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məşğələ

– 60 s.
– 45 s.
–15 s.

Fənnin tədrisinin məqsədi
Tribodüyünlərdə proseslərin təsviri üçün mürəkkəb
qeyri – bircins modellərdən istifadə etmək lazım gəlir
ki, bunların da əksəriyyəti hələ ki, riyazi fizikanın
ənənəvi üsulları ilə yerinə yetirilmiş tam riyazi təsvirə
malik deyildir. Buna görə də rasional triboloji həllin
təsvirində yalnız riyazi modelləşmənin hesabatlarına
deyil, həmçinin tribomonitorinqə - müxtəlif
eksperimental tədqiqatlara, əsasən müxtəlif modellərlə
yerinə yetirilən sürtünmə, yeyilmə və yağlama
tədqiqatlarına, həmçinin təbii sürtünmə düyünlərinə
əsaslanmaq lazım gəlir.
Mürəkkəb
sistemlərin
iş
qabiliyyətlərinin
tədqiqinin əsaslarını riyazi – fiziki modelləşdirmə
təşkil edir ki, buna da müxtəlif sürtünmə və yeyilmə
şəraitləri üçün xarakterik olan güc və istilik
sahələrinin laboratoriya tribometrinin kiçik həcmli
nümunələrində tədqiqinə əsaslanaraq, modeldən oxşar
olan təbii proseslərə keçid üçün analitik üsulla alınmış

keçid əmslı imkan verir. Bu sahə model
dəyərləndirilməsi və təbii proseslərdə olduğu kimidir,
amma proseslər kiçik zaman ölçüsündə baş verə bilər.
Bu sürətləndirilmiş tədqiqatın yaradılması və
reallaşdırılmasının prinsipial şərtidir. Amma bu cür
yanaşma bir sıra məhdudiyyətlərə malikdir.
Riyazi – fiziki modelləşdirmə - praktik
tribologiyada geniş yayılmış, fiziki oxşar proseslərin
qurğuda tədqiqi olub, modeldən təbii hadisələrə
keçmək üçün hesabi keçid əmsallarından istifadə
edərək, hadisənin fiziki xarakterini saxlamaqla, onu
başqa ölçüdə reproduksiya etməkdir (həndəsi və ya
fiziki).
Tədris olunan mühazirədə magistrlər tribotexniki
proseslərin modelləşdirilməsi haqda kifayət qədər
nəzəri biliklər əldə etdikdən sonra, komputerin köməyi
ilə lahiyələndirmə (“Computer Aided Engineerings” CAE) formasında məhsulun virtual inkişafı və
bununla da tribosistemin simulasiyası haqda
məlumatlar əldə edəcəklər. Məhsulu qısa müddət
ərzində, aşağı xərclər və yüksək keyfiyyətlə inkişaf
etdirə bilmək üçün, məsələyə bu cür yanaşma
gələcəkdə hər zaman mühüm əhəmiyyətə malik
olacaqdır. Simulasiya tədqiqat və inkişaf, həmçinin
lahiyələndirmədən sınaqlara qədər geniş tətbiq olunur.
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”Tribotexniki proseslərin modelləşdirilməsi” fənni üzrə mühazirələrin məzmunu (cəmi 45
saat).
Giriş. Modelləşdirmədə əsas məqsəd (4 saat).
- Modelləşdirmə
nəzəriyyəsi
və
onun
tribotexnikada tətbiqi mümkünlükləri;
- Fiziki, riyazi, imitasiya və anoloji modelləşdirmə;
- Modelləşdirmənin əsas prinsipləri;
- Modelləşdirmə
və
inkişaf
proseslərinə
kompyuterlərin tətbiqi.
1. Yeyilmənin modelləşdirilməsi problemi haqda
ümumi məlumat (5 saat).
1.1.

1.2.
1.3.

Tribotexniki
proseslərə
fenomonoloji,
konseptual,
metallofiziki,
termodinamiki,
kinetik, sinergetik yanaşma;
Yeyilmənin kinetik modelinin işlənməsinin
sistemli təsviri;
Yeyilmənin kinetik modelinin xarakteristikası
və işlənmə prosesi.

2. Tribotexnikada tətbiq olunan modellər (10
saat).
2.1.
2.2.

Qrinvud və Viliamson modeli;
Stoxastik elastiki səthin yay modeli;

Elastiki təkər modeli;
Kolumb modeli;
Quru sürtünmə üçün Prandtl-TomlinsonModeli;
2.6. Reoloqi model;
2.7. Yay-Söndürücü üçün Maksvel modeli;
2.8. Sonlu elementlər modeli (FEM simulasiya
modeli);
2.9. Maqnit-kürə modeli;
2.10. Kavitasiya modeli;
2.11. Yağlar üçün axın modeli.

2.3.
2.4.
2.5.

3. Tribosistemlərin simulasiyası (hesablama və
vizuallaşdırma) ilə modelləşdirilməsində tətbiq
olunan əsas anlayışlar və riyazı ifadələr (12
saat).
3.1. Simulasiya prosesi və tribosistemin hesablama
yolu ilə simulasiyasında məqsəd;
3.2. Hidrodinamikanın əsas tənlikləri – kütlə, impuls
və enerjinin saxlanması. Reynold tənlikləri;
3.3. Kələ - kötürlü səth və onların kontaktı. Materialın
gərginlikli vəziyyəti. Deformasiya və adheziya
komponentləri nəzərə alınmaqla bərk cisimlərin
sürtünməsi, mayeli və qarışıq sürtünmə zamanı
kələ - kötürlü səthlərin mikrohidrodinamikası.
Sıxılmanın və axının simulasiyası;
3.4. Temperaturun hesablanması. Maye və bərk
cisimlər üçün enerjinin saxlanması qanunu;

3.5. Yağların xüsusiyyətləri. Sıxlığın, istilik keçirmə
qabiliyyətinin, xüsusi istilik tutumunun və
özlülüyün temperatur və təzyiqdən asılılığı.
Özlülüyün hərəkət sürətindən asılılığı;
3.6. Elastohidrodinamika.
Hidrodinamikanın
və
deformasiyanın kvazistatik və dinamik asılılığı;
3.7. Yeyilmə intensivliyinə təsir edən amillər.
Yeyilmə intensivliyinin hesabi-təcrübi üsulla
təyini.
4. Triboloji proseslərin modelləşdirilməsi
pratikada tətbiqi (8 saat).
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

və

Sürtünmə və yeyilmədə baş verən stasionar
proseslərin modelləşdirilməsi;
Sürtünmə və yeyilmədə baş verən qeyristasionar proseslərin modelləşdirilməsi;
Quru, sərhəd və abraziv sürtünmə şəraitində
yeyilmənin modelləşdirilməsi;
Hidrodinamik və elastohidrodinamik yağlama
şəraitində sürtünmə və yeyilmə proseslərinin
modelləşdirilməsi;
Sürüşmə, diyirlənmə və irəli-geri hərəkət
zamanı
tribotexniki
proseslərin
modelləşdirilməsi;
Materialların və tribotexniki sistemlərin
sürətləndirilmiş tədqiqində tətbiq oluna biləcək
modellər;

Müxtəlif növ tribotexniki cütlərin yeyilməyə
hesablanması. Dişli çarx, disk,konik səth, kürə,
yiv, şlis, sonsuz vint mexanizmlərində baş verən
yeyilmə proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi;
4.8. DYM- nin porşen həlqəsinin yeyilməsinin
modelləşdirilməsi;
4.9. Metalkəsən dəzgahların istiqamətləndiricisinin
sürüşmədə yeyilməsinin riyazi modeli;
4.10. Kəsici alətin sürtünmə və yeyilmə proseslərinin
modelləşdirilməsində triboloji xüsusiyyətlərin
nəzərə alınması.
4.7.

5. Mühərrikin
struktur
dinamik
və
elastohidrodinamik
yüklənmiş hissələrinin
simulasiyası ilə modelləşdirilməsi (hesablama
və vizuallaşdırma) (6 saat).
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Mühərrik hissələri üçün simulasiya alətləri;
Sürüşmə yastıqlarının hesablanma üsulları;
Porşen – silindr dinamikası;
Porşen həlqəsinin dinamikası;
Dirsəkli val/dirsəkli val - yataq dinamikası;
Gələcək inkişaf problemləri.

Məşğələ dərslərinin mövzuları (15 saat).
1. Qrinvud və Viliamson modelinə aid məsələ
həlli (2 saat);
2. Yay-Söndürücü üçün Maksvel modelinə aid
məsələ həlli (2 saat);
3. Maqnit-kürə modelinə aid məsələ həlli (2 saat);
4. Quru sürtünmə üçün Prandtl-TomlinsonModelinə aid məsələ həlli (2 saat);
5. FlexPDE simulasiya proqramının tətbiqi ilə
maqnit yastığının maqnit sahəsinin simulasiyası
(3 saat);
6. FlexPDE simulasiya proqramının tətbiqi ilə
səthi gərginliklərin tədqiqi (2 saat);
7. FlexPDE simulasiya proqramının tətbiqi ilə
səthdə yaranan sürtünmə temperaturlarının
simulasiyası (2 saat).
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