá pouze na úhlové rychlosti rotace hřídele ω.
    V dalším kroku je možné uvedené substituce dosadit do rovnic (4.50÷4.52).

         Řešení rovnic tekutiny
    Analogicky, jako v případě nestlačitelné tekutiny, je jednou z možností řešení soustavy 
rovnic přístup, kdy se neznámé hodnoty funkcí i0  a ij0  explicitně vypočítají 

z okrajových podmínek a dosadí se do pohybové rovnice a rovnice kontinuity. Po 
dosazení těchto veličin do pohybové rovnice a rovnice kontinuity je možné vyjádřit 
soustavu rovnic v následujícím symbolickém vyjádření:

    A1α01
2 – Bα01 + Cβ01 = –f1

    Dα01 + H1(α01)β01 = –f2            (4.54)

Druhou soustavu rovnic je možné sestavit, pokud v pohybové rovnici a rovnici kontinuity 
zanedbáme nelineární člen pro stacionární polohu obsahující 

i
z0 :

    A2(α01)α02 + Bα02 + Cβ02 = –f3

    Dα02 + H2(α01, β01)β02 = –f4                                                                                 (4.55)
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    Kde matice H1 a 2A  jsou funkcí α01 a matice H2 funkcí α01 a β01.

    Z rovnic (4.54) se řešením nelineární soustavy rovnic získají funkční hodnoty 0  a i0
a z rovnic (4.55) hodnoty j0  a ij0 .

         Výpočet rychlostního a tlakového pole
    Pro stanovení rychlostního a tlakového pole se vyjde ze vztahu (4.53), odkud po 
dosazení za rychlostní a tlakové funkce se obdrží vztahy pro určení statického 
rychlostního a tlakového pole za rotace hřídele. Rychlostní i tlakové pole je dáno součtem 
dvou členů. Pro vektor rychlosti platí:

    
j

zc ijii 0000              (4.56)

Druhá rovnice v (4.53) udává vztah pro výpočet tlaku.

         Nestacionární pohyb tělesa

   Řešení ve frekvenční oblasti s eliminací tlaku
    Pohybovou rovnici v lineárním diferenciálním tvaru (při zanedbání členu i kw w ) je 

možné uvažovat ve formě:

    
2 2

0
0 1 12 0i i i i i

k k
k k k k i k i

w c w w w
w c

t x x x x x x x

         
     

       
                   (4.57)

A rovnici kontinuity v lineárním diferenciálním tvaru (při zanedbání členu kw ) ve 

formě:

    20
0 0k

k k zv
k k k

p w
w c c

t x x x

    
   

   
                     (4.58)

  okrajové podmínky mají tvar:

       S:    ii vw

       Γ:   0iw

       P:    0;   pvw ii

       K:    0;   pvw ii                      (4.59)

    Rovnice jsou v dalším řešení upraveny do tvaru potřebného pro aplikaci metody 
kontrolních objemů. Řešení je odvozeno ve frekvenční oblasti, kdy je předpokládán 
harmonický průběh signálu buzení i odezvy.

    Buzení i odezva jsou harmonickými funkcemi, předpokládanými ve tvaru:

    ti
ii eff  0 ;     ti

ii ecc  0                          (4.60)

    Toto odpovídá případu řešení odezvy při vynuceném ustáleném kmitání. Za tohoto 
předpokladu lze položit:

    i i
0 0i   ;      i  t t

i iw w e e                 (4.61)

    Pohybová rovnice, rovnice kontinuity a okrajové podmínky přecházejí na tvar:
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2 2

0 0 0 0 0
0 0 0 1 12i 0i i i i

i k k
k k k k i k i

c w w w
w w c

x x x x x x x

        
      

      
           (4.62)

    20 0 0
0 0 0i 0k

k k zv
k k k

p w
w c c

x x x

   
    

  
           (4.63)

       S:   ii uw 00 
       Γ:   00 iw

       P:    0;0 00  iw

       K:    0;0 00  iw                      (4.64)

Po dosazení má lineární pohybová rovnice tvar:

   

0
0 0 0 0 0 1
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k
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           (4.65)

  Lineární tvar rovnice kontinuity:

    20 0
0 0 0 0i 0k k zv k k

k kV V V S

p
dV w dV c dV c w n dS

x x

 
   

 
    

                (4.66)

  Okrajové podmínky

       S:   ii uw 00 
       Γ:   00 iw

       P:    0;0 00  iw

       K:    0;0 00  iw                      (4.67)

    Vzhledem k tomu, že neznáme posuvy 0iu , zaveďme vhodnou substituci, která umožní 

podstatně zjednodušit hledané řešení:

    0 0 0 0 ;      i im m m mw u u               (4.68)

Po dosazení má lineární pohybová rovnice tvar:

    
0 0 1

12

i

0

im
im i km k im k k k

kV S S S

km
i m i

kS S

dV c n dS c n dS n dS
x

n dS n dS
x

    

 

   

 


    




  



   

 
           (4.69)

Rovnice kontinuity:

    20
0i 0m

m km k zv km k
k kV V V S

p
dV dV c dV c n dS

x x

   
   

 
    

                (4.70)
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  Okrajové podmínky:

       S:   imim  
       Γ:   0im
       P:    0;0  mim 
       K:    0;0  mim                       (4.71)

         Algoritmus řešení
    Po dosazení subtitučních vztahů (4.68) je možno psát:

    
 ;      

 ;      

i im m i im m

m m m m

w u w u

u u

 

   

  

  

 

 
           (4.72)

    1 12

2 i
0

im m im m

V
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k

m u dV u

b u n d n d u
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           (4.73)

pro vztah (4.73) platí: Γ = Γ U P U K - viz obr. 7            (4.74)

Z rovnice (4.73) je možné určit prvky tenzorů přídavných účinků od tekutiny:

  a) Přídavná hmotnost

     ij ij ij

V

m m dV                                                                                               (4.75)

  b) Přídavné tlumení

      1 12
ij kj

ij ij k i
k k

b b n d n d
x x

 
 

 

 
      

                                  (4.76)

  c) Přídavná tuhost

      2 kj
ij ij zv i

k

k k c n d
x







    

                                  (4.77)

Pro rovnice (4.75÷4.77) opět platí předpis (4.74).

Pro sílu od tekutiny, působící na hřídel, platí vztah:

    1 12
i k

i k i i
k kS S S

w w
F n dS n dS n dS

x x
   

   
               (4.78)
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  po dosazení (4.61) lze psát:

    i0 0
1 12 0i ti k

i k i i
k kS S S

w w
F n dS n dS n dS e

x x
     

     
  

              (4.79)

    Klasickou pohybovou rovnici hřídele je možné, po dosazení uvažovaného tvaru řešení 
(4.60) a dále po dosazení (4.69) do (4.79), po úpravě psát ve tvaru:

    

 2
0

1 12 0 0

i

i

im im im m

im km
k i m i mm

k kS S S

m b k u

n dS n dS n dS u f
x x

   

    

   
           

  
           (4.80)

kde výraz v hranaté závorce představuje dynamickou tuhost tektinového filmu kluzného 
ložiska. Dynamická tuhost je v komplexním tvaru a lze ji také zapsat ve tvaru:

   1 12i re i imim km
im k i m i im im

k kS S S

K n dS n dS n dS K K
x x

   
  

        
  

              (4.81)

    Na základě provedení řady výpočtových analýz modelových úloh je možné uvést, že 
závislosti reálné a imaginární části všech prvků tenzoru dynamické tuhosti vykazují 
závislosti uvedené na obr. 9. 
    Obě části, vzhledem k (4.81), procházejí nulou. Imaginární část, která odpovídá tlumicí 
síle, se blíží lineární závislosti. Znamená to, že tlumení od tekutinového filmu je 
frekvenčně nezávislé. Reálnou část lze v závislosti na frekvenci aproximovat lineární a 
kvadratickou závislostí. Kvadratická část odpovídá setrvačné síle a lineární část odpovídá 
síle od pružného členu. Kvadratická závislost dále svědčí o tom, že přídavná hmotnost je 
opět frekvenčně nezávislá.

4.1.4 Analýza stability proudění tekutinového filmu kluzného ložiska při 
uvážení stlačitelné tekutiny

    Teoretický přístup je zpracován podle E. Malenovského a F. Pochylého [A4], řešení je 
odvozeno pro obecnou polohu středu hřídelového čepu v ložisku.

 Obr. 9a – Závislost KRe na frekvenci   Obr. 9b – Závislost KIm na frekvenci



Disertační práce                                                                                                    VUT – FSI – ÚMTMB, Brno

Vypracoval:   Ing. Vladimír Rak list č. 45

    Při řešení se vychází z rovnic (4.57) a (4.58), které lze pro libovolný bod (objem) bez 
zahrnutí okrajových podmínek – avšak se zahrnutím stacionární polohy – psát ve tvaru:

      0Cβαz,cBAα 
00

        0βz,cHαpDGβ 
000            (4.82)

    Matice B a H jsou funkcí 0c  a 0z  a matice D funkcí 0p . Matice jsou obdélníkové a 

opět byly sestaveny pomocí metody kontrolních objemů. Soustava rovnic je značně 
přeurčená.

  soustavu rovnic (4.82) lze přepsat do maticového tvaru:
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0
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β

α

G0

0A
                       (4.83)

  která má ve zkrácené formě tvar:

    0qKqM             (4.84)

Řešení, analogicky s (4.38), lze opět předpokládat ve tvaru:

    te
0qq             (4.85)

Vzhledem k singulární matici M upravme pohybovou rovnici do tvaru:

     0qKM 0             (4.86)

    K řešení rovnice (4.86) lze již využít standardních procedur pro řešení vlastních hodnot 
λ. Vlastní vektory jsou řešeny klasickým způsobem.

4.1.5 Analýza kmitání tuhého rotoru buzeného nevyvážeností rotujících 
hmot

    Pokud provozní otáčky leží pod mezními otáčkami a mimo vlastní frekvence soustavy 
rotor-ložiskové podpory, mechanické kmity, které byly vyvolány nahodile nebo nějakými 
změnami provozního stavu, rychle doznívají. Po jejich vymizení zůstávají vynucené, 
nevyvážeností vybuzené pohyby, které jsou popsány pravou stranou pohybové 
diferenciální rovnice (4.87).

    V dalším řešení analyzujeme obecnou kmitavou soustavu s obecným periodickým 
buzením, která je popsána diferenciální pohybovou rovnicí, zapsanou v maticovém 
vyjádření:

          tQtQLJLJLJ  sin.cos. 00   qKKqBBqMM            (4.87)

  kde tenzory přídavných účinků od tekutiny      qKqBqM LLL ;;  jsou funkcí pouze 
polohy středu hřídelového čepu v ložisku a jsou získány z předchozího řešení interakční 
úlohy. Jak již bylo uvedeno, zde je patrný významný přínos aplikace nového přístupu 
založeného na aplikaci obecnější Navier-Stokesovy rovnice tekutiny, protože v případě 
řešení založeného na aplikaci Reynoldsovy rovnice – kdy se řeší vázaná úloha pohybu 
tuhého hřídele v tekutině – jsou prvky přídavných účinků funkcí polohy středu hřídele a 
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rychlosti pohybu středu hřídele v ložisku (ve skutečnosti jsou funkcí i zrychlení, ale vliv 
setrvačnosti se obecně zanedbává – jak již bylo uvedeno výše).

    









2221

1211

mm

mm
LM      ;     










2221

1211

bb

bb
LB      ;     
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1211

kk

kk
LK            (4.88)

kde:

ijm – jsou prvky tenzoru přídavné hmotnosti

ijb   – prvky tenzoru přídavného tlumení

  ijk – prvky tenzoru přídavné tuhosti

    Při dynamické analýze kluzných ložisek byla celá oblast tekutinového filmu rozdělena 
na hustou síť, v jejíž uzlech byly počítány přídavné účinky od tekutiny působící na tuhý 
hřídelový čep v ložisku. Pro oblasti mimo uzly, ve kterých je třeba stanovit hodnoty 
přídavných účinků, bylo využito interpolace. Díky tomuto přístupu je možné modelovat 
odezvu rotorové soustavy uložené v kluzných ložiskách při vynuceném ustáleném 
kmitání, protože v každém bodě tekutinového filmu známe rozložení prvků tenzorů 
přídavných účinků.

v dalším řešení zaveďme následující označení:

         LJLJLJ KKKBBBMMM  ;;            (4.89)

Obr. 10 – Jeffcottův rotor – fyzikální model rotorové soustavy se dvěma stupni volnosti

Poznámka: Výchylka středu hřídele je při analýze modelových rotorových soustav 
značena q z důvodu obecnosti a zažitých standardů, ačkoliv v případě analýzy stlačitelné 
tekutiny bylo zavedeno také značení ui pro předpoklad malých translačních pohybů středu 
hřídele ze své staticky rovnovážné polohy.
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4.1.5.1 Analýza odezvy kmitání tuhého rotoru s využitím metody 
trigonometrických kolokací

    Pro řešení vynuceného ustáleného kmitání bylo využito metody trigonometrických 
kolokací. Tato metoda kombinuje řešení odezvy při vynuceném ustáleném kmitání 
s řešením v časové oblasti. Tato metoda je zároveň vhodná pro periodické buzení (tedy 
rovněž pro buzení nevývahou rotujících hmot).
    Vynucenému ustálenému kmitání odpovídá partikulární řešení pohybové rovnice (4.87). 
Buzení soustavy lze vyjádřit buď v reálném, nebo komplexním oboru. V této práci byla
celá analýza provedena v reálném oboru. Předpokládejme periodické buzení se známými 
násobky budicí frekvence, které lze zapsat jako prvky množiny v  s prvky jv  ve tvaru:

       ...,3,2,1 jvv ,     kde j = 1÷ n                       (4.90)

    To umožňuje postihnout nejenom základní, ale i subharmonické, ultraharmonické nebo 
subultraharmonické složky odezvy. Budicí sílu lze při zahrnutí statického zatížení obecně 
vyjádřit ve tvaru:

          



m

j
jj tvtvt

1

cossin 
jj cs0 QQQQ            (4.91)

  kde indexy s  a c značí sinovou a kosinovou složku. Řešení pohybové rovnice 
předpokládáme ve tvaru:

          



n

j
jj tvtvt

1

cossin 
jj cs0 qqqq            (4.92)

  při řešení můžeme uvažovat podmínku nm < , tzn. že spektrum odezvy bude bohatší než 
spektrum buzení

    Tuto metodu lze využít pro řešení lineárních i nelineárních úloh. Pro obecnost je vhodné 
předpokládat, že i když vektor buzení bude obsahovat pouze jednu složku, řešení bude 
zahrnovat větší počet násobků budicí frekvence. Pohybovou rovnici rotorové soustavy      
(s ohledem na (4.89)) lze psát v následujícím obecném tvaru: 

     tQqKqBqM                                   (4.93)

    Z rovnice (4.92) pro rychlost a zrychlení platí:

        


 
n

j
jjj tvtvv

1

sincos 
jj cs qqq            (4.94)

        


 
n

j
jjj tvtvv

1

22 cossin 
jj cs qqq            (4.95)

    V dalším řešení se rovnice (4.94), (4.95), (4.91) a (4.92) dosadí do (4.93) a porovnáním
členů u stejných neznámých se po úpravě obdrží:
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    Tuto rovnici je možné přepsat do tvaru:
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    V rovnicích (4.97) je (2m+1) neznámých, proto s ohledem na řešitelnost je nutno druhé 
dvě časově závislé rovnice psát nejméně pro (2m+1) kolokačních časů. V případě zápisu 
rovnic pro větší počet časů se obdrží přeurčená soustava rovnic. Goniometrické funkce 
v rovnicích (4.97) jsou pro daný čas a násobek konstanty. Konkrétní časové okamžiky se 
stanoví rozdělením největší periody v požadovaném spektru odezvy na konečný počet 
hodnot (žádný kolokační časový okamžik nesmí být v uzlu periody). S ohledem na 
softwarové zpracování je vhodné zvolit rovnoměrné dělení. Jestliže dále označíme: 

         tvtvvtvv jjjjj  sincossin22 KBMC
js 

         tvtvvtvv jjjjj  cossincos22 KBMC
jc                        (4.98)

Po rozepsání má pohybová rovnice (4.97) pro k-tý čas tvar:
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      (4.99)

    Na základě rovnice (4.99) se sestaví pro m časových kroků soustava obecně 
nelineárních algebraických rovnic. Nelineární závislosti matic M, B, K jsou pro 
přehlednost zápisu vynechány. Tyto matice jsou v případě nelineární úlohy funkcí qq,  a 

tyto veličiny jsou funkcí kolokačního času kt . 

Tedy např.   ktqq  ,MM . Totéž musí platit i pro Cs a Cc.

    Velkou výhodou této metody je skutečnost, že pro popis funkčních závislostí obecně 
nelineárních vazeb lze použít stejné vztahy jako při řešení přechodového kmitání. Tyto 
jsou pro předpoklad obecné trajektorie středu hřídele mnohem obecnější, než vztahy pro 
řešení ustáleného kmitání, kde se předpokládá trajektorie středu hřídele, která je blízká 
kruhové. 

(4.97)

(4.96)
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    Na druhou stranu nevýhodou této metody je velký řád výsledné matice soustavy, 
zejména při zahrnutí většího počtu frekvenčních složek v předpokládané odezvě.

4.1.5.2 Analýza odezvy kmitání tuhého rotoru s využitím Newmarkovy 
metody

    Newmarkova metoda je numerická metoda přímé integrace pohybové rovnice (4.87) –
viz např. J. Slavík [96].
    Matematicky vychází z aproximace zrychlení a je vylepšením metody centrálních 
diferencí. Vhodným výběrem konstant α a δ (jedná se o parametry Newmarkovy 
numerické metody, nikoliv o proměnné použité při analýze tekutinového filmu ložiska) lze 
dosáhnout nepodmíněné stability numerického řešení a velmi dobrého přiblížení k 
exaktním výsledkům. Důležitou vlastností této metody je, že nepotřebuje žádný startovací 
mechanismus. Výsledky, získané řešením Newmarkovy metody, sloužily autorovi k 
porovnání s výsledky, získanými řešením metodou trigonometrických kolokací.

    Algoritmus Newmarkovy metody lze shrnout do následujících kroků:
 určení kinematických vektorů počátečních podmínek 000 ,, qqq 

 specifikace parametrů Newmarkovy metody α, δ
 volba časového kroku Δt a výpočet integračních konstant a0 ÷ a9
 formulace matic M(qt), B(qt), K(qt) kde index t značí čas t
 výpočet efektivní matice tuhosti Kef(qt)
 výpočet vektoru efektivního zatížení v čase (t+Δt) , tj Qef, t+Δt(qt)
 výpočet vektoru výchylek v čase (t+Δt) , tj qt+Δt

 výpočet kinematických vektorů rychlostí a zrychlení v čase (t+Δt) , tj tt q  a 

tt q

 pro zpřesnění algoritmu řešení je vhodné rovnici (4.104) doiterovat pomocí 
vhodné iterační metody – např. pomocí metody Newton-Raphsonovy. 
V každém iteračním kroku je nezbytné opětovné stanovení matic přídavných 
účinků pro aktuální polohu středu hřídelového čepu v ložisku

 iterace se provádí v každém časovém kroku t+Δt, přičemž se za matice 
přídavných účinků dosadí ty, jež odpovídají doiterované poloze v předchozím 
časovém kroku t

Pro zjednodušení výpočtových vztahů zaveďme parametry 0a až 9a :
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    Pro lineární mechanické soustavy je Newmarkova metoda nepodmíněně stabilní, u 
nelineárních soustav je důležité správně zvolit maximální velikost časového kroku Δt. Pro 
zajištění stability numerického řešení je nutno dodržet podmínku, aby časový interval byl 
menší než Tmin/30, tj.:

    
max

2,0


t                     (4.101)
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    Pro tzv. efektivní matici tuhosti platí:

    BMKK 10 aaef           (4.102)

    Pro tzv. vektor efektivního zatížení v čase (t+Δt) platí:

    )()( 541320, ttttttttttef aaaaaa qqqBqqqMQQ                         (4.103)

Výpočet vektoru efektivních výchylek v čase (t+Δt):

    ttefefttef 


  ,
1

, QKq          (4.104)

    Matice M, B a K jsou v případě nelineární úlohy funkcí qq,  z časového kroku t. Tedy 

např. M = M   tqq , . Pro matice M, B a K opět platí značení viz rovnice (4.89).

Výpočet vektorů kinematických veličin (zrychlení, rychlosti a výchylky) v čase (t+Δt):

    ttttteftt aaa qqqqq  32,0 )(  

    tttttt aa   qqqq  76

    ttttttt aat   qqqqq  98          (4.105)

    Při řešení tohoto projektu byla použita Newmarkova metoda s tzv. konstantním 

průměrným zrychlením 





 

2

1
,

4

1  , která vykazuje velmi malé amplitudové 

zkreslení odezvy, přičemž fázové zkreslení lze volbou vhodného časového kroku Δt udržet 
v přijatelných mezích.

5 GEOMETRICKÁ KONFIGURACE OLEJOVÉHO FILMU
    Geometrie kluzného ložiska je popsána pomocí racionálního Bézierova tělesa. Toto 
těleso nám definuje geometrickou konfiguraci tekutinové (olejové) vrstvy, která je řešena 
metodou kontrolních objemů. Stejně tak i k aproximaci stacionárních i nestacionárních 
funkcí rychlosti a tlaku bylo použito racionální Bézierovo těleso, přičemž se předpokládá, 
že tyto funkce jsou nad řídicími body geometrické konfigurace a všechny řídicí body mají 
váhu rovnu 1.
    Systém pro modelování spojitých hladkých křivek (1D) vyvinuli nezávisle na sobě 
francouzští inženýři Pierre Bézier a Paul de Casteljau počátkem šedesátých let dvacátého 
století. Bézierovy křivky jsou dnes jedny z mnoha parametrických křivek, které umožňují
interaktivní vytváření a modifikaci jejich tvarů. Racionální Bézierova křivka je 
zobecněním Bézierovy křivky, která má velký praktický význam. Pokud chce uživatel 
změnit tvar Bézierovy křivky, tak musí vybrat příslušný řídicí bod a změnit jeho polohu. 
To nemusí být vždy jednoduché a zároveň to vyžaduje jistou zkušenost. Tento problém se 
navíc výrazně komplikuje, pracujeme-li v třírozměrném prostoru. Přirozenou se proto jeví 
metoda, která každému bodu řídicího polygonu přiřadí reálné číslo, tzv. „váhu“, jehož 
změnou se změní tvar křivky. Největším přínosem racionálních Bézierových křivek je 
tedy možnost manipulace s tvarem křivky bez změny polohy bodů řídicího polygonu.
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S Bézierovými entitami se dnes setkáváme velmi často v CAD-ovských systémech, kde 
slouží jako podpůrný grafický prostředek při kreslení. Křivky lze obecně chápat jako 
tělesa prvního, plochy druhého a objemy třetího řádu. V úlohách mechaniky se aplikace 
Bézierových entit vyskytují velmi zřídka.

    Celý objem radiální mezery kluzného ložiska, vyplněný tekutinou, je rozdělen na 
segmenty, přičemž každý segment je podrozdělen na objemy, které jsou při řešení shodné 
s kontrolními objemy. Při řešení úloh hydrodynamiky, při aplikaci použité metody 
kontrolních objemů, nemusí docházet ke změně tvaru sítě (Eulerův přístup). Na druhé 
straně v případě řešení úloh mechaniky tuhých těles, zejména při aplikaci MKP s velkými 
posuvy a přetvořeními, dochází ke změně tvaru sítě (Lagrangeův přístup). V našem 
případě při řešení úlohy hydromechaniky uvažujeme, že se změnou polohy hřídelového 
čepu (vnitřního kroužku ložiska) dochází i ke změně tvaru sítě. Tento přístup se nazývá 
kombinovaná ALE (Arbitrary Lagrange-Euler) metoda. 

  Příklad obecné rovnice racionální Bézierovy plochy (2D úloha):
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  Příklad obecné rovnice racionálního Bézierova tělesa (3D úloha):

             (5.2)

kde
   ijk –  je váha kontrolních bodů

      ijkr   –  je polohový vektor kontrolních bodů

B    –  je Bernsteinův polynom definovaný vztahem

                  imim
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 1                                                                                   (5.3)

    Počet objemů zvětšený o 1 udává řád Bernsteinova polynomu. Pro řešení je dále 
nezbytné provést derivaci racionální Bézierovy funkce. Například derivace pro křivačarou 
souřadnici u rovnice (5.1) je ve tvaru:
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analogicky je možné sestavit derivaci pro souřadnici v a v trojrozměrném prostoru – viz 
rovnice (5.2) – pro souřadnice u, v, w.

    Celý mezikruhový prostor vyplněný tekutinou je možné rozdělit na libovolný počet 
segmentů po obvodu a po radiále, popř. také v axiálním směru (3D úlohy). Zvyšování 
počtu segmentů zpřesňuje hledané řešení, ale výrazně zvyšuje výpočtovou náročnost. 
Hustá síť také nepříjemně ovlivňuje numerickou stabilitu řešení, zejména při menších 
radiálních ložiskových vůlích. Vhodná volba počtu segmentů a objemů po obvodu, radiále
i v axiálním směru – z pohledu numerické stability řešení – byla předmětem 
dlouhodobého výpočtového ladění. Navíc je nutno si uvědomit skutečnost, že pro popis 
geometrické konfigurace je nutná také podmínka spojitosti v prvních derivacích 
v obvodovém, radiálním popř. i axiálním směru. Obdobně je tomu i pro derivace 
rychlostní a tlakové funkce. Abychom dosáhli spojitosti v prvních derivacích na hranici 
segmentu, je nutno pro dva segmenty použít 4 objemy a pro počet segmentů větších než 3 
musí být počet objemů větší nebo roven číslu 3.

    Na obr. 11 je ukázáno, jak lze pomocí racionálních Beziérových křivek vytvářet 
kvadriky (2D modelové úlohy). Prostým dosazením váhy kontrolního bodu P2 lze ukázat, 
že pro ω2 = 0 je výsledná křivka (ohraničení modelované plochy) přímkou, pro ω2 < 1
elipsou (resp. její částí), pro ω2 = 1 parabolou a konečně pro ω2 > 1  hyperbolou.

Obr. 12 – Diskretizace rovinné sítě na 6 segmentů po obvodu a 1 po radiále

X [1]

Y [1]

Obr. 11 – příklad vytvoření 2D plochy vymezené racionální Bézierovou křivkou
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    Na obr. 12 je pro ilustraci znázorněno rozdělení rovinné plochy vyplněné tekutinou
(modelová úloha dlouhého ložiska) na 6 segmentů po obvodu a 1 po radiále, přičemž 
každý segment je navíc podrozdělen po obvodu i po radiále čtyřmi řídícími body na          
3 kontrolní objemy.

    Počet kontrolních objemů musí být volen takový, aby byly splněny podmínky pro 
derivace funkce rychlosti a tlaku u bodů na hranicích segmentu. Pohybová rovnice je pro 
každý kontrolní objem sestavována pro dvě složky rychlosti, tedy je psána pro každý 
kontrolní objem dvakrát a rovnice kontinuity jedenkrát. Neznámými veličinami jsou 
funkce rychlosti a tlaku v řídicích bodech diskretizovaného objemu vyplněného tekutinou. 
K řešení soustavy rovnic je použita Mooreova-Penroseova pseudoinverze, kde je řešení 
hledáno na základě metody nejmenších čtverců.

    Generování sítě ploch a objemů vyplněných tekutinou pomocí racionálních 
Bézierových entit algoritmizoval E. Malenovský v softwarovém prostředí MATLAB.

    V rámci jedněch z prvních analýz autor hledal a optimalizoval vhodnou konfiguraci 
rozdělení plochy vyplněné tekutinou (radiální mezery kluzného ložiska). Pro zvolené 
modelové úlohy dlouhých a krátkých kluzných ložisek byla zvolena následující 
konfigurace:

    Dlouhá ložiska: rovinná plocha byla rozdělena na 16 segmentů v obvodovém a              
1 segment v radiálním směru, přičemž každý segment byl navíc podrozdělen čtyřmi 
řídicími body na 3 kontrolní objemy.

    Krátká ložiska, okrajová podmínka p = 0: prostorová plocha byla rozdělena na               
6 segmentů v obvodovém, 1 segment v radiálním a 2 segmenty v axiálním směru, přičemž 
každý segment byl navíc podrozdělen čtyřmi řídicími body na 3 kontrolní objemy.

    Krátká ložiska, okrajová podmínka vc


 : prostorová plocha byla rozdělena na             
6 segmentů v obvodovém, 1 segment v radiálním a 1 segment v axiálním směru, přičemž 
každý segment v obvodovém a radiálním směru byl navíc podrozdělen čtyřmi řídicími 
body na 3 kontrolní objemy a segment v axiálním směru pěti řídicími body na 4 kontrolní 
objemy.

6 DEFINOVÁNÍ MODELOVÝCH ÚLOH
    V rámci řešení byly provedeny výpočtové analýzy vzájemné interakce tuhého rotujícího 
tělesa a tenkého tekutinového filmu, odpovídající modelovým úlohám hydrodynamických
kluzných ložisek. Byly sestaveny, odladěny a řešeny modelové úlohy dlouhých a krátkých 
kluzných ložisek o různé geometrii, s různou uvažovanou úhlovou rychlostí rotujícího 
hřídele a s různými vlastnostmi tekutinové vrstvy (nestlačitelná, stlačitelná nekavitující a 
stlačitelná kavitující tekutina). Rozdíl mezi matematickým modelem dlouhého a krátkého 
ložiska je uveden v kapitole 4. Při uvážení stlačitelnosti tekutiny je možné do výpočtových 
modelů zahrnout také vliv kavitace olejového filmu v oblasti záporných 
(podatmosférických) tlaků. V těchto oblastech byl předpokládán vznik směsi oleje a 
vzduchu o parametrech uvedených níže (parametry pro směs). Při řešení kavitačního 
chování byl uvažován nejjednodušší, tzv. Gümbelův kavitační model (pro oblasti s tlakem 
p < 0 byl předepsán tlak p = 0 = patm. – vyhodnocovaný tlak je řešen jako přetlak oproti 
tlaku atmosférickému).
    V následujících podkapitolách jsou definovány řešené modelové úlohy 
hydrodynamických kluzných ložisek:
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6.1 Modelové úlohy dlouhých kluzných ložisek (2D úlohy)

    V rámci výpočtových analýz dvourozměrných modelových úloh dlouhých kluzných 
ložisek byla řešena: 
 ložiska válcová a eliptická
 uvažována nestlačitelná i stlačitelná (nekavitující a kavitující) tekutina
 při zahrnutí vlivu kavitace uvažován tzv. Gümbelův model 
 řešena statická a dynamická analýza kluzného ložiska, analýza stability 

stacionárního proudění tekutinového filmu
 řešena dynamická analýza odezvy tuhé rotorové soustavy (2 stupně volnosti) 

uložené v kluzných ložiskách na buzení nevývahou rotujících hmot
 základní parametry modelových úloh dlouhých kluzných ložisek:

- poloměr vnitřního kroužku (hřídele) R = 0,05 m
- radiální vůle v ložisku δ = 0,0005 m a 0,0002 m
- délka ložiska L = 0,1 m
- statické zatížení ve svislém směru F = 4 N
- hustota ložiskového oleje ρ = 885 kg.m-3

- hustota uvažované směsi oleje a vzduchu ρ2 = 600 kg.m-3

- dynamická viskozita oleje η1 = 0,08 Pa.s
- dynamická viskozita směsi η1S = 0,008 Pa.s
- tzv. druhá viskozita oleje η2 = 10 Pa.s
- tzv. druhá viskozita směsi η2S = 1 Pa.s
- rychlost zvuku v oleji czvo = 1000 m.s-1

- rychlost zvuku ve směsi czvs = 800 m.s-1

- úhlová rychlost hřídele ω = 1; 5; 10; 50; 100; 250; 500; 750; 1000 a
1200 rad.s-1

- elipticita ložiska ccy = 0 (válcové); 0,05 (5%); 0,1 (10%); 0,15 (15%);
    0,2 (20%) a 0,25 (25%)

6.2 Modelové úlohy krátkých kluzných ložisek (3D úlohy)

    V rámci výpočtových analýz třírozměrných modelových úloh krátkých kluzných 
ložisek byla řešena: 
 ložiska válcová a eliptická
 uvažována nestlačitelná i stlačitelná (nekavitující a kavitující) tekutina
 při zahrnutí vlivu kavitace uvažován tzv. Gümbelův model
 uvažována tlaková i rychlostní okrajová podmínka na čelech ložiska
 řešena statická a dynamická analýza ložiska, analýza stability stacionárního 

proudění tekutinového filmu
 řešena dynamická analýza odezvy tuhé rotorové soustavy (2 stupně volnosti) 

uložené v kluzných ložiskách na buzení nevývahou rotujících hmot
 základní parametry modelových úloh krátkých kluzných ložisek:

- poloměr vnitřního kroužku (hřídele) R = 0,05 m
- radiální vůle v ložisku δ = 0,0002 m
- délka ložiska L = 0,025 m
- statické zatížení ve svislém směru F = 100 N
- hustota ložiskového oleje ρ = 885 kg.m-3

- hustota uvažované směsi oleje a vzduchu ρ2 = 600 kg.m-3

- dynamická viskozita oleje η1 = 0,08 Pa.s
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- dynamická viskozita směsi η1S = 0,008 Pa.s
- tzv. druhá viskozita oleje η2 = 10 Pa.s
- tzv. druhá viskozita směsi η2S = 1 Pa.s
- rychlost zvuku v oleji czvo = 1000 m.s-1

- rychlost zvuku ve směsi czvs = 800 m.s-1

- úhlová rychlost hřídele ω = 10; 50; 100; 250; 500; 1000; 3000; 
4000; 5000  rad.s-1

- elipticita ložiska ccy = 0 (válcové); 0,05 (5%); 0,1 (10%); 0,15 (15%);
        0,2 (20%) a 0,25 (25%)

6.3 Přehled řešených úloh kluzných ložisek

  - nestlačitelná tekutina    - nestlačitelná tekutina      - nestlačitelná tekutina
  - stlačitelná tekutina    - stlačitelná tekutina      - stlačitelná tekutina

6.4 Elipticita kluzného ložiska

Obr. 13 – Elipticita hydrodynamického kluzného ložiska

Elipticita ložiska:

cy

ccy  (6.1)
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7 VÝSLEDKY VÝPOČTOVÉHO MODELOVÁNÍ DLOU-
HÝCH KLUZNÝCH LOŽISEK (2D ÚLOHY)

    Uvažované parametry dlouhých kluzných ložisek jsou uvedeny v kap. 6.1.

7.1 Statické řešení

    Při statickém řešení se předpokládá dokonale vyvážený tuhý rotor a zatížení ložiska 
pouze od statických sil (v našem případě silou tíhovou). Provedené analýzy jsou založeny 
na aplikaci Navier-Stokesovy pohybové rovnice. V rámci statického řešení byla 
vyhodnocena staticky rovnovážná poloha středu hřídelového čepu v ložisku a statická 
rychlostní a tlaková pole tenké tekutinové vrstvy, vyplňující radiální mezeru kluzného 
ložiska.

7.1.1 Staticky rovnovážná poloha středu hřídele – teorie

    Na obr. 14 je znázorněn obecný průběh staticky rovnovážné polohy středu hřídele 
uloženého v dlouhém kluzném ložisku (znázorněná křivka staticky rovnovážné polohy 
představuje pouze trend, skutečná poloha je omezená velikostí radiální vůle – ložiskové 
mezery). Dlouhé ložisko je modelováno nikoliv pro určitý poměr délky k průměru, ale pro 
předpoklad (2.2) – Parciální derivace tlaku po obvodu je mnohem větší než parciální 
derivace tlaku po délce ložiska (uvažuje se konstantní rozložení tlaku po délce ložiska a 
z tohoto důvodu je řešena pouze rovinná 2D úloha).

                             

Obr. 14 – Teoretická staticky rovnovážná poloha středu hřídele v dlouhém ložisku

    A. El-Shafei a S. H. Crandall [103] popisují, že staticky rovnovážná poloha středu 
hřídelového čepu v dlouhém kluzném ložisku leží na vodorovné ose, i když je uvažované 
statické zatížení ve svislé ose. K řešení využili přístupu založeného na aplikaci 
Reynoldsovy rovnice tekutiny. Autoři ukázali, že zvyšováním rychlosti rotace hřídele se 
staticky rovnovážná poloha hřídelového čepu pohybuje směrem do středu ložiska. Autoři 
staticky rovnovážnou polohu hřídele v ložisku, v osách X, Y, počítali ze zápisu:
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7.1.2 Staticky rovnovážná poloha středu hřídele – výsledky 
provedených analýz

    Při řešení staticky rovnovážné polohy středu hřídelového čepu v dlouhém ložisku je 
rovnovážná poloha hledána iteračním procesem. Na hřídel v ložisku působí externí vnější 
a reakční vnitřní síly. Staticky rovnovážná poloha středu hřídele leží v bodě, ve kterém 
nastává pro dané otáčky hřídele silová rovnováha (vyhodnocovacím kritériem pro 
ukončení iteračního procesu byl rozdíl mezi vnějšími a vnitřními silami menší než 1%).

    Úloha nalezení staticky rovnovážné polohy je charakterizována značnou přeurčeností 
matice soustavy, která je řídká a navíc špatně podmíněná. Na špatné podmíněnosti se dále 
negativně podílí také rozdílné neznámé fyzikální veličiny (rychlosti a tlaky) a z toho 
plynoucí i řádové rozdíly jednotlivých prvků v matici soustavy.

    Doiterovaná staticky rovnovážná poloha středu hřídelového čepu leží u válcových i 
eliptických kluzných ložisek na horizontální ose X (viz obr. 15). S rostoucí úhlovou 
rychlostí hřídele ω (rostoucí otáčky) se staticky rovnovážná poloha rychle posunuje 
směrem do středu ložiska. S rostoucí elipticitou ložiska se pro stejné otáčky poloha středu 
hřídele také posunuje směrem do středu ložiska. Toto platí pro pohyb hřídele 
v nestlačitelné i stlačitelné tekutině. Při uvážení stlačitelné tekutiny je při stejných 
podmínkách staticky rovnovážná poloha opět více posunuta směrem do středu ložiska. 
Stejně tak při zmenšení radiální vůle (ložiskové mezery) se relativní staticky rovnovážná 
poloha posunuje při stejných podmínkách směrem do středu ložiska.

    Výsledky, uvedené na obr. 15, lze u dlouhého ložiska v podstatě zobecnit – při řešení 
různých úloh (válcová, elitická geometrie ložiska, stlačitelná, nestlačitelná tekutina, 
ložisková vůle 0,5 mm a 0,2 mm) má relativní staticky rovnovážná poloha velmi podobný 
průběh. Pro výsledky jednotlivých úloh platí trendy popsané výše. (Na obr. 15 jsou 
znázorněny výsledky analýzy válcového kluzného ložiska s nestlačitelnou tekutinou, kdy 
bylo řešeno 1200 otáčkových kroků v rozmezí ω = 1 až 1200 rad.s-1).

Obr. 15 – Relativní staticky rovnovážná poloha středu hřídele v dlouhém ložisku, 
zobecněné výsledky provedených analýz válcových a eliptických kluzných ložisek

 X [1]

Y [1]
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7.1.3 Statické rychlostní pole – výsledky provedených analýz

    Rychlosti na povrchu hřídele a vnitřním povrchu ložiska jsou dány předepsanými 
okrajovými podmínkami (např. 4.3). Na povrchu rotujícího hřídele je tečná rychlost o 
velikosti rU . [m.s-1], na vnějším kroužku ložiska je povrchová rychlost tekutiny 
nulová. Na obr. 16 je uvedeno rychlostní pole dlouhého kluzného ložiska s uvažovanou 
nestlačitelnou tekutinou (elipticita ccy = 0,05 (5%) ; úhlová rychlost rotace hřídele                     
ω = 10 rad.s-1. Radiální vůle ložiska 0,5 mm).

    Z důvodu aplikace nového přístupu k analýze bylo prováděno srovnávání rychlostních 
profilů po radiále, získaných z aplikace různých přístupů k řešení.
    Výsledky provedené analýzy (viz výsledky prezentované na obr. 16) jsou na obr. 17
srovnány s řešením vycházejícím z aplikace Reynoldsovy rovnice a řešením získaným 
z výpočtového software FLUENT. Z obrázku 17 vyplývá dobrá kvalitativní shoda našeho 
řešení (Navier-Stokesova pohybová rovnice, rychlostní funkce aproximována pomocí 
racionálního Bézierova tělesa) s řešením podle E. Krämera [1] (aplikace Reynoldsovy 
rovnice tekutiny) a řešením získaným ze software FLUENT.
    Staticky rovnovážná poloha středu hřídelového čepu při úhlové rychlosti ω = 10 rad.s-1

se již velmi blíží koncentrické poloze (šířka radiální vůle 0,5 mm); doiterovaná poloha 
středu hřídelového čepu od středu ložiska ve směru osy X vyšla řešením této úlohy    
0,024 mm.

Obr. 16 – Rychlostní pole dlouhého ložiska, nestlačitelná tekutina,
ccy = 0,05 (elipticita 5 %), ω = 10 rad.s-1, δ = 0,5 mm
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Obr. 17 – Rychlostní profil po radiále, srovnání různých přístupů k řešení

    Při řešení statické analýzy je možné uvažovat tzv. konvektivní členy. Rozdíl mezi 
zahrnutím a nezahrnutím konvektivních členů do řešení spočívá ve tvaru, v jakém je 
uvažována totální derivace rychlosti podle času. Zahrnutí změny směru vektoru rychlosti 
(konvektivní členy), vede na řešení nelineární rychlostní funkce. Bez zahrnutí 
konvektivních členů je řešena lineární úloha.
    Při autorem řešených analýzách, založených na aplikaci Navier-Stokesovy pohybové 
rovnice, nebyly konvektivní členy z důvodu výrazně zhoršené numerické stability řešení
uvažovány. 

7.1.4 Statické tlakové pole – teorie

    U hydrodynamických kluzných ložisek je tlak tekutiny vygenerován pohybem hřídele a 
závisí na viskozitě ložiskového oleje. Tlak oleje při klidu musí být takový, aby zajišťoval 
dokonalé vyplnění mezery mezi vnitřním a vnějším ložiskovým kroužkem. Toho je 
dosaženo dodáváním oleje pomocí jedné či více děr nebo rýh umístěných v oblastech 
nejnižšího tlaku. Pokud je v ložisku nedostatečný objem oleje, dochází k nežádoucímu 
třecímu kontaktu čepu a vnějšího kroužku ložiska. Mezního tlaku oleje v ložisku je 
dosaženo při rozběhu stroje, kdy otáčky hřídele generující tlak jsou velmi nízké. Mezní 
tlak oleje charakterizuje zvýšené tření a výrazné zvýšení teploty oleje než při běžném 
kapalinovém mazání.

X [m]

U [m.s-1]

x 10-1
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Obr. 18 – Drážky (rýhy) pro doplňování oleje ve vnějším kroužku kluzného ložiska

Obr. 19 – Vliv součinitele tření na kvalitu hydrodynamického mazání
(převzato z [2])

   Vysvětlivky k obr. 19:
  μ –  kinematická viskozita (vazkost) oleje (  / )

       (uvedená závislost platí pro Newtonovské tekutiny)
  N – rychlost čepu
  P – zatížení čepu

    Mezní tlak oleje a z toho vyplývající povrchový kontakt mezi čepem a vnějším 
kroužkem ložiska není u rotorových soustav žádoucí. U všech průmyslově využívaných 
kluzných ložisek je nezbytné zajišťovat takový tlak oleje, aby byl vytvořen souvislý 
olejový film.
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Obr. 20 – Hydrodynamický tlak v olejovém filmu ložiska generovaný rotací hřídele

    V tekutině tažené do klínu se zvyšuje tlak (snižuje se objem), při opouštění klínu se tlak 
snižuje (objem se zvětšuje). Z. Racic [104] popisuje dvě tlaková maxima; druhé je 
způsobeno dynamickou tuhostí olejového filmu (viz obr. 21).

Obr. 21 – Statické tlakové pole olejového filmu kluzných ložisek podle Z. Racice [104]

7.1.5 Statické tlakové pole – výsledky provedených analýz

    Na obr. 22 a 23 je ukázán vliv elipticity a úhlové rychlosti hřídele na tvar statických 
tlakových polí kluzných ložisek s radiální ložiskovou vůlí δ = 0,5 mm , při uvažování 
nestlačitelné tekutiny. Na obr. 24 a 25 jsou uvedeny výsledky stejné úlohy, při uvažování 
stlačitelné nekavitující tekutiny. 
    Na obr. 26 až 29 jsou výsledky stejných analýz, tentokráte při ložiskové vůli                  
δ = 0,2 mm (obr. 26 a 27 pro nestlačitelnou tekutinu, obr. 28 a 29 pro stlačitelnou
nekavitující tekutinu).
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    Na obr. 30 a 31 jsou porovnány výsledky analýz ložiska s elipticitou ccy = 0,05 a 
radiální vůlí δ = 0,5 mm (obr. 30) a δ = 0,2 mm (obr. 31), při uvažování stlačitelné 
kavitující tekutiny s předepsaným Gümbelovým kavitačním modelem.

    Z prezentovaných výsledků je patrné, že s rostoucí úhlovou rychlostí hřídele ω, i 
s rostoucí elipticitou ccy, se tlaková maxima v olejové vrstvě zvětšují. Stejně tak se 
zvětšují při zmenšení ložiskové vůle a při uvážení stlačitelné tekutiny. Zatímco u 
válcových ložisek bylo spočteno pouze jediné tlakové maximum, s rostoucí elipticitou 
jsou z obrázků dobře patrná dvě tlaková maxima, popsaná Z. Racicem [104], která jsou 
zmíněna výše. Jediné tlakové maximum v olejovém filmu je patrné také na obr. 22a, 
prezentujícící výsledek analýzy kluzného ložiska s elipticitou ccy = 0,05, úhlovou 
rychlostí hřídele ω = 10 rad.s-1 a radiální vůlí δ = 0,5 mm.

    Na obr. 32 a 33 je opět provedeno srovnání výsledků získaných řešením nového 
přístupu, založeného na aplikaci Navier-Stokesovy pohybové rovnice (využití 
racionálního Bézierova tělesa), s běžně využívaným přístupem založeným na aplikaci 
Reynoldsovy rovnice. Řešení Reynoldsovy rovnice bylo provedeno podle E. Krämera [1]. 
Výsledky jsou dále srovnány s řešením získaným z výpočtového software FLUENT     
(obr. 32). Pro zahrnutí konvektivních a nekonvektivních členů platí stejný princip, který je 
popsaný u rychlostních polí (viz kap. 7.1.3). Při řešení analýz, založených na aplikaci 
Navier-Stokesovy pohybové rovnice, nebyly konvektivní členy uvažovány.
    Z prezentovaných výsledků je opět patrná dobrá shoda výsledků získaných z nového 
přístupu k analýze, s výsledky získanými z přístupu založeném na aplikaci Reynoldsovy 
rovnice. Srovnání rozložení tlaku bylo, stejně jako v případě rychlostních profilů, 
provedeno na eliptickém ložisku s elipticitou ccy = 0,05, při úhlové rychlosti hřídele         
ω = 10 rad.s-1 a radiální vůli  δ = 0,5 mm.
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    Obr. 22a – Tlakové pole, ccy = 0,05, ω = 10 [rad.s-1]               Obr. 23a – Tlakové pole, ccy = 0,2, ω = 10 [rad.s-1]
                   nestlačitelná tekutina, δ = 0,5 mm         nestlačitelná tekutina, δ = 0,5 mm

   Obr. 22b – Tlakové pole, ccy = 0,05, ω = 100 [rad.s-1]              Obr. 23b – Tlakové pole, ccy = 0,2, ω = 100 [rad.s-1]
    nestlačitelná tekutina, δ = 0,5 mm                                      nestlačitelná tekutina, δ = 0,5 mm

  Obr. 22c – Tlakové pole, ccy = 0,05, ω = 1000 [rad.s-1]           Obr. 23c – Tlakové pole, ccy = 0,2, ω = 1000 [rad.s-1]
    nestlačitelná tekutina, δ = 0,5 mm                                    nestlačitelná tekutina, δ = 0,5 mm
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    Obr. 24a – Tlakové pole, ccy = 0,05, ω = 10 [rad.s-1]               Obr. 25a – Tlakové pole, ccy = 0,2, ω = 10 [rad.s-1]
         stlačitelná nekavitující tekutina, δ = 0,5 mm             stlačitelná nekavitující tekutina, δ = 0,5 mm

   Obr. 24b – Tlakové pole, ccy = 0,05, ω = 100 [rad.s-1]              Obr. 25b – Tlakové pole, ccy = 0,2, ω = 100 [rad.s-1]
         stlačitelná nekavitující tekutina, δ = 0,5 mm             stlačitelná nekavitující tekutina, δ = 0,5 mm

  Obr. 24c – Tlakové pole, ccy = 0,05, ω = 1000 [rad.s-1]             Obr. 25c – Tlakové pole, ccy = 0,2, ω = 1000 [rad.s-1]
         stlačitelná nekavitující tekutina, δ = 0,5 mm             stlačitelná nekavitující tekutina, δ = 0,5 mm
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   Obr. 26a – Tlakové pole, ccy = 0,05, ω = 10 [rad.s-1]               Obr. 27a – Tlakové pole, ccy = 0,2, ω = 10 [rad.s-1]
                   nestlačitelná tekutina, δ = 0,2 mm         nestlačitelná tekutina, δ = 0,2 mm

  Obr. 26b – Tlakové pole, ccy = 0,05, ω = 100 [rad.s-1]              Obr. 27b – Tlakové pole, ccy = 0,2, ω = 100 [rad.s-1]
    nestlačitelná tekutina, δ = 0,2 mm                                      nestlačitelná tekutina, δ = 0,2 mm

    Obr. 26c – Tlakové pole, ccy = 0,05, ω = 1000 [rad.s-1]            Obr. 27c – Tlakové pole, ccy = 0,2, ω = 1000 [rad.s-1]
                   nestlačitelná tekutina, δ = 0,2 mm         nestlačitelná tekutina, δ = 0,2 mm



Disertační práce                                                                                                    VUT – FSI – ÚMTMB, Brno

Vypracoval:   Ing. Vladimír Rak list č. 66

    Obr. 28a – Tlakové pole, ccy = 0,05, ω = 10 [rad.s-1]               Obr. 29a – Tlakové pole, ccy = 0,2, ω = 10 [rad.s-1]
         stlačitelná nekavitující tekutina, δ = 0,2 mm             stlačitelná nekavitující tekutina, δ = 0,2 mm

   Obr. 28b – Tlakové pole, ccy = 0,05, ω = 100 [rad.s-1]              Obr. 29b – Tlakové pole, ccy = 0,2, ω = 100 [rad.s-1]
         stlačitelná nekavitující tekutina, δ = 0,2 mm             stlačitelná nekavitující tekutina, δ = 0,2 mm

   Obr. 28c – Tlakové pole, ccy = 0,05, ω = 1000 [rad.s-1]             Obr. 29c – Tlakové pole, ccy = 0,2, ω = 1000 [rad.s-1]
         stlačitelná nekavitující tekutina, δ = 0,2 mm             stlačitelná nekavitující tekutina, δ = 0,2 mm



Disertační práce                                                                                                    VUT – FSI – ÚMTMB, Brno

Vypracoval:   Ing. Vladimír Rak list č. 67

    Obr. 30a – Tlakové pole, ccy = 0,05, ω = 10 [rad.s-1]               Obr. 31a – Tlakové pole, ccy = 0,05, ω = 10 [rad.s-1]
          stlačitelná kavitující tekutina, δ = 0,5 mm              stlačitelná kavitující tekutina, δ = 0,2 mm

   Obr. 30b – Tlakové pole, ccy = 0,05, ω = 100 [rad.s-1]             Obr. 31b – Tlakové pole, ccy = 0,05, ω = 100 [rad.s-1]
            stlačitelná kavitující tekutina, δ = 0,5 mm               stlačitelná kavitující tekutina, δ = 0,2 mm

         Obr. 32 – Rozložení tlaku po obvodu                            Obr. 33 – Rozložení tlaku po obvodu
      rotujícího hřídele – srovnání přístupů k řešení                   rotujícího hřídele – srovnání přístupů k řešení
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7.2 Analýza stability proudění tekutinového filmu

    Stabilitu stacionárního proudění tekutinového (olejového) filmu kluzných ložisek je 
možné analyzovat řešením vlastního problému, jak je naznačeno v kap. 4.1.2 a 4.1.4. 
Stabilita chování se vyhodnocuje podle velikosti prvních vlastních čísel λ, která jsou 
počítána z rovnice (4.39), resp. (4.86).

    Reálné části vlastních čísel musí být záporné, jinak je chování nestabilní. Čím vyšší     
(v absolutní hodnotě) je záporná hodnota reálné části vlastního čísla λ, tím vyšší stabilitu 
proudění tekutiny (oleje) ložisko vykazuje. Pokud je imaginární část vlastního čísla 
nulová, tekutina nekmitá, pouze se pohybuje. Při komplexně sdružených imaginárních 
částech vlastních čísel hovoříme o příslušných tvarech kmitu tekutinového filmu.

    Nové typy kluzných ložisek (např. ložiska eliptická, přesazená, citrónová, 3-laloková, 
s naklápěcími segmenty, aj.) mají oproti klasickým válcovým kluzným ložiskům 
nepravidelnou geometrii a tedy nepravidelně rozložený tekutinový film a díky tomu 
obecně vykazují lepší stabilitu chování tekutinového filmu.

    Výsledky analýz stability proudění olejového filmu dlouhých kluzných ložisek 
s uvažovanou nestlačitelnou tekutinou jsou uvedeny na obr. 34 (radiální ložisková vůle       
0,5 mm) a obr. 35 (radiální ložisková vůle 0,2 mm). Z průběhů prezentovaných křivek 
vyplývá, že s rostoucí elipticitou ložiska roste stabilita proudění oleje (zvětšují se –
v absolutní hodnotě – reálné části vlastních čísel λ). Toto je způsobeno rostoucí 
geometrickou nepravidelností analyzovaných ložisek a tedy rostoucí nepravidelností 
rozložení olejové vrstvy v ložiskové mezeře. Zároveň stabilita proudění olejového filmu 
roste se zmenšující-se radiální vůlí ložiska. Toto odpovídá závěrům, které dříve učinil
např. J. Pospíšil a F. Pochylý [77].

    Při uvážení stlačitelné tekutiny nejsou závěry tak jednoznačné – viz obr 36 (radiální 
ložisková vůle 0,5 mm) a obr. 37 (radiální ložisková vůle 0,2 mm). Zde při nižších 
úhlových rychlostech vykazovala eliptická ložiska nižší stabilitu než ložiska válcová, a to 
až do určitého zlomového bodu. Od úhlové rychlosti ω = 750 rad.s-1 (δ = 0,5 mm),     
resp. ω = 100 rad.s-1 (δ = 0,2 mm) již poté výsledné trendy odpovídají obecným 
předpokladům. Tento rozpor ve výsledcích oproti obecně známým trendům (při nižších 
úhlových rychlostech ω) může být způsoben numerickou nestabilitou výpočtu.

    Stabilita stacionárního proudění tekutinového filmu modelových úloh dlouhých 
kluzných ložisek při uvážení stlačitelné tekutiny je významně nižší než při uvážení
tekutiny nestlačitelné. Při vyšších otáčkách hřídele (vyšší úhlové rychlosti) se rozdíly ve 
stabilitě dále zvýrazňují. 

    Na obr. 38 jsou na ukázku vykresleny reálné části tvaru pohybu a tvarů kmitu 
rychlostního pole nestlačitelné tekutiny, odpovídající řešené úloze kluzných ložisek –     
ccy = 0,1, ω = 100 rad.s-1 a radiální ložisková vůle δ = 0,5 mm. Při tvaru pohybu tekutiny 
(imaginární složka vlastního čísla λ je nulová – odpovídá obr. 38a) olej nekmitá, pouze se 
pohybuje. Při komplexně sdružených vlastních číslech λ hovoříme o příslušných vlastních 
tvarech kmitu tekutinového filmu. Na obr. 39 jsou vybrány reálné části tvaru pohybu a 
tvarů kmitu rychlostního pole stejné úlohy, ale při uvážení stlačitelné tekutiny. V tabulce   
Tab. 1 a Tab. 2 jsou uvedeny číselné hodnoty reálné a imaginární složky příslušného 
vlastního čísla λ, odpovídající jednotlivým tvarům pohybu a tvarům kmitu tekutiny.
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         Obr. 38a – tvar pohybu tekutiny, ω = 100 [rad.s-1]                  Obr. 38b – první tvar kmitu, ω = 100 [rad.s-1]
           nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm                          nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm

            Obr. 38c – druhý tvar kmitu, ω = 100 [rad.s-1]                      Obr. 38d – třetí tvar kmitu, ω = 100 [rad.s-1]
            nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm            nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm

          Obr. 38e – čtvrtý tvar kmitu, ω = 100 [rad.s-1]                      Obr. 38f – pátý tvar kmitu, ω = 100 [rad.s-1]
            nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm            nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm
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          Obr. 39a – tvar pohybu tekutiny, ω = 100 [rad.s-1]              Obr. 39b – tvar kmitu tekutiny, ω = 100 [rad.s-1]
              stlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm                           stlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm

           Obr. 39c – tvar kmitu tekutiny, ω = 100 [rad.s-1]                  Obr. 39d – tvar kmitu tekutiny, ω = 100 [rad.s-1]
              stlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm                            stlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm

          Obr. 39e – tvar kmitu tekutiny, ω = 100 [rad.s-1]                  Obr. 39f – tvar kmitu tekutiny, ω = 100 [rad.s-1]
              stlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm                           stlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm
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Tab. 1 – Reálné a imaginární složky vlastního čísla λ, odpovídající prezentovaným 
tvarům pohybu a tvarům kmitu tekutinového filmu (viz obr. 38a÷f)
nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1 , ω = 100 rad.s-1 , δ = 0,5 mm

obrázek Reálná část vl. čísla λRe [rad.s-1] Imaginární část vl. čísla λIm [rad.s-1]
38a - 4,997116e+002 0,000000e+000
38b - 1,467107e+001 ± 6,539981e+002*

38c - 4,201291e+001 ± 1,290583e+003*

38d - 9,277320e+001 ± 1,934416e+003*

38e - 1,935412e+002 ± 2,614268e+003*

38f - 3,534959e+002 ± 3,299561e+003*

* na příslušných obrázcích jsou vykresleny tvary kmitu se zápornou imaginární 
částí vlastního čísla λ

Tab. 2 – Reálné a imaginární složky vlastního čísla λ, odpovídající prezentovaným 
tvarům pohybu a tvarům kmitu tekutinového filmu (viz obr. 39a÷f)
stlačitelná tekutina, ccy = 0,1 , ω = 100 rad.s-1 , δ = 0,5 mm

obrázek Reálná část vl. čísla λRe [rad.s-1] Imaginární část vl. čísla λIm [rad.s-1]
39a - 3,201240e+002 0,000000e+000
39b - 7,901401e+003 ± 5,050380e+003*

39c - 8,388832e+003 ± 3,640859e+003*

39d - 8,640499e+003 ± 2,541200e+003*

39e - 8,783534e+003 ± 1,618226e+003*

39f - 8,860751e+003 ± 7,889369e+002*

* na příslušných obrázcích jsou vykresleny tvary kmitu se zápornou imaginární 
částí vlastního čísla λ

7.3 Dynamická analýza kluzného ložiska

    Jak již bylo uvedeno výše, při hledání staticky rovnovážné polohy středu hřídelového 
čepu v kluzném ložisku se předpokládá dokonale vyvážený tuhý rotor a zatížení pouze od 
statických sil (např. silou tíhovou). Staticky zatížená a dokonale vyvážená rotorová 
soustava je však pouze hypotetickou úlohou. Pro dynamickou analýzu rotorových soustav 
je staticky rovnovážná poloha středu hřídele důležitá jako výchozí bod, ale dynamické síly 
musí být počítány z pohybů, opouštějících tuto rovnovážnou polohu.

    Pro analýzu rotorové soustavy je přídavná (dynamická) síla působící na hřídel potřebná 
k tomu, aby bylo možné sestavit pohybové rovnice translačního pohybu čepu v ložisku. 
Jestliže je proudění oleje v ložisku nestabilní nebo pokud má rotor nevývahu, hřídelový 
čep může opisovat při rotaci orbity kolem své staticky rovnovážné polohy. Při těchto 
pohybech se také přírůstkově mění síly od olejového filmu působící na hřídel.

    Závislost mezi silovým zatížením a pohybem čepu není lineární. Pro malé výchylky 
středu hřídele můžeme tuto závislost linearizovat [1], [2]. Pro velké výchylky středu 
hřídele ze své staticky rovnovážné polohy (při opisování velkých orbitů) jsou však tyto 
závislosti silně nelineární. Při dynamické analýze se předpokládá kmitání hřídele ze své 
staticky rovnovážné polohy a cílem analýzy je stanovení přídavných účinků od tekutiny, 
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působící na hřídelový čep v ložisku. V případě kluzného ložiska se jedná o tenzory 
přídavné hmotnosti, přídavné tuhosti a přídavného tlumení. Pomocí přídavných účinků od 
tekutiny je matematicky popsán vliv kluzných ložisek na dynamiku rotorových soustav 
(přídavné účinky se při analýze rotorových soustav přidávají na levou stranu pohybové 
rovnice, viz. (4.87)).

7.3.1      Přídavné účinky od tekutiny

    Matice přídavných účinků od tekutiny jsou čtvercové, řádu 2×2 – viz rovnice (4.88). Na 
obr. 40 je prezentováno rozložení prvků m11 matice přídavné hmotnosti, b11 matice
přídavného tlumení a k11 matice přídavné tuhosti na rozvinutém tekutinovém filmu. Jedná 
se o výsledky analýzy dlouhého eliptického ložiska s elipticitou ccy = 0,1, při úhlové 
rychlosti hřídele ω = 100 rad.s-1 a radiální ložiskové vůli δ = 0,5 mm, při uvažování 
nestlačitelné tekutiny. Na vedlejším obr. 41 je zobrazeno rozložení stejných prvků, 
získaných z dynamické analýzy ložiska s elipticitou ccy = 0,2 (ostatní parametry ložiska 
jsou stejné). Z obrázků je patrné, že vliv elipticity nemá významný vliv na velikost 
prvních prvků hlavní diagonály matic přídavných účinků (při vyšší elipticitě mírně 
vzrůstají prvky b11 a k11, díky stejnému měřítku obrázků je možno trendy odečítat přímo 
z rozložení barevné škály zobrazených hodnot). Obecně lze říci, že s postupným 
vymezováním radiální ložiskové vůle (hřídel se pohybuje směrem k vnějšímu 
ložiskovému kroužku) přídavné účinky od tekutiny strmě vzrůstají. Toto koresponduje 
s obecně známými poznatky.
    Na obr. 42 a 43 je zobrazeno rozložení stejných prvků matic přídavných účinků a 
zkoumán vliv úhlové rychlosti při neměnné geometrii ložiska – elipticitě ccy = 0,1 a 
radiální ložiskové vůli δ = 0,5 mm. Vzájemně jsou porovnány výsledky při úhlové 
rychlosti ω = 10 rad.s-1 (obr. 42) a ω = 1000 rad.s-1 (obr. 43), uvažována byla opět 
nestlačitelná tekutina. Zde je již patrný výrazný rozdíl ve výsledcích, při porovnání prvků 
matice tuhosti dokonce řádový. Obecně lze shrnout, že s rostoucí úhlovou rychlostí hřídele 
narůstají první prvky hlavní diagonály tenzorů přídavných účinků.

    Analogicky je provedeno srovnání také pro stlačitelnou nekavitující tekutinu. Na       
obr. 44 je uvedeno rozložení prvních prvků hlavní diagonály tenzorů přídavných účinků 
dlouhého kluzného ložiska s elipticitou ccy = 0,1, při úhlové rychlosti hřídele                   
ω = 100 rad.s-1 a radiální ložiskové vůli δ = 0,5 mm. Na vedlejším obr. 45 je provedeno 
srovnání s výsledky stejné analýzy při elipticitě ccy = 0,2. Z obrázků je patrné, že při 
uvážení stlačitelné tekutiny s rostoucí elipticitou zkoumané prvky rostou více, než tomu 
bylo při uvážení tekutiny nestlačitelné.
    Na obr. 46 a 47 je, analogicky jako v případě nestlačitelné tekutiny, zkoumán vliv 
měnící se úhlové rychlosti hřídele na velikost a rozložení zkoumaných prvků tenzorů 
přídavných účinků při neměnné geometrii ložiska – elipticitě ccy = 0,1 a radiální 
ložiskové vůli δ = 0,5 mm. Opět jsou vzájemně porovnány výsledky při uvažované úhlové 
rychlosti ω = 10 rad.s-1 (obr. 46) a ω = 1000 rad.s-1 (obr. 47). Jak již bylo uvedeno výše, 
při analýze tekutinového filmu je řešená úloha rozdělena na stacionární a nestacionární 
složku řešení – u stlačitelné tekutiny viz rov. (4.49). Prvky matice přídavné hmotnosti m11

jsou v tomto případě funkcí pouze nestacionární složky řešení a tudíž nejsou vůbec závislé 
na úhlové rychlosti rotace hřídele ω, která ovlivňuje pouze stacionární složku řešení (viz 
srovnání provedené na obr. 46a a 47a). U prvků matice přídavného tlumení b11 je 
stacionární složka řešení o několik řádů nižší než nestacionární složka, proto 
z prezentovaných výsledků není při stejné geometrii ložiska patrný také vliv úhlové 
rychlosti ω na velikost prvků b11 (viz obr. 46b a 47b). Oproti tomu u prvků matice 
přídavné tuhosti k11 je vliv stacionární složky řešení dominantní – z tohoto důvodu je také
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   Obr. 40a – prvky m11 matice ML, ω = 100 [rad.s-1]                    Obr. 41a – prvky m11 matice ML, ω = 100 [rad.s-1]
        nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm                         nestlačitelná tekutina, ccy = 0,2,  δ = 0,5 mm

   Obr. 40b – prvky b11 matice BL, ω = 100 [rad.s-1]                     Obr. 41b – prvky b11 matice BL, ω = 100 [rad.s-1]
        nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm                         nestlačitelná tekutina, ccy = 0,2,  δ = 0,5 mm

   Obr. 40c – prvky k11 matice KL, ω = 100 [rad.s-1]                      Obr. 41c – prvky k11 matice KL, ω = 100 [rad.s-1]
        nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm                          nestlačitelná tekutina, ccy = 0,2,  δ = 0,5 mm
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   Obr. 42a – prvky m11 matice ML, ω = 10 [rad.s-1]                     Obr. 43a – prvky m11 matice ML, ω = 1000 [rad.s-1]
      nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm                         nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm

   Obr. 42b – prvky b11 matice BL, ω = 10 [rad.s-1]                      Obr. 43b – prvky b11 matice BL, ω = 1000 [rad.s-1]
      nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm                       nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm

   Obr. 42c – prvky k11 matice KL, ω = 10 [rad.s-1]                        Obr. 43c – prvky k11 matice KL, ω = 1000 [rad.s-1]
      nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm                          nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm
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   Obr. 44a – prvky m11 matice ML, ω = 100 [rad.s-1]                    Obr. 45a – prvky m11 matice ML, ω = 100 [rad.s-1]
        stlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm                           stlačitelná tekutina, ccy = 0,2,  δ = 0,5 mm

   Obr. 44b – prvky b11 matice BL, ω = 100 [rad.s-1]                     Obr. 45b – prvky b11 matice BL, ω = 100 [rad.s-1]
        stlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm                          stlačitelná tekutina, ccy = 0,2,  δ = 0,5 mm

   Obr. 44c – prvky k11 matice KL, ω = 100 [rad.s-1]                      Obr. 45c – prvky k11 matice KL, ω = 100 [rad.s-1]
        stlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm                           stlačitelná tekutina, ccy = 0,2,  δ = 0,5 mm
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   Obr. 46a – prvky m11 matice ML, ω = 10 [rad.s-1]                     Obr. 47a – prvky m11 matice ML, ω = 1000 [rad.s-1]
         stlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm                          stlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm

   Obr. 46b – prvky b11 matice BL, ω = 10 [rad.s-1]                      Obr. 47b – prvky b11 matice BL, ω = 1000 [rad.s-1]
         stlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm                         stlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm

   Obr. 46c – prvky k11 matice KL, ω = 10 [rad.s-1]                        Obr. 47c – prvky k11 matice KL, ω = 1000 [rad.s-1]
         stlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm                           stlačitelná tekutina, ccy = 0,1,  δ = 0,5 mm
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patrný řádový rozdíl velikosti prvků k11 při řádové změně úhlové rychlosti ω (viz obr. 46c 
a 47c).

    Při srovnání vlivu stlačitelné a nestlačitelné tekutiny je patrné, že při uvážení stlačitelné 
tekutiny první prvky hlavní diagonály tenzorů přídavných účinků významně vzrostou 
(oproti řešení uvažujícímu nestlačitelnou tekutinu).

7.4 Odezva modelové rotorové soustavy uložené v dlouhých 
kluzných ložiskách při vynuceném ustáleném kmitání

    Důležitým oborem moderního inženýrství je analýza dynamických vlastností 
mechanických soustav. Významným projevem mechanických soustav jsou kmitavé 
pohyby, které se souhrnně nazývají kmitání. Problémy kmitání se vyskytují ve všech 
důležitých oborech fyziky a techniky. Jedním z těchto mnoha oborů je dynamika rotorů, 
jenž se mimo jiné zabývá právě analýzou kmitání rotorových soustav.

    Při výpočtovém modelování se používá celá řada výpočtových metod a postupů. Jednou 
z těchto metod je metoda trigonometrických kolokací, která umožňuje řešit odezvu na 
vynucené ustálené kmitání jak u lineárních tak u nelineárních úloh. Její podstata spočívá v 
předpokladu buzení a odezvy ve tvaru součtu sin-ových a cos-inových členů, které jsou u 
buzení známé a u odezvy neznámé. Ve své podstatě převádí problém řešení pohybových 
rovnic – soustav nehomogenních nelineárních diferenciálních rovnic – na problém řešení 
soustav nelineárních algebraických rovnic. Odezva rotorové soustavy (vynucené ustálené 
kmitání) odpovídá řešení partikulární části příslušné pohybové rovnice (4.87).

    V rámci řešení byla analyzována modelová rotorová soustava se dvěma stupni volnosti, 
uložená na svých koncích ve dvou identických kluzných ložiskách (Jeffcottův rotor). 
Rotorová soustava je uvažována jako tuhá, s centrálním kotoučem, v jehož těžišti je 
uvažována soustředěná hmota celé soustavy. Hmotnost rotoru odpovídá uvažovanému 
tíhovému zatížení hřídelového čepu v kluzných ložiskách.

    V sestaveném matematickém modelu stlačitelné tekutiny jsme omezeni předpokladem, 
kdy uvažujeme harmonický průběh buzení a odezvy a z tohoto důvodu je trajektorie středu 
hřídelového čepu v ložisku pouze kruhová, popř. eliptická. V případě uvažování 
nestlačitelné tekutiny má trajektorie pohybu středu hřídelového čepu obecný průběh. 
Z tohoto důvodu jsou z hlediska obecnosti v této práci prezentovány především výsledky 
úloh uvažujících nestlačitelnou tekutinu. Veškeré orbity středu hřídelového čepu v ložisku, 
uvedené v této práci, jsou vykresleny jako orbity dynamické – bez vykreslení staticky 
rovnovážné polohy středu hřídelového čepu v ložisku. Při řešení úloh uvažujeme buzení 
nevývahou rotujících hmot, což lze matematicky vyjádřit ve tvaru:

         tQtQtQ .cos..sin. 00    (7.1)

    2
10 .. emQ  (7.2)

kde

  1m - je hmotnost nevývažku [kg]
  e - je excentricita nevývažku od osy rotace [m]

    Při řešení autor využil vlastních výpočtových algoritmů, zpracovaných v software 
MATLAB. Na obr. 48 je zobrazena odezva modelové rotorové soustavy uložené 
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v ložiskách s elipticitou ccy = 0,1 a radiální ložiskovou vůlí δ = 0,5 mm. V ložisku byla 
uvažována nestlačitelná tekutina. Jsou vykresleny dynamické orbity středu hřídelového 
čepu v ložisku kolem své staticky rovnovážné polohy, při rychlosti rotace ω = 10 rad.s-1, 
při různé intenzitě buzení Q0.
    Na obr. 49 a 50 jsou prezentovány výsledky analýz při úhlové rychlosti hřídele              
ω = 100 rad.s-1 (obr. 49) a ω = 1000 rad.s-1 (obr. 50). Analogicky jako v předchozím 
případě byla uvažována elipticita ložiska ccy = 0,1 a radiální ložisková vůle δ = 0,5 mm; 
uvažována byla nestlačitelná tekutina.
    Do pohybové rovnice rotorové soustavy byly vždy přidány matice příslušných 
přídavných účinků od tekutinového filmu, působící na hřídelový čep v ložisku, získané 
z předchozího kroku řešení interakční úlohy.

    Na obr. 51 je vyjádřen vliv elipticity kluzného ložiska na dynamickou odezvu rotorové 
soustavy – porovnána elipticita ccy = 0,1 a ccy = 0,2 – při úhlových rychlostech hřídele              
ω = 10; 100 a 1000 rad.s-1. Pro každou úhlovou rychlost byla zadána příslušná velikost 
buzení Q0.

    Na obr. 52 jsou prezentovány výsledky analýz při uvážení ložisek se stlačitelnou 
nekavitující tekutinou. Z obrázků je patrné, že při stejných podmínkách způsobuje uvážení 
stlačitelné tekutiny větší dynamické orbity hřídelového čepu v kluzném ložisku. Porovnání 
bylo provedeno pro ložiska s elipticitou ccy = 0,1 a radiální vůlí δ = 0,5 mm při úhlové 
rychlosti hřídele ω = 100 rad.s-1. Výsledky byly porovnány při různých intenzitách 
buzení Q0.

    Z prezentovaných orbitů dynamického pohybu středu hřídelového čepu v ložisku je 
patrné, že se zvyšujícím se buzením se dráha orbitu zvětšuje.

    Řešení odezvy metodou trigonometrických kolokací bylo porovnáno s ustálenou 
složkou řešení, získaného aplikací Newmarkovy metody. Pro srovnání byly vybrány 
výsledky úloh, prezentovaných na obr. 50. Časový záznam spočtené odezvy modelové 
rotorové soustavy pomocí Newmarkovy metody je pro ilustraci ukázán na obr. 53          
(ccy = 0,1, ω = 1000 rad.s-1, δ = 0,5 mm, Q0 = 500.000, nestlačitelná tekutina) a obr. 54 
(ccy = 0,1, ω = 1000 rad.s-1, δ = 0,5 mm, Q0 = 1.000.000, nestlačitelná tekutina).

    Vlastní srovnání ustálené složky řešení (po odeznění počátečního přechodového děje) 
získaného aplikací Newmarkovy metody s výsledky získanými aplikací metody 
trigonometrických kolokací (MTC) je provedeno na obr. 55 a 56. Při porovnání výsledků 
byla dosažena dobrá shoda.

    Z hlediska časové náročnosti výpočtu je patrná značná výhodnost metody 
trigonometrických kolokací oproti řešení založenému na aplikaci Newmarkovy metody. 
Toto je logické a vyplývá to z podstaty obou metod, protože zatímco u kolokační metody 
obsahuje výsledná soustava řádově jednotky rovnic, u Newmarkovy metody se                
(v závislosti na jemnosti časového kroku) řeší tisíce až statisíce rovnic.
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Obr. 48a – Odezva rotorové soustavy

Dlouhá ložiska, ccy = 0,1, 
ω = 10 rad.s-1, δ = 0,5 mm, 

nestlačitelná tekutina
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Obr. 48b – Odezva rotorové soustavy

Dlouhá ložiska, ccy = 0,1, ω = 10 rad.s-1, δ = 0,5 mm, nestlačitelná tekutina
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                 Obr. 49 – Odezva rotorové soustavy
Dlouhá ložiska, ccy = 0,1, ω = 100 rad.s-1, δ = 0,5 mm, nestlačitelná tekutina
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Obr. 50 – Odezva rotorové soustavy
Dlouhá ložiska, ccy = 0,1, ω = 1000 rad.s-1, δ = 0,5 mm, nestlačitelná tekutina
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Obr. 51 – Odezva rotorové soustavy – vliv elipticity
Dlouhá ložiska, δ = 0,5 mm, nestlačitelná tekutina

ccy = 0,1
ω = 10 rad/s

ccy = 0,2
ω = 10 rad/s

ccy = 0,1
ω = 100 rad/s

ccy = 0,1
ω = 100 rad/s

ccy = 0,1
ω = 1000 rad/s

ccy = 0,1
ω = 1000 rad/s
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Obr. 52 – Odezva rotorové 
soustavy

Dlouhá ložiska, ccy = 0,1, 
ω = 100 rad.s-1, δ = 0,5 mm,

stlačitelná tekutina
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Obr. 53 – Časový záznam odezvy modelové rotorové soustavy (výchylky v ose X a Y)
přechodové a vynucené ustálené kmitání, Newmarkova metoda, časový krok t = 0,0002 s

ccy = 0,1, ω = 1000 rad.s-1, δ = 0,5 mm, Q0 = 500.000, nestlačitelná tekutina

Obr. 54 – Časový záznam odezvy modelové rotorové soustavy (výchylky v ose X a Y)
přechodové a vynucené ustálené kmitání, Newmarkova metoda, časový krok t = 0,0002 s

ccy = 0,1, ω = 1000 rad.s-1, δ = 0,5 mm, Q0 = 1.000.000, nestlačitelná tekutina
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Obr. 55 – Srovnání výsledků metody trigonometrické kolokace a Newmarkovy metody
vynucené ustálené kmitání

ccy = 0,1, ω = 1000 rad.s-1, δ = 0,5 mm, Q0 = 500.000, nestlačitelná tekutina
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Obr. 56 – Srovnání výsledků metody trigonometrické kolokace a Newmarkovy metody
vynucené ustálené kmitání

ccy = 0,1, ω = 1000 rad.s-1, δ = 0,5 mm, Q0 = 1.000.000, nestlačitelná tekutina
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8 VÝSLEDKY VÝPOČTOVÉHO MODELOVÁNÍ KRÁT-
KÝCH KLUZNÝCH LOŽISEK (3D ÚLOHY)

    Při řešení prostorových úloh krátkých kluzných ložisek pomocí nového přístupu k 
analýze jsme uvažovali dva základní typy okrajových podmínek, předepsaných na čelech 
ložiska – viz např. rov. (4.4). Při prvním typu okrajové podmínky se zadává tlak na čelech 
ložiska rovný tlaku atmosférickému (p = 0). V této úloze se počítají neznámé rychlosti a 
principiálně tento typ okrajové podmínky odpovídá předpokladům, se kterými se pracuje 
při řešení Reynoldsovy rovnice. V našem případě je možné zadat také druhý typ okrajové 
podmínky, kdy předepisujeme rychlost na čele ložiska rovnou obvodové rychlosti tekutiny 

)( vc


 . V tomto případě se počítají neznámé tlaky; fyzikálně tato podmínka odpovídá 
dokonale utěsněnému ložisku.

    Teoretický základ jednotlivých provedených analýz je analogický jako v případě 
dlouhých kluzných ložisek (kap. 7) a není zde již opakován.

    Uvažované parametry krátkých kluzných ložisek jsou uvedeny v kap. 6.2.

8.1 Statická analýza

8.1.1 Staticky rovnovážná poloha středu hřídele

    Na obr. 57 je znázorněn obecný průběh staticky rovnovážné polohy středu hřídele 
uloženého v krátkém eliptickém ložisku tak, jak je prezentován v odborné literatuře (např.  
E. Krämer [1], J. M. Vance [2] a další). Znázorněná křivka staticky rovnovážné polohy 
představuje pouze trend, skutečná poloha je omezená velikostí radiální vůle – ložiskové 
mezery. Se zvyšující se úhlovou rychlostí hřídele se hřídelový čep posunuje směrem do 
středu ložiska.

                             
                           

Obr. 57 – Teoretická staticky rovnovážná poloha středu hřídele v krátkém ložisku

    Z teorie víme, že staticky rovnovážná poloha leží v místě, kde nastane silová rovnováha 
mezi externím zatížením hřídele v ložisku a vnitřními silami od tekutiny, působícími na 
hřídelový čep. Z důvodu numerické nestability iteračního nalezení staticky rovnovážné 
polohy bylo u 3D modelových úloh krátkých ložisek přistoupeno ke kvalitativně 
rozdílnému přístupu k nalezení této polohy. Celá oblast tekutinového filmu byla rozdělena
na hustou síť, v jejichž uzlech bylo počítáno reziduum mezi vnějším a vnitřním zatížením 
působícím na hřídel. V rámci hledání staticky rovnovážné polohy středu hřídelového čepu 
v ložisku je poté hledáno minimum rezidua těchto sil.

staticky rovnovážná poloha

Ψ
 F

 CJ

 CB

ω
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    Na obr. 58 je znázorněn vliv eliticity na staticky rovnovážnou polohu středu 
hřídelového čepu v krátkém kluzném ložisku při uvážení nestlačitelné tekutiny a okrajové 
podmínky na čelech ložiska p = 0. Jednotlivé polohy (body) odpovídají jednotlivým 
úhlovým rychlostem hřídele ω dle zadání v kap. 6.2.
    Z obrázku je patrné, že staticky rovnovážná poloha středu hřídele se s rostoucí úhlovou 
rychlostí ω rychle pohybuje směrem k horizontální ose X, kterou poté sleduje. Tímto 
chováním ložisko připomíná chování modelů dlouhých kluzných ložisek (nejvíce patrné je 
toto chování u válcového ložiska – viz obr. 58).

    Na obr. 59 jsou prezentovány výsledky stejných analýz, tentokráte se zahrnutím vlivu 
stlačitelnosti a kavitačního chování tekutiny (Gümbelův kavitační model). Jak již bylo 
uvedeno výše, tlaková okrajová podmínka předepsaná na čelech ložiska (p = 0) odpovídá 
podmínce, uvažované při „klasickém“ řešení založeném na aplikaci Reynoldsovy rovnice. 
Protože Reynoldsova rovnice neumí pracovat se zápornými tlaky, naprostá většina autorů
(např. E. Krämer [1], J. M. Vance [2] a další) při řešení Reynoldsovy rovnice uvažují 

Obr. 58 – Vliv elipticity na staticky rovnovážnou polohu středu hřídelového čepu v krátkém 
ložisku, okrajová podmínka p = 0, nestlačitelná tekutina
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v oblasti záporných tlaků tlak atmosférický (přetlak rovný 0) a odvozují řešení kluzného 
ložiska s uvážením tzv. „π-filmu“ (viz rešeršní studie, kap. 2.1.1). Této úvaze v námi 
použitém přístupu (založeném na aplikaci obecnější Navier-Stokesovy pohybové rovnice) 
odpovídá řešení uvažující stlačitelnou tekutinu s předpokládaným kavitačním chováním 
popsaným pomocí Gümbelova modelu (v oblasti záporných laků je předepsán tlak 
atmosférický, tj. okrajová podmínka p = 0 předepsaná na ložiskových čelech).
    Uvážení kavitačního chování zlepšuje numerickou stabilitu výpočtu, také v reálných 
podmínkách má tekutina v tahu výrazně horší vlastnosti oproti vlastnostem v tlaku a při 
podtlaku se snaží „přisát“ si objem (vzduch) z okolí a podtlak vyrovnat.

Obr. 59 – Vliv elipticity na staticky rovnovážnou polohu středu hřídelového čepu v krátkém 
kluzném ložisku, okrajová podmínka p = 0, stlačitelná kavitující tekutina
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    Na obr. 60 jsou prezentovány obecné trendy křivek staticky rovnovážných poloh středu 
hřídele v krátkém kluzném ložisku (uvažováno řešení Reynoldsovy rovnice s „π-filmem“) 
při různé geometrii kluzných ložisek. Obrázek je převzat od E. Krämera [1].

   Vysvětlivky k obr. 60:

      CB – střed ložiska
Ω – úhlová rychlost rotace hřídele

K – válcové ložisko
Z – citrónové (eliptické) ložisko
T – kapsové ložisko
SD – symetrické třílalokové ložisko
UD – nesymetrické třílalokové ložisko

    Pro srovnání výsledků vlastních analýz autor dále požádal o spolupráci J. Zapoměla 
z VŠB-TU Ostrava, který se dlouhodobě zabývá problematikou interakčních úloh tuhého 
tělesa a tekutiny a k řešení využívá přístup založený na aplikaci Reynoldsovy rovnice 
tekutiny (např. [87÷94]).

    Pro srovnání byly autorem vybrány analýzy krátkých kluzných ložisek s elipticitou    
ccy = 0,1 (radiální vůle ve vodorovném směru δ = 0,2 mm, ve svislém směru                     
δ = 0,18 mm) a elipticitou ccy = 0,2 (radiální vůle ve vodorovném směru δ = 0,2 mm, ve 
svislém směru δ = 0,16 mm). Řešena byla krátká kavitující kluzná ložiska s parametry dle 
zadání (viz kap. 6.2). Srovnání bylo provedeno pro rozsah úhlových rychlostí                    
ω = 50 až 5000 rad.s-1; (J. Zapoměl uvažoval při řešení úhlové rychlosti (otáčkové kroky) 
ω = 75; 100; 250; 500; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; 2000; 2500; 3000 a 5000 rad.s-1).

    Srovnání výsledků analýz provedených autorem (aplikace Navier-Stokesovy poybové 
rovnice) s výsledky J. Zapomělem paralelně řešených analýz (aplikace Reynoldsovy 

Obr. 60 – Vliv geometrie krátkých kluzných ložisek na trendy křivek staticky rovnovážné 
polohy středu hřídele v ložisku – IV. kvadrant (převzato od E. Krämera [1]) 
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rovnice tekutiny) jsou uvedeny na obr. 61. Z obrázku je patrná slušná kvalitativní shoda 
průběhu křivek staticky rovnovážných poloh středu hřídelového čepu v ložisku při 
aplikaci rozdílných přístupů k řešení.

Obr. 61 – Srovnání křivek staticky rovnovážné polohy středu hřídelového čepu v krátkém 
kluzném ložisku při úhlové rychlosti ω = 50 ÷ 5000 rad.s-1

stlačitelná kavitující tekutina, řešení Navier-Stokesovy a Reynoldsovy rovnice („π-film)
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    Jak již bylo uvedeno, v případě aplikace nového přístupu k analýze interakční úlohy, 
založeného na aplikaci Navier-Stokesovy pohybové rovnice, je možné předepsat také 
druhý typ okrajových podmínek předepsaných na čelech ložiska )( vc


 . Výsledky 

nalezení staticky rovnovážné polohy středu hřídele jsou v tomto případě velmi podobné 
pro nestlačitelnou i stlačitelnou tekutinu a jsou znázorněny na obr. 62 (řešení stlačitelné 
tekutiny). 

Z výsledků je patrné, že předepsáním rychlostní podmínky na čelech ložiska se řešení 
velmi přiblížilo chování dlouhého ložiska, kdy není předpokládáno žádné proudění 
v axiálním směru (po délce ložiska). (Prezentovaný obrázek je pro přehlednost pouze 
výřezem svislé osy Y ve IV. kvadrantu).

8.1.2 Statické rychlostní pole

    Statické rychlostní pole krátkého kluzného ložiska s elipticitou ccy = 0,05 je zobrazeno 
na obr. 63 (okrajová podmínka p = 0) a obr. 64 (okrajová podmínka vc


 ).

    Analogicky, jako v případě dlouhého ložiska, platí, že na povrchu hřídele má rychlost 
tekutiny velikost rovnu obvodové rychlosti hřídele a na povrchu vnějšího ložiskového 
kroužku je rychlost nulová.

Obr. 62 – Vliv elipticity na staticky rovnovážnou polohu středu hřídelového čepu v krátkém 
ložisku, okrajová podmínka vc
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Obr. 63 – Statické rychlostní pole p=0, ccy = 0,05, ω = 50 rad.s-1, nestlačitelná tekutina

Obr. 64 – Statické rychlostní pole vc


 , ccy = 0,05, ω = 50 rad.s-1, nestlačitelná tekutina
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8.1.3 Statické tlakové pole

    V této kapitole jsou prezentována vybraná statická tlaková pole získaná řešením analýz 
krátkých kluzných ložisek.

  Na obr. 65 je provedeno srovnání statických tlakových polí krátkých kluzných ložisek 
s elipticitou ccy = 0,05 a ccy = 0,2, při úhlové rychlosti hřídele ω = 50 rad.s-1 a                  
ω = 1000 rad.s-1. Na čelech ložiska byla předepsána tlaková okrajová podmínka (p = 0), 
uvažována byla nestlačitelná tekutina. Z obrázků je patrné, že s rostoucí úhlovou rychlostí 
hřídele rostou tlaková maxima v olejové vrstvě.

    Na obr. 66 je provedeno srovnání výsledků stejných analýz, tentokráte při uvážení 
stlačitelné kavitující tekutiny s předepsaným Gümbelovým kavitačním modelem.

      Obr. 65c – Statické tlakové pole, p = 0,      Obr. 65d – Statické tlakové pole, p = 0, 
   ccy = 0,2, ω = 50 rad.s-1, nestlačitelná tek.               ccy = 0,2, ω = 1000 rad.s-1, nestlačitelná tek.

      Obr. 65a – Statické tlakové pole, p = 0,      Obr. 65b – Statické tlakové pole, p = 0, 
  ccy = 0,05, ω = 50 rad.s-1, nestlačitelná tek.             ccy = 0,05, ω = 1000 rad.s-1, nestlačitelná tek.
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    Na obr. 67 jsou uvedeny výsledky analýz tlakových polí kluzných ložisek 
s předepsanou rychlostní okrajovou podmínkou na čelech ložiska ( vc


 ). Opět jsou 

prezentovány výsledky analýz ložisek s elipticitou ccy = 0,05 a ccy = 0,2, při úhlové 
rychlosti hřídele ω = 50 rad.s-1 a ω = 1000 rad.s-1. Uvažována byla opět stlačitelná 
kavitující tekutina s předepsaným Gümbelovým kavitačním modelem.

    Z prezentovaných obrázků je patrný kvalitativní rozdíl oproti řešení dlouhých ložisek. U 
krátkých ložisek nejsou v olejovém filmu pozorována dvě tlaková maxima, ale pouze 
jediné (viz obr. 65÷67).

      Obr. 66a – Statické tlakové pole, p = 0,      Obr. 66b – Statické tlakové pole, p = 0, 
     ccy = 0,05, ω = 50 rad.s-1, stlačitelná tek.               ccy = 0,05, ω = 1000 rad.s-1, stlačitelná tek.

      Obr. 66c – Statické tlakové pole, p = 0,      Obr. 66d – Statické tlakové pole, p = 0, 
     ccy = 0,2, ω = 50 rad.s-1, stlačitelná tek.                  ccy = 0,2, ω = 1000 rad.s-1, stlačitelná tek.



Disertační práce                                                                                                    VUT – FSI – ÚMTMB, Brno

Vypracoval:   Ing. Vladimír Rak list č. 101

8.2 Analýza stability proudění tekutinového filmu

    Analýza stacionárního proudění tekutinového filmu v radiální mezeře krátkého 
kluzného ložiska byla opět provedena řešením vlastního problému, jak je naznačeno v   
kap. 4.1.2 (nestlačitelná tekutina) a 4.1.4 (stlačitelná tekutina). Stabilita chování byla 
vyhodnocena podle velikosti prvních vlastních čísel λ, která jsou počítána z rovnice (4.39), 
resp. (4.86).

    Jak již bylo uvedeno v případě řešení úloh dlouhých kluzných ložisek (viz kap. 7.2), 
reálné části vlastních čísel musí být záporné, jinak je chování nestabilní. Čím vyšší          
(v absolutní hodnotě) je záporná hodnota reálné části vlastního čísla λ, tím vyšší stabilitu 
proudění oleje (tekutiny) ložisko vykazuje. Pokud je imaginární část vlastního čísla 
nulová, tekutina nekmitá, pouze se pohybuje. Při komplexně sdružených imaginárních 
částech vlastních čísel hovoříme o příslušných tvarech kmitu tekutinového filmu.

    Analogicky, jako v případě řešení rovinných úloh dlouhých kluzných ložisek, platí, že 
nové typy kluzných ložisek (např. ložiska eliptická, přesazená, citrónová, 3-laloková, 
s naklápěcími segmenty, aj.) mají oproti klasickým válcovým kluzným ložiskům 

      Obr. 67c – Statické tlakové pole, vc


 ,      Obr. 67d – Statické tlakové pole, vc


 , 
       ccy = 0,2, ω = 50 rad.s-1, stlačitelná tek.                ccy = 0,2, ω = 1000 rad.s-1, stlačitelná tek.

    Obr. 67a – Statické tlakové pole, vc


 ,            Obr. 67b – Statické tlakové pole, vc


 , 
   ccy = 0,05, ω = 50 rad.s-1, stlačitelná tek.           ccy = 0,05, ω = 1000 rad.s-1, stlačitelná tek.



Disertační práce                                                                                                    VUT – FSI – ÚMTMB, Brno

Vypracoval:   Ing. Vladimír Rak list č. 102

nepravidelnou geometrii a tedy nepravidelně rozložený tekutinový film a díky tomu 
obecně vykazují lepší stabilitu chování tekutinového filmu.

    Výsledky analýz vlivu elipticity krátkého kluzného ložiska s předepsanou tlakovou 
okrajovou podmínkou na čelech ložiska (p = 0), při uvážení nestlačitelné a stlačitelné 
tekutiny, jsou uvedeny na obr. 68 (nestlačitelná tekutina) a obr. 69 (stlačitelná tekutina). 
Z obrázků je patrné, že s rostoucí elipticitou ložiska roste stabilita proudění tekutinové 
(olejové) vrstvy kluzného ložiska. Při porovnání vlivu stlačitelnosti tekutiny je z obrázků 
patrné, že zhruba do úhlové rychlosti rotace hřídele ω = 1000 rad.s-1 není vliv 
stlačitelnosti tekutiny z výsledků provedených analýz zřejmý. Při vyšších úhlových 
rychlostech poté úlohy s uvažováním nestlačitelné tekutiny vykazují vyšší stabilitu 
proudění olejového filmu.

    Výsledky analýz vlivu elipticity při předepsání rychlostní okrajové podmínky ( vc


 ) 
na čelech ložiska jsou uvedeny na obr. 70 (nestlačitelná tekutina) a obr. 71 (stlačitelná 
tekutina). Z výsledků je opět patrná zvyšující se stabilita proudění tekutinového filmu při 
zvětšující se geometrické nepravidelnosti vnějšího ložiskového kroužku (rostoucí elipticitě 
kluzného ložiska). Zvyšující se stabilita je patrná především při nejnižších a nejvyšších 
vyšetřovaných úhlových rychlostech hřídele ω, kde válcové ložisko vykazuje výrazně 
nižší stabilitu proudění. Při porovnání vlivu stlačitelnosti tekutiny je z výsledků opět 
patrný trend, že zahrnutí stlačitelnosti tekutiny snižuje stabilitu proudění tekutinového 
filmu, především při vyšších otáčkách hřídele.

    Na obr. 72 jsou pro ilustraci uvedeny dva vybrané tvary kmitu tekutinového filmu, 
odpovídající vlastním číslům λ, uvedeným v Tab. 3. Jedná se o analýzu krátkého kluzného 
ložiska s elipticitou ccy = 0,1, při úhlové rychlosti hřídele ω = 5000 rad.s-1. Uvažována 
byla stlačitelná tekutina a tlaková okrajová podmínka (p = 0), předepsaná na čelech 
ložiska.

Tab. 3 – Reálné a imaginární složky vlastního čísla λ, odpovídající prezentovaným 
tvarům kmitu tekutinového filmu (viz obr. 72a, b)
stlačitelná tekutina, ccy = 0,1 , ω = 5000 rad.s-1 , okraj. podmínka p = 0

obrázek Reálná část vl. čísla λRe [rad.s-1] Imaginární část vl. čísla λIm [rad.s-1]
72a - 3,381670e+004 ± 2,770588e+003*

72b - 3,417609e+004 ± 1,664347e+003*

* na příslušných obrázcích jsou vykresleny tvary kmitu se zápornou imaginární 
částí vlastního čísla λ
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X [1]

X [1]

Y [1]

Y [1]

  Z [1]

  Z [1]

Obr. 72a – tvar kmitu tekutiny, ccy = 0,1, ω = 5000 rad.s-1,
stlačitelná tkutina, okrajová podmínka p = 0

Obr. 72b – tvar kmitu tekutiny, ccy = 0,1, ω = 5000 rad.s-1,
stlačitelná tkutina, okrajová podmínka p = 0
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8.3 Dynamická analýza kluzného ložiska

8.3.1 Přídavné účinky od tekutiny

    Analogicky, jako v případě dlouhých kluzných ložisek, je v práci uvedeno rozložení 
prvních prvků hlavní diagonály matice přídavné hmotnosti (prvky m11), matice přídavného 
tlumení (prvky b11) a matice přídavné tuhosti (prvky k11) na rozvinutém tekutinovém 
filmu kluzného ložiska. Matice přídavných účinků od tekutiny jsou čtvercové, řádu 2×2 –
viz rovnice (4.88). 
    Na obr. 73 je prezentováno rozložení prvků m11 matice přídavné hmotnosti, b11 matice
přídavného tlumení a k11 matice přídavné tuhosti na rozvinutém tekutinovém filmu. Jedná 
se o výsledky analýzy krátkého eliptického ložiska s elipticitou ccy = 0,1, při úhlové 
rychlosti hřídele ω = 100 rad.s-1, při uvažování nestlačitelné tekutiny. Předepsána byla 
tlaková okrajová podmínka (p = 0) na čelech ložiska. Na vedlejším obr. 74 je zobrazeno 
rozložení stejných prvků, získaných z dynamické analýzy ložiska s elipticitou ccy = 0,2
(ostatní parametry ložiska jsou stejné). Z obrázků je patrné, že s rostoucí elipticitou rostou 
první prvky hlavní diagonály matic přídavných účinků. Analogicky jako v případě 
dlouhých ložisek lze říci, že s postupným vymezováním radiální ložiskové vůle (hřídel se 
pohybuje směrem k vnějšímu ložiskovému kroužku) přídavné účinky od tekutiny vzrůstají 
a v oblastech blízkých vymezení ložiskové vůle vzrůstají dokonce velmi strmě.
    Na obr. 75 a 76 je zobrazeno rozložení stejných prvků matic přídavných účinků a 
zkoumán vliv úhlové rychlosti při neměnné geometrii ložiska – elipticitě ccy = 0,1. 
Vzájemně jsou porovnány výsledky při úhlové rychlosti hřídele ω = 10 rad.s-1 (obr. 75) a 
ω = 1000 rad.s-1 (obr. 76), uvažována byla opět nestlačitelná tekutina. Zatímco v případě 
prvních prvků hlavní diagonály matic přídavné hmotnosti a tlumení se prvky nemění, 
v případě prvků k11 matic přídavné tuhosti je patrný řádový rozdíl ve velikosti prvků –
prvky rostou s rostoucí úhlovou rychlostí hřídele ω.
    Výsledky stejných analýz, při zahrnutí vlivu stlačitelnosti tekutiny, jsou uvedeny na 
obr. 77 až 80. Z obrázků je patrné, že zahrnutím vlivu stlačitelnosti obecně došlo ke 
snížení prvních prvků hlavní diagonály matic přídavných účinků, především u nižších 
úhlových rychlostí hřídele ω a menší elipticity ložiska.

    Podívejme se také na výsledky analýz krátkých kluzných ložisek při uvažování 
rychlostní okrajové podmínky ( vc


 ), předepsané na čelech ložiska. Nejdříve byla 

uvažovaná nestlačitelná tekutina.
    Na obr. 81 a 82 jsou prezentovány výsledky analýz krátkého eliptického ložiska 
s elipticitou ccy = 0,1 (obr. 77) a ccy = 0,2 (obr. 78), při úhlové rychlosti hřídele              
ω = 100 rad.s-1. Z obrázků je opět patrné, že s rostoucí elipticitou rostou první prvky 
hlavní diagonály matic přídavných účinků. Stejně tak je patrný trend růstu velikosti prvků 
s postupným vymezováním radiální ložiskové vůle (hřídel se pohybuje směrem 
k vnějšímu okraji ložiska).
    Na obr. 83 a 84 je provedeno srovnání při neměnné geometrii ložiska – elipticitě        
ccy = 0,1 a rostoucí úhlové rychlosti hřídele ω. Opět jsou vzájemně porovnány výsledky 
při úhlové rychlosti ω = 10 rad.s-1 (obr. 83) a ω = 1000 rad.s-1 (obr. 84). Z výsledků je 
patrný stejný trend jako při uvážení tlakové okrajové podmínky (p = 0) – v případě 
prvních prvků hlavní diagonály matic přídavné hmotnosti a tlumení se prvky nemění, 
v případě prvků k11 matic přídavné tuhosti je patrný řádový rozdíl ve velikosti prvků –
prvky rostou s rostoucí úhlovou rychlostí hřídele ω.
    Nyní se ještě podívejme na vliv zahrnutí stlačitelnosti tekutiny při předepsané rychlostní 
okrajové podmínce ( vc


 ) na čelech ložiska. Na obr. 85 až 88 jsou prezentovány 

výsledky stejných analýz jako v případě nestlačitelné tekutiny. Z výsledků je opět patrné, 
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   Obr. 73a – prvky m11 matice ML, ω = 100 [rad.s-1]                    Obr. 74a – prvky m11 matice ML, ω = 100 [rad.s-1]
   nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0      nestlačitelná tekutina, ccy = 0,2, okraj. podm. p = 0

   Obr. 73b – prvky b11 matice BL, ω = 100 [rad.s-1]                     Obr. 74b – prvky b11 matice BL, ω = 100 [rad.s-1]
   nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0      nestlačitelná tekutina, ccy = 0,2, okraj. podm. p = 0

   Obr. 73c – prvky k11 matice KL, ω = 100 [rad.s-1]                      Obr. 74c – prvky k11 matice KL, ω = 100 [rad.s-1]
   nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0      nestlačitelná tekutina, ccy = 0,2, okraj. podm. p = 0
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   Obr. 75a – prvky m11 matice ML, ω = 10 [rad.s-1]                    Obr. 76a – prvky m11 matice ML, ω = 1000 [rad.s-1]
   nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0      nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0

   Obr. 75b – prvky b11 matice BL, ω = 10 [rad.s-1]                     Obr. 76b – prvky b11 matice BL, ω = 1000 [rad.s-1]
   nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0      nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0

   Obr. 75c – prvky k11 matice KL, ω = 10 [rad.s-1]                      Obr. 76c – prvky k11 matice KL, ω = 1000 [rad.s-1]
   nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0      nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0
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   Obr. 77a – prvky m11 matice ML, ω = 100 [rad.s-1]                    Obr. 78a – prvky m11 matice ML, ω = 100 [rad.s-1]
    stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0                      stlačitelná tekutina, ccy = 0,2, okraj. podm. p = 0

   Obr. 77b – prvky b11 matice BL, ω = 100 [rad.s-1]                     Obr. 78b – prvky b11 matice BL, ω = 100 [rad.s-1]
    stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0                    stlačitelná tekutina, ccy = 0,2, okraj. podm. p = 0

   Obr. 77c – prvky k11 matice KL, ω = 100 [rad.s-1]                      Obr. 78c – prvky k11 matice KL, ω = 100 [rad.s-1]
   stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0                     stlačitelná tekutina, ccy = 0,2, okraj. podm. p = 0
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   Obr. 79a – prvky m11 matice ML, ω = 10 [rad.s-1]                    Obr. 80a – prvky m11 matice ML, ω = 1000 [rad.s-1]
    stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0                      stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0

   Obr. 79b – prvky b11 matice BL, ω = 10 [rad.s-1]                     Obr. 80b – prvky b11 matice BL, ω = 1000 [rad.s-1]
   stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0                   stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0

   Obr. 79c – prvky k11 matice KL, ω = 10 [rad.s-1]                      Obr. 80c – prvky k11 matice KL, ω = 1000 [rad.s-1]
   stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0                     stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. p = 0
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   Obr. 81a – prvky m11 matice ML, ω = 100 [rad.s-1]                    Obr. 82a – prvky m11 matice ML, ω = 100 [rad.s-1]
   nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc


      nestlačitelná tekutina, ccy = 0,2, okraj. podm. vc




   Obr. 81b – prvky b11 matice BL, ω = 100 [rad.s-1]                     Obr. 82b – prvky b11 matice BL, ω = 100 [rad.s-1]
   nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc


      nestlačitelná tekutina, ccy = 0,2, okraj. podm. vc




   Obr. 81c – prvky k11 matice KL, ω = 100 [rad.s-1]                      Obr. 82c – prvky k11 matice KL, ω = 100 [rad.s-1]
   nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc


      nestlačitelná tekutina, ccy = 0,2, okraj. podm. vc
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   Obr. 83a – prvky m11 matice ML, ω = 10 [rad.s-1]                    Obr. 84a – prvky m11 matice ML, ω = 1000 [rad.s-1]
  nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc


     nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc




   Obr. 83b – prvky b11 matice BL, ω = 10 [rad.s-1]                     Obr. 84b – prvky b11 matice BL, ω = 1000 [rad.s-1]
  nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc


   nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc




   Obr. 83c – prvky k11 matice KL, ω = 10 [rad.s-1]                      Obr. 84c – prvky k11 matice KL, ω = 1000 [rad.s-1]
  nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc


               nestlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc
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   Obr. 85a – prvky m11 matice ML, ω = 100 [rad.s-1]                    Obr. 86a – prvky m11 matice ML, ω = 100 [rad.s-1]
   stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc


      stlačitelná tekutina, ccy = 0,2, okraj. podm. vc




   Obr. 85b – prvky b11 matice BL, ω = 100 [rad.s-1]                     Obr. 86b – prvky b11 matice BL, ω = 100 [rad.s-1]
   stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc


     stlačitelná tekutina, ccy = 0,2, okraj. podm. vc




   Obr. 85c – prvky k11 matice KL, ω = 100 [rad.s-1]                      Obr. 86c – prvky k11 matice KL, ω = 100 [rad.s-1]
  stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc


                    stlačitelná tekutina, ccy = 0,2, okraj. podm. vc
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   Obr. 87a – prvky m11 matice ML, ω = 10 [rad.s-1]                    Obr. 88a – prvky m11 matice ML, ω = 1000 [rad.s-1]
   stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc


                    stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc




   Obr. 87b – prvky b11 matice BL, ω = 10 [rad.s-1]                     Obr. 88b – prvky b11 matice BL, ω = 1000 [rad.s-1]
   stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc


     stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc




   Obr. 87c – prvky k11 matice KL, ω = 10 [rad.s-1]                      Obr. 88c – prvky k11 matice KL, ω = 1000 [rad.s-1]
  stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc


                    stlačitelná tekutina, ccy = 0,1, okraj. podm. vc
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že zahrnutím vlivu stlačitelnosti obecně došlo ke snížení prvních prvků hlavní diagonály 
matic přídavných účinků, především u nižších úhlových rychlostí hřídele ω a menší 
elipticitě ložiska.

    Jak již bylo uvedeno při vyhodnocení výsledků dynamické analýzy dlouhého kluzného 
ložiska (viz kap. 7.3), při analýze tekutinového filmu je řešení rozděleno na stacionární a 
nestacionární složku – pro stlačitelnou tekutinu viz (4.49). Prvky matice přídavné 
hmotnosti jsou v tomto případě funkcí pouze nestacionární složky řešení a tudíž nejsou 
vůbec závislé na úhlové rychlosti rotace hřídele ω, která ovlivňuje pouze stacionární 
složku řešení. U prvků matice přídavného tlumení je stacionární složka řešení o několik 
řádů nižší než nestacionární složka, proto z prezentovaných výsledků není patrný také vliv 
úhlové rychlosti na velikost prvků b11. Naopak u prvků matice přídavné tuhosti je vliv 
stacionární složky řešení dominantní – z tohoto důvodu je také patrný řádový rozdíl 
velikosti prvků k11 při řádové změně úhlové rychlosti ω.

8.4 Odezva modelové rotorové soustavy uložené v krátkých
kluzných ložiskách při vynuceném ustáleném kmitání

    Analogicky, jako v případě analýzy odezvy modelové rotorové soustavy uložené 
v dlouhých kluzných ložiskách (viz kap.7.4), jsou i v této kapitole vykresleny dynamické 
orbity středu hřídelového čepu v kluzném ložisku (u orbitů není znázorněna staticky 
rovnovážná poloha). Při řešení autor využil vlastních výpočtových algoritmů, 
zpracovaných v software MATLAB.

    Na obr. 89 je zobrazena odezva modelové rotorové soustavy uložené v krátkých 
kluzných ložiskách s elipticitou ccy = 0,1, při úhlové rychlosti hřídele ω = 100 rad.s-1. 
Uvažována byla stlačitelná kavitující tekutina a tlaková okrajová podmínka (p = 0), 
předepsaná na čelech ložiska. Na obr. 90 je provedeno srovnání s výsledky odezvy 
modelové rotorové soustavy uložené v ložiskách s vyšší elipticitou ccy = 0,2. Ostatní 
parametry byly uvažovány stejné jako v předchozím případě. Z obrázků je patrné, že 
uvažovaná vyšší elipticita ložiska zmenšila dráhu orbitu středu hřídelového čepu v 
kluzném ložisku při vynuceném ustáleném kmitání rotoru, buzeném nevyvážeností 
rotujících hmot (buzení Q0). Zmenšení dráhy orbitu je vykresleno jako relativní, absolutní 
zmenšení je díky fyzicky menšímu ložisku (poloosy v ose Y v případě vyšší elipticity 
ložiska) ještě významnější.

    Na obr. 91 a 92 jsou prezentovány výsledky analýz při uvážení rychlostní okrajové 
podmínky ( vc


 ), předepsané na čelech ložiska. Opět je provedeno srovnání vlivu 

elipticity kluzného ložiska na velikost orbitu středu hřídelového čepu v ložisku.
Uvažována byla stlačitelná kavitující tekutina a elipticita ložiska ccy = 0,1 (obr. 91) a    
ccy = 0,2 (obr. 92), při buzení stejnou budicí sílou Q0. Z výsledků je opět patrné, že 
rostoucí elipticita ložiska snižuje velikost orbitu středu hřídelového čepu v ložisku.

    Jak již bylo uvedeno v případě analýz rotorové soustavy s dlouhými kluznými ložisky 
(viz kap. 7.4), při uvážení vlivu stlačitelnosti tekutivé vrstvy v kluzném ložisku je 
předpokládána kruhová, popř. eliptická trajektorie středu hřídele (je předpokládán 
hamonický průběh buzení a odezvy).

    Na obr. 93 je prezentován časový záznam řešení odezvy rotoru, buzeného nevývahou 
rotujících hmot, získaný aplikací Newmarkovy metody. Newmarkova metoda postihuje i 
přechodový děj – přechodové kmitání vybuzené po startu rotace, které předchází 
ustálenému stavu – vynucenému ustálenému kmitání. Uvažována byla úloha rotoru 
uloženého v kluzných ložiskách s elipticitou ccy = 0,1, při uvažované úhlové rychlosti 
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Obr. 89 – Odezva rotorové 
soustavy
Krátká ložiska, ccy = 0,1,
ω = 100 rad.s-1

stlačitelná kavitující tekutina
okrajová podmínka p = 0

Obr. 90 – Odezva rotorové 
soustavy
Krátká ložiska, ccy = 0,2,
ω = 100 rad.s-1

stlačitelná kavitující tekutina
okrajová podmínka p = 0
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Obr. 91 – Odezva rotorové soustavy, Krátká ložiska, ccy = 0,1, ω = 100 rad.s-1

stlačitelná kavitující tekutina, okrajová podmínka vc




Obr. 92 – Odezva rotorové soustavy, Krátká ložiska, ccy = 0,2, ω = 100 rad.s-1

stlačitelná kavitující tekutina, okrajová podmínka vc
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Obr. 94 – Srovnání výsledků metody trigonometrické kolokace a Newmarkovy metody
vynucené ustálené kmitání

Krátká ložiska, ccy = 0,1, ω = 100 rad.s-1

stlačitelná kavitující tekutina, okrajová podmínka vc




Obr. 93 – Časový záznam odezvy modelové rotorové soustavy (výchylky v ose X a Y)
přechodové a vynucené ustálené kmitání, Newmarkova metoda, časový krok t = 0,0002 s

Krátká ložiska, ccy = 0,1, ω = 100 rad.s-1

stlačitelná kavitující tekutina, okrajová podmínka vc
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hřídele ω = 100 rad.s-1. Předepsána byla rychlostní okrajová podmínka ( vc


 ) na čelech 
ložiska a stlačitelná kavitující tekutina (odpovídá řešení prezentovanému na obr. 91). Na 
obr. 94 je poté provedeno vzájemné srovnání výsledků této úlohy při řešení metodou 
trigonometrických kolokací (MTC) a metodou Newmarkovou (pro srovnání byla využita 
ustálená část řešení, odpovídají vynucenému ustálenému kmitání). Z obrázku je patrná 
dobrá shoda, stejně jako tomu bylo v případě analýz rotorů uložených v dlouhých 
kluzných ložiskách (viz kap. 7.4).

9 Porovnání vypočtených výsledků s technickým 
experimentem

    Při řešení projektu nebylo uvažováno s provedením vlastních srovnávacích technických 
experimentů. Pro srovnání výsledků se uvažovalo s využitím experimentálních výsledků 
prezentovaných v odborné literatuře. 
    Rešeršní studie experimentálních výsledků hydrodynamických kluzných ložisek je 
vyhodnocena v kap. 2.1.4. Bohužel, největší slabinou prezentovaných experimentálních 
výsledků je obecně nedokonalý popis parametrů analyzovaných kluzných ložisek (popř. 
experimentálních rotorových soustav). Z tohoto důvodu jsou výsledky často prezentovány 
pouze jako obecné (trendové), často bez jakéhokoliv popisu a je velmi obtížné je srovnat 
s vlastními numerickými výpočty. V rámci rešeršní studie se autorovi bohužel nepodařilo 
objevit výsledky experimentálních analýz válcových nebo eliptických kluzných ložisek, 
které by byly použitelné a porovnatelné s výsledky provedených výpočtových analýz.

10 ZÁVĚR
    Tématem práce byla výpočtová analýza dynamických vlastností hydrodynamických 
kluzných ložisek s válcovou a eliptickou geometrií. Bylo provedeno statické řešení 
kluzných ložisek, analýza stability stacionárního proudění tekutinového filmu a 
dynamická analýza, spočívající v sestavení databáze přídavných účinků, kterými kluzné 
ložisko (tekutinový film) ovlivňuje dynamické chování rotorové soustavy. V dalším kroku 
řešení byla analyzována odezva modelové rotorové soustavy se dvěma stupni volnosti 
(Jeffcottův rotor), uložené na obou koncích v kluzných ložiskách, jejichž analýza byla 
provedena v předchozím kroku řešení.

    Při řešení bylo využito nového přístupu k analýze úloh vzájemné interakce tuhého tělesa 
a tekutiny (interakce hřídelového čepu a tekutinového filmu kluzného ložiska), který byl 
odvozen, rozpracován a softwarově zpracován na školicím pracovišti. Dále byly výsledky 
získané aplikací nového přístupu průběžně srovnávány, mj. s klasickým řešením, 
založeným na aplikaci Reynoldsovy rovnice tekutiny.

    Hlavní přínos práce lze spatřovat především v dalším rozvinutí nového přístupu 
k dynamické analýze hydrodynamických kluzných ložisek a analýze dynamických 
vlastností rotorových soustav a v prohloubení autorových poznatků a znalostí týkajících se 
oblasti dynamiky rotorů. Provedenými pracemi došlo na školicím pracovišti k dalšímu 
rozvoji teoretického přístupu v oblasti úloh interakce tuhého tělesa a tekutiny. 

    Během řešení došlo k prověření výpočtových modelů kluzných ložisek a byla odladěna 
vhodná geometrické konfigurace tekutinového filmu. Při analýze modelových rotorových 
soustav autor využil vlastních výpočtových algoritmů.
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    Problematika analýz kluzných ložisek v dynamice rotorů patří v současné době 
mezi aktuální témata a je bohatě prezentována v odborné literatuře. V posledních 
desetiletích došlo k intenzivnímu vývoji nových netradičních typů hydrodynamických 
kluzných ložisek (některá jsou pro ilustraci znázorněna na obr. 95). Vývoj byl veden 
především snahou zvýšit stabilitu proudění olejového filmu a stabilitu chování ložisek 
jako průmyslového prvku.
    V současné době je pozornost obrácena k vývoji tzv. aktivních kluzných ložisek. Jedná 
se v podstatě o mechatronický systém, kdy je (s ohledem na aktuální provozní stav) 
měněna buď geometrie vnějšího ložiskového kroužku nebo tlak v olejové mezeře 
kluzného ložiska (nebo obojí).

Obr. 95 – Netradiční typy hydrodynamických kluzných ložisek
   
a) segmentová ložiska (Segment bearing)
b) citrónová ložiska (Lemon bearing)
c) kapsová ložiska (Pocket bearing)
d) 3-laloková ložiska (Three-lobed bearing)
e) nesymetrická 3-laloková ložiska (Unsymmetrical three-lobed bearing)
f) nesymetrická ložiska s naklápěcími segmenty (Unsymmetrical tilt-pad bearing)
g) symetrická ložiska s naklápěcími segmenty (Symmetrical tilt-pad bearing)

    V práci je proveden teoretický rozbor řešení hydrodynamických kluzných ložisek a jsou 
prezentovány výsledky provedených analýz. Všechny stanovené cíle byly splněny.
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12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ
    Značení veličin převzatých z literatury je v této práci provedeno ve smyslu níže zvolené 
symboliky.

ω - úhlová rychlost (frekvence) rotace hřídele [rad s-1]
Ω - vlastní úhlová frekvence [rad s-1]
δ - radiální vůle ložiska [m]
R - poloměr vnějšího kroužku ložiska [m]
r - poloměr hřídele [m]
L - délka ložiska [m]
X, Y, Z, x, y, z - souřadnice [m]
e - excentricita [m]
ε - relativní poloha středu hřídele [-]
q - výchylka [mm]
ui - malé translační pohyby středu hřídele kolem své staticky rovnovážné

   polohy při uvažování stlačitelné tekutiny [mm]
γ, φ, - úhly [rad]
U - povrchová (obvodová) rychlost hřídele [m s-1]
u, v, w - složky povrchové rychlosti kapaliny [m s-1]
p - tlak kapaliny, za nulovou hodnotu považován tlak atmosférický [Pa]
η1 - dynamická viskozita oleje (související se změnou tvaru) [Pa s]
η2 - tzv. druhá viskozita oleje (související se změnou objemu) [Pa s]
ρ - hustota tekutiny [kg m-3]
t, τ - čas [s]
Fj - externí síla působící na hřídel [N]

i
mf - doplňková síla kapalinové vrstvy [N]

0z - staticky rovnovážná poloha středu hřídele [m]
b - rychlost středu hřídele [m s-1]

βij , γij - bezrozměrné koeficienty tuhosti a tlumení [-]
bij - prvek tenzoru přídavného tlumení [N s m-1]
kij - prvek tenzoru přídavné tuhosti [N m-1]
mij - prvek tenzoru přídavné hmotnosti [kg]
D - obecné značení matice soustav
A, A1, A2 - obecné značení matic soustav
B, B1, B2 - obecné značení matic soustav
B - obecné značení globální matice tlumení [N s m-1]
K - obecné značení globální matice tuhosti [N m-1]
M - obecné značení globální matice hmotnosti [kg]

JJJ M,K,B - matice tlumení, tuhosti a hmotnosti rotoru

LLL M,K,B - přídavné matice tlumení, tuhosti a hmotnosti od tekutinového filmu
   kluzného ložiska

c


- vektor rychlosti tekutiny

oic~ - kovariantní vektor stac. rychlosti v křivočarých souřadnicích

iw


- kovariantní vektor nestac. rychlosti v křivočarých souřadnicích
nr , n

l - kovariantní, resp. kontravariantní složky vektoru vnější normály 
   k povrchu ΔS

ig


- kontravariantní vektor
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mi


- jednotkový vektor ve směru osy xm

iv~ - i – tá složka nestacionárního posunutí středu hřídele

ui - i – tá křivočará souřadnice
S - plocha
V - objem

iji 00 , - funkce rychlosti při statické analýze 

α01, α02 - vektory funkcí rychlosti při statické analýze
αij - funkce rychlosti při dynamické analýze
α, α1, α2 - vektory funkcí rychlosti při dynamické analýze
β0 , β0i - funkce tlaku při statické analýze
β01, β02 - vektory funkcí tlaku při statické analýze
βi - funkce tlaku při dynamické analýze
β, β1, β2 - vektory funkcí tlaku při dynamické analýze
f01,  f02,  f03,  f04 - obecné označení pravých stran rovnic při statickém řešení
f1,  f2,  f3,  f4 - obecné označení pravých stran rovnic při dynamickém řešení
kmj - prvky tenzoru statické tuhosti kapalinové vrstvy
i, j, k, l, m, n - indexy
λ - vlastní číslo
δi - Diracova funkce
δij - Kroneckerovo delta
εijk - Levi-Civitův tenzor

    Označení ploch:
S - povrch hřídele
Γ - plocha vnějšího kroužku kluzného ložiska
P, K - plocha čel ložiska kolmých na osu hřídele (osu rotace)

    Další označení:
K - pseudoinverze matice tuhosti K

~ - vyjádření v křivočarých souřadnicích
● - horní index, značí derivaci podle času
0 - dolní index, značí statické řešení
J - dolní index, značí hřídel
B - dolní index, značí ložisko
ccy - elipticita ložiska
MKP - metoda konečných prvků
MTC - metoda trigonometrické kolokace
epsilon - viz ε (relativní poloha středu hřídele [-])
s.s. - souřadnicový systém

p = 0 - tlak rovný 0 odpovídá tlaku atmosférickému (v práci je za hodnotu
   tlaku ve skutečnosti považován přetlak nad tlakem atmosférickým)

2112   [Pa s]

ImRe  i

křížové prvky - prvky vedlejší diagonály matice


