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SANCHES, Emerson Carlos Assunção. Um estudo modelagem de equipamento rotativo sob

efeito de desbalanço e sua validação experimental, 2007. 83f. (Mestrado) – Escola Politécnica,

2007.

RESUMO

O desbalanço é uma das principais fontes de vibração em máquinas rotativas, diminuindo a vida
útil de equipamentos. Quando atinge determinado nível, pode vir a danificar componentes
girantes e estáticos, tais como mancais, selagens, acoplamentos e engrenagens. O desbalanço é
causado por força residual devida à excentricidade de massa do conjunto rotativo, por
agregamento ou perda, de forma progressiva ou instantânea. Esta força cresce com o aumento da
rotação. A permanência prolongada nesta condição acelera o desgaste destes componentes e
reduz o tempo de disponibilidade operacional do equipamento. Neste estudo, um metodo é
apresentada para a obtenção de um modelo matemático que represente o comportamento
dinâmico do conjunto rotativo sob a condição do desbalanço, e que possa vir a ser utilizado em
um sistema de controle de rotação. Um sistema de controle deverá permitir que as correções na
rotação do equipamento sejam feitas de forma precisa, reduzindo assim os níveis de rotação ao
valor mínimo necessário para garantir um nível de vibração aceitável. Partindo da equação do
movimento, e utilizando recursos dos programas MATLAB e MATHCAD, desenvolve-se uma
fase de simulações e validações utilizando parâmetros obtidos a partir de um conjunto
experimental chamado rotor-kit e de dados utilizados em outros estudos similares. Uma vez
validado o modelo matemático para o conjunto experimental, deixa-se o caminho preparado para
a aplicação da metodologia proposta em equipamentos industriais que são afetados
principalmente pelo efeito causado pelo desbalanço, tais como sopradores e exaustores de
sistemas operacionais, que trabalham na presença de sólidos em suspensão.

Palavras-chave: Modelagem; Desbalanço; Vibração
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SANCHES, Emerson Carlos Assunção. A study of modeling of a rotative equipment under

unbalance effect and a experimental validation, 2007. 83f. (Mestrado) – Escola Politécnica, 2007.

ABSTRACT

Unbalance is one of the main sources of vibration in rotating machines and when it reaches
determinate level, it may damage rotating and static components, such as bearing, sealings,
couplings and gears. Unbalance is caused by residual force due to an eccentricity of the rotating
set mass, by aggregation or loss, in a gradual or instantaneous form. This force grows when
rotation increases. The permanence in this condition speeds up the consuming of these
components and reduces the operational time of these equipments. In this study, a method to
obtain the mathematical model is presented. It represents the dynamic behavior of the rotating set
under the condition of unbalance which can be used in a rotation control system. A control
system allows that the corrections in the rotation of the equipment can be made in a precisely
way, reducing the rotation levels to a minimum value necessary to guarantee an acceptable level
of vibration. Starting from the movement equation and using resources from MATLAB and
MATHCAD, a simulation and a validation phase were developed using parameters obtained from
an experimental set called rotor-kit and data obtained from others similar studies. Once the
mathematical model for the experimental set is validated, it is left the way for the application of
the proposed methodology in industrial equipment that is affected mainly by the effect of
unbalance, such as blowers and exhaust fans of operational systems that work in the presence of
solids in suspension.

Key-words: Modeling; Unbalance; Vibration
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1 INTRODUÇÃO

O objetivo de se ter instalações industriais cada dia mais confiáveis e que proporcionem

maior produtividade a custos cada vez mais baixos, tem levado pesquisadores e organizações

tecnológicas a investir tempo e recursos para ampliar os conhecimentos sobre o comportamento

dinâmico dos equipamentos, sistemas e plantas industriais em regime de produção. Estes

conhecimentos favorecem a aplicação de métodos e técnicas de modelagem e controle que

contribuirão para atingir este objetivo.

Os equipamentos rotativos têm constituído um dos focos destes estudos. Através de

alguns destes equipamentos, passa toda a produção das empresas. Um exemplo típico são as

turbo-máquinas, que costumam ter valor agregado alto no ativo das indústrias. Pelo alto custo

associado, tais equipamentos normalmente não são duplicados nas unidades de produção, ou seja,

estas unidades usualmente não dispõem de um segundo equipamento reserva que possa ser

colocado em operação enquanto se faz intervenções no equipamento principal .

As ocorrências de falhas nestes equipamentos podem causar grandes danos, que passam

por perda de produção, aumento dos custos operacionais através da reposição e recuperação de

componentes e, em algumas situações, danos para o meio ambiente e para o ser humano. Estes

motivos têm acarretado exigências cada vez maiores em termos de confiabilidade e

disponibilidade operacional dos equipamentos (CURAMI, et al, 1982).

Dentre os problemas identificados como responsáveis por falhas nos equipamentos

rotativos, as fontes que geram vibrações – tais como o desbalanço, o desalinhamento, o
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engrenamento, a acoplagem, entre outros – têm sido uma preocupação permanente dos

pesquisadores. O desbalanço em rotores e o desalinhamento entre eixos são as duas principais

fontes de vibração em máquinas rotativas (XU, M.; MARANGONI, R.D., 1993).

Nos equipamentos rotativos, que têm uma posição crítica na produção – uma vez que por

eles passa todo o fluxo de processo –, é comum o uso de sistemas de monitoramento contínuo das

variáveis de produção, tais como pressão, vazão, temperaturas da matéria prima processada e das

variáveis de comportamento dinâmico-mecânico, tais como vibração, ruído, temperatura nos

mancais, pressões do sistema de lubrificação. Estes sistemas permitem que se tomem algumas

ações, automatizadas ou não, sobre o processo ou especificamente sobre determinado

equipamento.

Para o acompanhamento da vibração, os sistemas usualmente permitem monitorar os

sinais em tempo real. Os dados são registrados em um banco de dados temporal e, uma vez

atingidos os limites de vibração estabelecidos em sua programação, comumente “Alarme e

Desarme”, o próprio sistema sinaliza para a unidade de controle, onde operadores de processo

agem no sentido de suspender ou moderar o fornecimento de potência para o acionador, turbina

ou motor elétrico. Quando a elevação dos níveis de vibração ocorre de forma rápida, a proteção

existente no sistema de monitoramento desliga abruptamente o fornecimento de energia para o

acionador, desconsiderando a atuação dos operadores de processo (BENTLY NEVADA, 1982-

83). Esta última situação nem sempre é desejada pela direção da empresa, pois a investigação

pode levar à conclusão que a fonte de vibração foi causada por uma situação provocada por um

elemento de processo, com efeito de curta duração. Neste caso, não fica caracterizada a

necessidade de paralisação do equipamento rotativo e, consequentemente, do sistema de

produção. A ação de reduzir de forma moderada a rotação do equipamento, e a conseqüente
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redução do nível de vibração, pode propiciar o controle da situação, não sendo necessária a

paralisação de todo o processo do sistema produtivo.

Além da perda de produção, a paralisação instantânea do equipamento rotativo gera o

desbalanceamento das forças dinâmicas, fazendo com que o conjunto rotativo oscile em relação à

linha de centro e provoque desgaste excessivo em componentes mecânicos, tais como selagens,

acoplamentos, mancais e outros. Este desgaste pode tornar necessária a intervenção no

equipamento para manutenção, ou causar perdas internas no equipamento por estar fora das

condições mecânicas padrão, ou por propiciar o aparecimento de folgas internas excessivas

(BENTLY NEVADA, 1982-83).

Desenvolver estudos e técnicas de acompanhamento dos parâmetros operacionais e

mecânicos destes equipamentos no intuito de se obter um melhor entendimento do

comportamento dinâmico apresentado por essas máquinas tem sido uma busca permanente de

pesquisadores. A utilização de modelos matemáticos é um dos caminhos propostos (SAMPAIO,

G.V., 1998).

Estudos de identificação de falhas baseadas em vibrações – tais como desbalanço de

rotores, empenos, trincas, desalinhamento, instabilidade produzida por fluidos –, tendo como

ferramentas análises qualitativas realizadas a partir de medições de dados, têm sido desenvolvidos

e largamente utilizados (BACHSCHMID, et al, 2000; SHINA, J.K.; LEES,A.W.; FRISWELL,

M.I., 2004). Por meios destas análises, pode-se determinar a situação do equipamento, traçar a

curva de tendência à falha, prever o limite de confiabilidade operacional (BENTLY NEVADA,

1982-83), permitindo assim um melhor planejamento das ações de intervenção, sua abrangência e

assertividade, além de possibilitar a otimização do programa de produção e minimização de

custos da Planta Industrial.
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Nas pesquisas realizadas, grande parte dos sistemas de controle utilizando a vibração

voltam-se para o amortecimento da vibração nas bases e fundações (CHOURA, S.; YAGIT, A.S.,

2002; PARK, C.H.; BAZ, A., 2005). Este amortecimento objetiva reduzir a amplitude de

vibração em todo o conjunto, além de reduzir a atuação das forças dinâmicas causadas por esta

vibração e, consequentemente, minimizar os desgastes nos componentes mecânicos girantes e

estáticos dos equipamentos rotativos.

Como o desbalanço e o desalinhamento são apontados como as principais causas de

vibração em equipamentos rotativos (XU, M.; MARANGONI, R.D., 1993) esta proposta de

trabalho foca na vibração causada pelo desbalanço. Na Figura 1 é apresentado um quadro

estatístico dos problemas que estão causando vibração, levantados em uma instalação industrial

atualmente em operação.

Fonte: Relatório TECVIB – outubro/2007

Figura 1: Gráfico das principais causas de vibrações em uma planta industrial
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Neste estudo, um método é apresentado para obter a modelagem matemática que

represente o comportamento dinâmico de um conjunto experimental, denominado rotor-kit, de

modo que este modelo tenha a condição de ser incorporado a um sistema de controle de um

dispositivo mecatrônico, que venha a atuar sobre a rotação do equipamento rotativo a partir de

sinais de vibrações causadas por desbalanço.

A modelagem é desenvolvida em ambiente de MATLAB e MATHCAD a partir da

equação do movimento. Desenvolvem-se a Transformada S e a Transformada Z a partir de

valores dos parâmetros associados ao conjunto experimental, tais como a massa, (m),

amortecimento (d), e rigidez (k) e o desenvolvimento matemático das equações que regem estas

variáveis.

O estudo incorpora a validação do método desenvolvido em ambiente simulado, o

processamento das medições de vibração e rotação efetuadas no rotor-kit, e a análise dos

resultados obtidos e a comparação com os dados obtidos na simulação.

As Figuras 2 e 3 ilustram o esquema geral da seqüência adotada neste estudo:
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Fase de Simulação

Figura 2: Fluxograma das etapas desenvolvidas na fase de simulação
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Fase de Processamento das Medições

Figura 3: Fluxograma das etapas desenvolvidas na fase experimental
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Considera-se que as coletas de dados de vibração no conjunto experimental sejam

realizados em uma faixa fora da influência da ressonância causada por qualquer das freqüências

naturais dos componentes do rotor-kit. Tal consideração é necessária para que os dados coletados

representem curvas compatíveis às equações desenvolvidas. Para tanto se fez necessário a

construção de um conjunto rotor–kit com as freqüências naturais de seus componentes acima da

faixa de coleta dos dados e de tal forma a reduzir ao máximo o efeito de fontes externas de

vibração além de desbalanço – tais como desalinhamento, roçamento, engrenamento,

turbilhonamento.

Entre os recursos utilizados para o desenvolvimento deste trabalho, incluem-se coletores

de dados de vibração com leitura através de sensores do tipo acelerômetros e recursos

computacionais de software e hardware disponíveis nos laboratórios de Automação do Programa

de Pós Graduação em Mecatrônica e da TECVIB Engenharia.

O capítulo 2 resgata trabalhos precursores e uma visão atualizada para a abordagem do

problema de vibração. No capítulo 3 sugere-se a aplicabilidade do modelo proposto neste estudo.

O capitulo 4 apresenta as etapas e programas elaborados na fase de simulação e as verificações

efetuadas e desenvolvimento matemático das equações utilizadas. A validação do modelo

proposto em ambiente simulado dá-se no capítulo 5. No capítulo 6 são apresentadas as etapas

para a execução desta fase experimental. Detalha-se o aparato experimental utilizado, as

medições efetuadas e o processamento dos dados gerados nas medições. No capítulo 7

apresentam-se os resultados dos valores dos parâmetros a0, a1, b0 e b1 estimados à partir do

processamento dos dados de medição de vibração efetuados no conjunto experimental e a análise

destes tendo como base os valores dos parâmetros obtidos na fase de simulação. Finalmente, o

capítulo 8 apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.
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As estruturas dos programas utilizados em MATLAB e bancos de dados gerados

encontram-se nos apêndices A e B.
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2 TRABALHOS PRECURSORES E A VISÃO ATUALIZADA

A análise do comportamento dinâmico das máquinas rotativas horizontais, turbo-

geradores, turbinas a vapor, compressores e sopradores industriais é bastante complexa, já que

estas são constituídas, geralmente, por rotores, eixos, acoplamentos, mancais, carcaças, fundação

e outros equipamentos auxiliares, que influenciam em maior ou menor grau no comportamento

resultante do equipamento, quando em operação plena (SHINA, J.K.; LEES, A.W.; FRISWELL,

M.I., 2004).

Dentre as análises voltadas para o comportamento dinâmico dos equipamentos, vários

estudos foram realizados, alguns com o objetivo de avaliar falhas em partes que compõem os

conjuntos rotativos (BACHSCHMID et al, 2000), outros com o objetivo de fazer estimativas de

comportamento de componentes sob certas condições de funcionamento (VANIA, A., 2000).

Também foram propostos estudos com o objetivo de determinar a interação de todos os

componentes (CHEN, J.C.; GARBA, J.A., 1980); determinar a resposta dinâmica dos

componentes integrantes do sistema rotor-mancais-estrutura de suporte da máquina

(CAVALCANTE, P.F., 1997) e; desenvolver modelos matemáticos para utilizar em controles

ativos de vibração (YUAN, J., 2002).

Nesta linha de modelagem para utilização em controles ativos de vibração, constata-se que

uma das principais aplicações é a atuação no amortecimento da vibração (CAVALCANTE, P.F.,

1997), direcionada, principalmente, as fundações e pedestais dos mancais.

Sistemas de controle ativos se baseiam na recepção de sinais de vibração captados através

de sensores normalmente instalados em mancais que através de seus controladores, encaminham

sinais de comando a atuadores que estão instalados em bases e fundações destes equipamentos. O

objetivo é reduzir as amplitudes de vibração, amortecendo-a ao máximo (YUAN, J., 2002). Com
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este enfoque, busca-se manter o equipamento ou sistema em operação contínua nas condições

nominais de produção, minimizando os desgastes em componentes girantes e estacionários por

excesso de vibração.

Para que os controladores destes sistemas ativos possam atuar de forma apurada, faz-se

necessária a utilização de equações matemáticas que melhor representem o comportamento dos

equipamentos que estão sendo controlados.

É importante citar que modelos matemáticos de conjuntos mecânicos são bastante difíceis

de serem obtidos devido à dificuldade de representação de alguns elementos do sistema. Como

exemplo, é possível citar os acoplamentos (LEES, A.W.; FRISWELL, M.I., 1997), ou ainda o

amortecimento nos mancais (BATCHSCHMID et al, 2000).

Além disso, também existe a dificuldade de representar, no modelo numérico, diversos

efeitos oriundos da interação dos variados componentes que constituem a máquina, a exemplo

dos equipamentos auxiliares, bombas de lubrificação, governadores de rotação, entre outros.

Muita ênfase tem sido dada aos modelos numéricos e teórico-experimentais, cuja

importância na resolução de problemas ligados a máquinas rotativas tem ocasionado extensa

utilização prática. Vania (2000) utilizou um modelo numérico para identificar o comportamento

dinâmico de um rotor de um turbogerador devido à perda de palheta. Lees e Friswell (2000)

utilizaram um modelo numérico para estudar empenos em eixos de máquinas.

Em pesquisas que utilizam os modelos teórico-experimentais, a representação de alguns

parâmetros (ANEJA, I.A., 1982; LEE, C.W.; JOHN, Y.D., 1993) – que não podem ser

diretamente determinados em experimentos – pode ser feita a partir de técnicas de estimação.

Parte da metodologia utilizada neste estudo assemelha-se às utilizadas em alguns

trabalhos realizados por certos autores (XU, M.; MARANGONI, R.D, 1993; EDUARDS, S.;

LEES, A.W.; FRISWELL, M.I., 1997; YUAN, J., 2002), nos quais a modelagem é desenvolvida
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a partir da equação do movimento e consideram-se os parâmetros associados ao conjunto

experimental empregado. Estes parâmetros são obtidos por cálculos ou medições. Nos trabalhos

citados, é comum a utilização de conjunto experimentais para desenvolvimento da modelagem e

validação dos modelos propostos.

Para o estudo ora apresentado, é considerada como fonte de excitação externa apenas a

força devida ao desbalanço. O desbalanço ocorre quando a distribuição de massa de um rotor em

rotação é não uniforme em relação a um eixo de inércia (PARKINSON, A.G., 1991; FOILES,

W.C.; ALLAIRE, P.E.; GUNTER, E.J., 1998). O efeito dessa força pode ser identificado a partir

da análise e aquisição dos dados em campo e experimentais medidos preferencialmente nos

mancais. Ressalte-se que, para máquinas rotativas, o fenômeno do desbalanço é proporcional à

freqüência de rotação da máquina.

Conforme citado anteriormente, os trabalhos mais recentes que estudam o comportamento

dinâmico em equipamentos rotativos – que são utilizados em controles ativos de vibração –

buscam implementar um amortecimento das vibrações nas fundações das máquinas e pedestais de

mancais utilizando atuadores de alta sensibilidade. Por outro lado, a instalação destes atuadores

em equipamentos que já se encontram em operação, em muitos dos casos, torna-se inviável.

Assim, como extensão deste estudo, é possível a utilizar o modelo apresentado em

sistemas de controle ativos que atuem na rotação, ao invés do amortecimento. Considera-se que,

para alguns equipamentos que estão operando em plantas industriais, a redução moderada de

rotação é mais favorável que a possibilidade de paralisação devida ao colapso em componentes

internos dos equipamentos por alta vibração que pode, consequentemente, acarretar cadeia

produtiva paralisada.
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3 APLICABILIDADE DO MODELO REPRESENTATIVO

.

A obtenção de um modelo que represente bem o comportamento do sistema permite a

elaboração de um controle que atue de forma precisa e satisfatória. Neste capítulo, são abordados

alguns aspectos que levam ao desenvolvimento da modelagem para esta aplicação e as

possibilidades de sua utilização prática.

Em algumas plantas industriais existem equipamentos rotativos, a exemplo dos sopradores

e exaustores, que trabalham em ambiente com presença de pó ou partículas em suspensão. Esta,

com o passar do tempo, vão agregando massa ao rotor, provocando desbalanço e,

consequentemente, vibração crescente, conforme mostrado na Figura 4.

Figura 4: Gráfico de tendência de vibração em função do tempo
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Em alguns casos, algumas destas placas agregadas ao rotor se desprendem, por ação da

força centrífuga, provocando uma elevação instantânea da vibração. Esta rápida elevação pode

acionar o desarme do equipamento, quando o mesmo é monitorado por um sistema de proteção

contra níveis altos de vibração. Considera-se, ainda, a possibilidade de ocorrerem grandes danos

em componentes rotativos e estacionários do equipamento, pela permanência em operação com

níveis de vibração elevado, quando não existe a proteção de segurança.

Por outro lado, alguns destes equipamentos, se paralisados, causam perdas parciais ou

totais de produção. Admite-se então, que a paralisação imediata destes equipamentos rotativos

devido à elevação instantânea ou progressiva do nível de vibração por motivo de desbalanço nem

sempre é desejável. Da mesma forma, também não é desejável sua permanência em operação

quando são detectados patamares elevados de vibração, pelas razões já explicitadas

anteriormente..

Um dos caminhos para diminuir o efeito das condições apresentadas anteriormente é

reduzir a vibração atuando na rotação do equipamento, trazendo-a para um nível aceitável - o

mínimo necessário. Desta forma, minimizam-se também as perdas de produção, seja por motivo

de paralisação do equipamento ou por redução excessiva da rotação. Para tal realização, é

necessário o desenvolvimento de um sistema de controle baseado em um modelo que represente o

comportamento vibracional do conjunto girante do equipamento rotativo sob a condição de

desbalanço, e que possa atuar na rotação do equipamento, reduzindo-a de tal forma que a

vibração seja limitada a níveis considerados aceitáveis para uma operação contínua.

Analisando o comportamento vibracional de um equipamento, observa-se que este

depende de fatores inerentes ao sistema, tais como massa, amortecimento e rigidez e das fontes

externas de excitação, tais como desalinhamento, desbalanço, engrenamento, instabilidade em
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zonas de mancais e outros. Faz-se necessário que, para cada equipamento, desenvolva-se um

modelo que o represente e que incorpore os valores das variáveis anteriormente citadas.

Os valores de massa (m), amortecimento (d) e rigidez (k) dos conjuntos girantes dos

equipamentos rotativos que se encontram operando nas instalações industriais, normalmente, não

são conhecidos. É comum isto ocorrer por falta de informação do fabricante ou por perda da

documentação técnica, assim como pela dificuldade de medi-los de maneira precisa.

Outros componentes inerentes ao equipamento rotativo teriam que ser considerados para

que o modelo fosse reconhecido como representativo do sistema estudado; variáveis como tipo de

fluido processado, fundações de pedestais e do conjunto como um todo, influências de outros

equipamentos, regime de produção, entre outros.

Neste estudo, desenvolve-se uma metodologia para a obtenção do modelo que possa vir a

ser utilizado por um sistema de controle para ajustar, de maneira precisa, a rotação do

equipamento em função da elevação da vibração por desbalanço. Esta metodologia incorpora

desenvolvimentos matemáticos, a partir da equação do movimento utilizando os parâmetros

associados aos conjuntos rotativos, programas de simulação e estimação, utilizando as equações

matemáticas desenvolvidas e validações em ambiente simulado e utilizando dados experimentais.

Com o intuito de simplificar este estudo e focá-lo em sistemas que apresentem um

comportamento aproximadamente linear, foi considerado apenas o efeito do desbalanço.

Os programas de simulação e estimação são desenvolvidos em ambiente MATLAB /

Simulink e MATHCAD e são ajustados para em seguida receber os dados coletados por medições

de vibração do rotor-kit.
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4 DESENVOLVIMENTO DA MODELAGEM EM AMBIENTE SIMULADO

Deve-se considerar que este estudo apresenta duas fases, conforme mostrado nas Figuras

2 e 3 da seção 1. A primeira delas, toda desenvolvida em ambiente simulado e a segunda, em

ambiente experimental.

Este capítulo apresenta as etapas e programas elaborados na fase de simulação, as

verificações efetuadas para validar esta fase e o desenvolvimento matemático para obter as

equações que são utilizadas.

À título de facilitar a visualização das etapas desta fase, mostrado nas Figuras 2 e 3 da

seção 1, far-se-á um breve resumo, antes de apresentar as equações e programas desenvolvidos.

Tem-se como objetivo encontrar a função de transferência e sua discretizada

correspondente que represente a relação entre a força de desbalanço e a amplitude de vibração, e

que cujo modelo mais se aproxime do comportamento apresentado pelo conjunto experimental.

Obtém-se as transformadas S e Z, através de dedução matemática demonstrada neste

capitulo, seção 4.1, partindo da equação do movimento (1), utilizando os valores para massa (m),

amortecimento (d) e rigidez (k), associados ao conjunto experimental, obtidos da forma

demonstrada na seção 5.3.

A opção pela dedução matemática em substituição do recurso disponível no MATLAB,

que calcula a transformada Z a partir da transformada S, deve-se a visualização da relação entre

os valores de m, d e k e os parâmetros da função de transferência discreta equivalente,
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identificados neste estudo por a0, a1, b0 e b1, e o tempo de amostragem (Ta). Esta relação é

utilizada em uma das etapas da fase de simulação para validar os programas desenvolvidos.

As transformadas e as equações diferenciais desdobradas a partir da equação do

movimento são incorporadas a um programa de processamentos de entradas e saídas,

desenvolvidos em MATLAB / Simulink e com os valores atribuídos a força de desbalanço

obtém-se o comportamento das amplitudes de vibração correspondentes.

Os sinais discretizados e o vetor de dados com as amostras geradas por este programa são

novamente tratados em ambiente MATLAB, através de programa de estimação dos parâmetros

a0, a1, b0 e b1, aplicando a formulação da pseudo-inversa de Moore-Penrose, a qual equivale ao

método de mínimos quadrados.

Considera-se então que os valores destes parâmetros obtidos nesta estimação devam ser os

mesmos calculados na etapa de formulação da transformada Z.

O desenvolvimento das equações e programas que compõe o modelo proposto, nesta fase

de simulação, dá-se à partir dos valores de m, d e k atribuídos ao conjunto experimental. Assim,

usando a relação conhecida entre estes e os parâmetros estimados de a0, a1, b0 e b1, novas

equações são desenvolvidas em ambiente MATHCAD, para chegar aos valores de m, d e k e

compara-los com os valores atribuídos inicialmente, buscando-se assegurar as relações

biunívocas das equações desenvolvidas.

Considere-se que na fase de simulação, três programas são desenvolvidos em ambiente de

MATLAB / Simulink e um em ambiente de MATHCAD.

No primeiro deles, o programa SimulaParametros.m, é incorporada a dedução

matemática utilizada para a obtenção das transformadas. Permite assim calcular os valores dos

parâmetros a0, a1, b0 e b1, à partir de um tempo de amostragem (Ta) definido, e que compõe o

numerador e denominados da função de transferência discretizada.
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No segundo, o programa GeraDados.mat, desenvolvido em Simulink, onde estão

incorporados as transformadas obtidas no programa SimulaParametros.m e as equações

diferenciais desdobradas da equação (1), são gerados dados de entradas e saídas, e os vários

bancos de dados com os valores da força de desbalanço a suas amplitudes correspondentes. Neste

programa, estabelece-se uma sub-rotina para utilizar também os valores de rotações em rpm

como variável de entrada. Isto permite fazer estimações com a rotação, que é a variável de

entrada disponível nos dados obtidos por medições no conjunto experimental.

No terceiro, EstimaParametros.m, estimam-se os valores para os parâmetros a0, a1, b0 e

b1, à partir dos dados de entradas e saídas gerados pelo programa GeraDados.mat. Podem ser

processados como dados de entradas tanto os valores da força de desbalanço , como o de rotação

A estrutura dos programas SimulaParametros.m e EstimaParametros.m encontram-se

no apêndice A. e a do GeraDados.mat é apresentada na Figura 5, seção 4.3.

Uma vez estimados os parâmetros a0, a1, b0 e b1 e com o valor do tempo de amostragem

(Ta), são calculados os valores m, d e k utilizando equações desenvolvidas em ambiente

MATHCAD.

4.1 DESENVOLVIMENTO MATEMÁTICO DA MODELAGEM

Nesta seção, demonstra-se a metodologia de cálculo para a obtenção da função de

transferência contínua e sua função de transferência discretizada equivalente, a partir de

desenvolvimento matemático; aplicação da pseudo-inversa de Moore-Penrose, para tratar as

amostras geradas e das equações que recalculam os valores de massa (m), amortecimento (d) e

rigidez (k) atribuídos ao conjunto girante, para um período de amostragem (Ta) considerado.
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A equação simplificada do movimento (1) é a base para o desenvolvimento deste trabalho.

Nesta equação, o deslocamento do eixo nos mancais está representado pela variável x, o

amortecimento é representado pela variável d, a rigidez do eixo é representada pela variável k, e

f(x) representa as forças externas de excitação do sistema – no estudo proposto, tais forças são

geradas apenas pelo desbalanço.

)(xfkxxdxm   (1)

Aplicando a transformada de Laplace à equação (1), tem-se que:
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onde c1 e c2 são obtidas através das equações abaixo:
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Discretizando G(s) na equação (2), para um tempo de amostragem Ta, obtém-se:
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O parâmetro tempo de amostragem (Ta) aparece multiplicando a equação (9) como fator

de compensação.

Porém, G(z) também pode ser escrita sob a forma:

10
2

10

)(
)(

)(
azaz

bzb
zU
zY

zG



 (10)

ou em seqüência de amostra na forma:

)1()()1()()1( 1010  kubkubkyakyaky (11)

Esta equação representa o processamento das amostras lidas a cada tempo de amostragem

e é desdobrada à partir da equação(10). A variável u representa a variável de entrada. No caso

proposto, esta variável é a força de desbalanço ou a rotação do equipamento. A variável y

representa os dados de saída, que serão os valores de vibração. A variável k associa o instante da

amostra considerada no universo obtido; a expressão k+1 indica a amostra seguinte assim como,

k–1 a mostra anterior. A existência de dois regressores para cada amostra de entradas e saída

deve-se ao grau da equação (10).

Como está descrito no início deste capítulo, a dedução matemática demonstrada

anteriormente é incorporada no programa SimulaParametros.m. Assim, com o processamento
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deste programa, obtém-se: a equação (2), partindo dos valores de m, d e k; a equação (10),

partindo da equação (2); e os valores dos parâmetros a0, a1, b0 e b1.

Ressalte-se que as condições para obter os parâmetros a0, a1, b0 e b1 é uma parte

importante para este estudo. Com estes, se desenvolve toda uma analise para avaliar a validade

dos programas gerados na fase de simulação e dos resultados obtidos na fase de processamento

das medições.

Considerando que deva existir, entre os valores de m, d e k e os parâmetros a0, a1, b0 e b1,

uma relação biunívoca, assim torna-se necessário desenvolver equações que possam atesta-la.

Tomando a resolução da equação discretizada (10), organizada na forma da equação (11),

leva aos seguintes valores para os parâmetros a0, a1, b0 e b1:

)( 21
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Conforme as equações (7) e (8), as raízes ρ1 e ρ2 são expressas em função da massa (m),

amortecimento (d) e rigidez (k). Considerando que o tempo de amostragem Ta é definido, então

de m, d e k podem ser expressos em função dos parâmetros a0, a1, b0 e b1 e Ta. Com auxílio do

software MATHCAD, chega-se às equações a seguir:
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Desta forma, é possível verificar os valores de massa, amortecimento e rigidez atribuídos

inicialmente ao conjunto rotativo em análise a partir dos valores de a0, a1, b0 e b1 calculados e Ta.
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4.2 FORÇA DE DESBALANÇO COMO FUNÇÃO DA ROTAÇÃO

Em vários pontos deste trabalho, é dito que em situações práticas não se conhece a força

do desbalanço que está atuando no equipamento rotativo. Sabe-se que ela está presente pela

análise dos dados gerados nas medições de vibração. A rotação, passa a ser a variável

disponível, que pode ser medida de forma precisa e controlada.

Assim nesta seção é detalhada a relação matemática entre a força de desbalanço e a

rotação, e que irá servir de base para incorporar no programa GeraDados.mat uma sub-rotina

para utilizar esta variável como dado de entrada.

Resgatando a equação do movimento (1) e substituindo f(x) pela força do desbalanço,

tem-se:

2
dm x d x k x m e      (19)

2)(  emxf d (20)

onde:

dm é a massa do desbalanço

f(x) é a força do desbalanço gerado pela introdução da massa de desbalanço dm

e é a excentricidade (raio) da massa do desbalanço

ω é a velocidade angular em ciclos / s, e pode ser expressa em
30

( )rpm


Assim pode-se escrever a força de desbalanço como função da rpm
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4.3 SIMULAÇÃO DOS DADOS DE ENTRADAS E SAÍDAS

Com as transformadas S e Z, e as equações diferenciais desdobradas à partir da equação

(1), estrutura-se um programa em MATLAB / Simulink que, à partir de valores atribuídos a força

de desbalanço, ou de uma de suas componentes, a rotação, obtém-se as amplitudes de vibração

correspondentes.

Nesta seção é apresentada a estrutura deste programa e as variáveis de entrada e saída que

podem ser geradas.

Na Figura 5, é mostrada um diagrama de bloco do programa estruturado em MATLAB /

Simulink, nominado por GeraDados.mat, onde simula-se dados de entrada e suas respostas.

Considere-se que é composto de três sub-blocos: o primeiro, que engloba a simulação da variável

de entrada, dada pela força de desbalanço ou pela rpm; o segundo, com as funções de

transferência contínuas e discretizadas, e as equações diferenciais desdobradas à partir da equação

(1) e o terceiro, que gera os sinais de cada das funções descrita anteriormente e a variável de

saída, a amplitude de vibração.
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Figura 5: diagrama de bloco do programa GeraDados.mat

4.3.1 Estrutura do sub-bloco da variável de entrada

Os dados referentes à variável de entrada são tratados no primeiro dos sub-blocos, que

está na Figura 6

.

Figura 6: sub-blocos da variável de entrada.
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A variável de entrada é a força de desbalanço e, como já demonstrada na seção 4.1, tem

como componentes, a massa de desbalanço, a excentricidade do centro de massa e a velocidade

angular, que pode ser também expressa em rotações por minuto.

Destaque-se que, na prática os valores de massa de desbalanço e a excentricidade

dificilmente estão disponíveis nos equipamentos rotativos. A velocidade angular ou a rotação é o

componente que pode ser medido com precisão.

Assim, para que a metodologia adotada no ambiente de simulação pudesse ser estendida

para a situação prática, neste sub-bloco ,coloca-se um recurso em que se destaca a rotação,

tornando-a também uma variável de entrada.

Outro recurso deste sub-bloco, é a possibilidade de fazer variar tanto a rotação como a força

de desbalanço. Isto permite “perturbar” o sistema e gerar dados que vão favorecer a identificação

de um modelo que melhor possa representar o sistema.

Na Figura 7 está representado em diagrama de bloco, a forma de variar a rotação.

Figura 7: sub-sistema que promove a variação da rotação.

A força de desbalanço pode variar através da variação da rotação, mostrada na Figura 7 ou

através da introdução de uma função senoidal. Nas máquinas rotativas, a força de desbalanço, em

seu comportamento típico, que age de forma senoidal.



42

Na Figura 8, são mostradas as componentes da força de desbalanço e a função senoidal

que faz a variação desta força.
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Fo

3
Hz

2

rpm

1
F

rpm

e

md

Switch
Fo

rad/s
Fo.Sen(W.t)

md

Massa de Desbalanço

2*pi1/60

1/1000

Gain1

1/1000

Gain

u^2

Fcn

e

Excentricidade cte

1

RPM

Figura 8: sub-sistema da força de desbalanço, suas componentes e a função senoidal

4.3.2 Estrutura do sub-bloco de processamento de sinais

A resposta gerada pelo sistema à partir da variável de entrada é obtida com o

processamento deste sub-bloco. A função de transferência, obtida através da transformada de

Laplace da equação do movimento, é a responsável pelo ganho entre as variáveis de entrada e

saída e o elemento principal de um sistema de controle.

Neste sub-bloco, coloca-se em paralelo as equações diferencias desdobradas à partir da

equação do movimento, a função de transferência contínua e sua discretizada.

A variável de entrada é processada em cada um deles e considerando que eles se

equivalem, geram sinais superpostos indicando o mesmo ganho.
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A Figura 9 mostra o arranjo deste sub-bloco.

Figura 9: sub-sistema com as transformadas e a equações diferenciais

O bloco das equações diferenciais é ilustrado na Figura 10 e trata das forças associadas à

massa do conjunto, do amortecimento e da rigidez e seus respectivos ganhos para o valor da

amplitude (x), em função da aplicação da força externa (F).

Figura 10: sub-sistemas com as equações diferenciais
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Considerando ainda a Figura 9, a função de transferência é a equação (2), obtida aplicando

a transformada de Laplace na equação (1) e considerando os valores de m, d e k atribuídos ao

conjunto experimental. A função discretizada é a equação (10), considerando os valores dos

parâmetros a0, a1, b0 e b1,obtidos na demonstração da seção 4.1.

4.3.3 Registros gráficos e o banco de dados gerados

O resultado do processamento das entradas feito no sub-bloco 2, Figura 9, são registros

gráficos e banco de dados, tratados neste sub-bloco 3, Figura 11.

Neste, são verificados a superposição dos sinais gerados pelas transformadas e pelas

equações diferenciais e o armazenamento em banco de dados da variável de saída.

A Figura 11, mostra como está estruturado este sub-bloco.

Figura 11: diagrama de blocos com registros gráficos e dados da amplitude
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5 A VALIDAÇÃO DO MODELO SIMULADO

Conforme citado anteriormente, para que o método de modelagem apresentado neste

estudo possa vir a ser empregado em uma aplicação prática, torna-se importante que se validem

as equações e modelo proposto na fase de simulação. A proposta é utilizar os valores de m, d e k,

associados ao rotor-kit para processar as equações em ambiente simulado, gerar resultados e

avalia-los.

Com os valores de m, d e k, obtidos através do demonstrado na seção 5.3 e um tempo de

amostragem (Ta) definido, processa-se em ambiente MATLAB o programa

SimulaParametros.m, descrito na seção 4, gerando-se as transformadas G(s) (15) e G(z)(23) e

consequentemente os valores dos parâmetros a0, a1, b0 e b1.

Ressalte-se o que, a massa de desbalanço e a excentricidade do centro de massa, que

compõe a força de desbalanço, são considerados valores fixos para cada conjunto de dados

simulados processados. Apenas a rotação é a componente que sofre variação.

Assim, os valores atribuídos a massa de desbalanço e excentricidade encontram-se

informados em seguida, junto com os valores de massa, amortecimento e rigidez:

massa (m) = 0,707 kg

amortecimento (d) = 1,80 N.s/m

rigidez (k) = 5,4365 x 105 N/m

Tempo de amostragem (Ta) = 0,000977 s

massa de desbalanço( md ) = 0,0166 kg

excentricidade (e) = 0,0375 m
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A atribuição do valor de 0,000977 s para Ta, deve-se a existência deste mesmo valor nas

faixas de ajuste de tempo de amostragem do coletor de dados utilizado nas medições de vibração

no conjunto experimental.

O processamento do programa SimulaParametros.m tem como resultados as equações

apresenta em seguida:

para a função contínua:

2

1,365( )
2,457. 742082,9921

G S
s s


 

(33)

para a função discretizada:

6

2

1.1531x10 .
( )

1.3309. 0.9976
z

G z
z z


 

(37)

e para os valores dos parâmetros a0, a1, b0 e b1:

a0 = 1.3309

a1 = - 0.9976

b0 = 1,15308 x 106

b1 = 0
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Estes valores podem também ser visualizados comparando a equação (37) à equação (10).

Os valores destes parâmetros serão utilizados como base de comparação com os obtidos na fase

experimental.

Para validar as equações e programas desenvolvidos nesta fase, se faz necessário que,

partindo dos valores encontrados para a0, a1, b0 e b1, se obtenha os valores de m, d e k.

Utilizando-se do recurso do MATHCAD e processando as equações (16,17,18), obtém-se

os mesmos valores para m, d e k que os atribuídos inicialmente.

5.1 OS TESTES EFETUADOS NO MODELO SIMULADO

Com o objetivo de avaliar a resposta do modelo proposto, novas simulações são

feitas alterando as condições de força de desbalanço. Estas alterações sugerem variações na

massa de desbalanço, na rotação e na alternância da própria força de desbalanço.

Nesta seção, são apresentados estes novos testes realizados, as tabelas e gráficos utilizados

e gerados.

As massas de desbalanço empregadas em cada simulação estão informadas na Tabela 1.

Estes valores são os mesmos das massas de desbalanço que serão empregadas na fase

experimental. Estes valores são aplicados tanto no programa SimulaParametros.m como no

programa GeraDados.mat. Desta forma geram um conjunto de informações à partir de cada

valor da massa de desbalanço.
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Tabela 1: valores de massas utilizados para teste das equações no MATLAB / MATHCAD.

Fonte: pesquisa do autor

Utilizando o programa GeraDados.mat, que possibilita variar a força de desbalanço,

através de função senoidal inserida no programa ou através da variação da rotação, para uma

mesma massa de desbalanço, novas simulações foram feitas, usando este recurso, para avaliar a

resposta do modelo encontrado.

Nas Figuras 12, 13 e 14 são apresentadas os gráficos com as variações de rotação, de força

de desbalanço e de deslocamento com a rotação sendo mantida em patamares por uma unidade de

tempo em seguida variando para novo patamar.

Figura 12: RPM x Tempo (s)

M. desbalanço 1ª. md 2ª. md 3ª. md 4ª.md 5ª.md

Valor em gramas 11,4 14,3 16,6 19,1 22,5
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Figura 13: Força de desbalanço (kgf) x Tempo (s)

Figura 14: amplitude de vibração (microns) x Tempo (s)

Nesta simulação, se fizeram oito variações na rotação, sendo que para cada valor de

rotação, manteve-se uniforme por 0,125 s. Em seguida a rotação foi modificada para novo
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patamar seguindo a mesma metodologia. A variação na força de desbalanço acompanhou a

variação de rotação.

Nas Figuras 15, 16 e 17 são apresentadas os gráficos com as variações de rotação, de força

de desbalanço e de deslocamento com a rotação sendo mantida em patamares por uma unidade de

tempo e a força de desbalanço variando senoidalmente.

Esta condição é obtida alterando no programa em MATLAB / Simulink, mostrado na

Figura 7, a condição da força de “constante = 0” para “girante = 1”

Figura 15: RPM x Tempo (s)

Figura 16: Força de Desbalanço (kgf) x Tempo (s)
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Figura 17: amplitude de vibração ( microns ) x Tempo (s)

Nesta simulação, se fizeram também oito variações na rotação, sendo que para cada valor

de rotação, manteve-se uniforme por 0,125 s, semelhante a simulação anterior, enquanto que a

força de desbalanço variava senoidalmente.

5.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos nestas simulações para os valores dos parâmetros a0, a1, b0 e b1

foram considerados satisfatórios. Para cada simulação efetuada, estes valores foram aplicados nas

equações (16,17,18) e confirmaram os valores de m, d e k atribuídos inicialmente.

Constatou-se que houve superposição nos sinais gerados pelas funções de transferências,

contínuas e discretizadas, indicando que se equivalem.
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Os registros gráficos gerados à partir dos valores processados estão coerentes com o sinais

gerados por um sistema que apresenta o comportamento de desbalanço.

Conclui-se então que o modelo proposto é valido para tratar de sistemas dinâmicos

associados a equipamentos rotativos, que estejam sob influencia da força de desbalanço e que

estejam fora das faixas de freqüências afetadas pelo efeito da ressonância.
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6 FASE EXPERIMENTAL DA MODELAGEM

Este estudo tem em sua proposta, a avaliação do modelo proposto em um ambiente

experimental. Assim, adota-se a escolha de um conjunto experimental, conhecido por rotor-kit,

para ser utilizado neste trabalho, por já ter sido empregado em outros estudos consolidados, pela

facilidade de obtenção de dados e de ajuste de seu projeto para as condições próximas as

estabelecidas na fase de simulação. Neste capítulo, são apresentadas as etapas para a execução

desta fase experimental.

Com o objetivo de enriquecimento deste trabalho e de mostrar o comportamento dinâmico

de um rotor-kit, é apresentada na seção seguinte uma representação matemática deste dispositivo.

6.1 A REPRESENTAÇÃO MATEMÁTICA DO ROTOR-KIT

A escolha do conjunto experimental tipo rotor-kit, semelhante aos desenvolvidos por

Jeffcott1 e por De Laval, apresenta a vantagem de já ter sido utilizado anteriormente e sua

representação matemática ser conhecida (KRÄMER, E., 1993). Esta representação é exposta

mais adiante.

Inicialmente, considera-se o eixo de seção circular com diâmetro constante com um disco

acoplado de peso G, com centro de massa S, e excentricidade e em relação à linha de centro do

eixo W. Além disso, considera-se o conjunto acoplado a dois mancais (JACON, F.T., 2000) com

rigidez igual em ambas as direções, como indica a Figura 18.

1 Jeffcott rotor ou Rotor Laval é o mais simples modelo de rotor, constituído de um eixo em cujo centro está

localizado um disco sendo o sistema suportado por dois mancais rígidos.



54

Figura 18: Representação do modelo do rotor “De Laval”.

A equação de movimento (KRAMER, 1993) pode ser escrita através da 2ª lei de Newton,

para o movimento de translação e rotação, considerando as coordenadas do centro do disco dadas

por:




sin
cos

22

11




eyz
eyz

(21,22)

sendo: φ ângulo em relação à coordenada do centro do eixo;

e excentricidade;

z1 e z2 coordenadas do centro de massa do disco;

y1 e y2 coordenadas do centro do eixo em relação à linha de centro dos

mancais (eixo descarregado).

Para determinar as equações de movimento, assume-se que as forças atuantes no disco são

a força elástica restauradora do eixo e a força de amortecimento viscoso. Estas forças estão

atuando no centro do disco. Assim, escrevendo a equação de movimento de acordo com a 2ª lei

de Newton, tem-se:
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sendo: m massa do disco;

G peso do disco;

k coeficiente de rigidez;

d coeficiente de amortecimento.

Encontrando o torque resultante e usando as equações (21,22) e (23,24), tem-se o seguinte

sistema de equações de movimento, em função das coordenadas do centro do eixo (y1 e y2):
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sendo: T(t) torque resultante;

Ip momento de inércia do disco.

Conhecendo-se a variação angular do ângulo )(t em lugar de um torque resultante

conhecido T(t), e considerando ainda a velocidade angular como constante,  , ( t ),

obtém-se o sistema de equações lineares:
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As Equações (28,29) mostram que o movimento do sistema pode ser descrito por dois

movimentos independentes nas duas direções y1 e y2. As soluções destas equações em regime

permanente são:

).sin(.)(

).cos(.)(

22

11








tYty

tYty
(30,31)

Substituindo as soluções propostas (30) e (31) e suas respectivas derivadas nas Equações

(28,29), obtêm-se as amplitudes e o ângulo de fase, dados por:
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Portanto, como as amplitudes Y1 e Y2 são iguais, o movimento do centro do eixo W

descreve uma órbita circular, de raio Y1, em torno da linha que une os mancais, ou seja, em torno

de O, permitindo que as medições de vibração para as validações do modelo matemático sejam

efetuadas em qualquer das duas direções: vertical ou horizontal.

6.2 O APARATO EXPERIMENTAL

Devido à disponibilidade de um conjunto experimental construído para desenvolvimento

de aprendizado pela empresa TECVIB, algumas tentativas de medições foram efetuadas neste

conjunto. Inicialmente, os resultados demonstraram que o mesmo apresentava baixa rigidez em
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alguns de seus elementos, o que propiciava o aparecimento de ressonâncias na faixa de leitura

escolhida para as medições, traduzindo-se em um comportamento altamente não linear e

indesejado para a proposta deste estudo..

Na Figura 19 abaixo, está apresentado um gráfico tipo cascata, onde são registradas

rotações e suas vibrações respectivas. No eixo x, estão representadas as freqüências de vibração

do sistema entre 0 e 30.000 ciclos por minuto (CPM). No eixo y, apresentam-se os valores das

vibrações em velocidade por segundo, m/s e, no eixo z, a faixa de rotação do conjunto, medida

entre 868 e 4.000 rotações por minuto (rpm); neste eixo, está indicado o ponto de maior vibração,

2.200 rpm, e a faixa de influência da ressonância, entre 1.200 e 3.200 rpm.

Figura 19: Gráfico tipo cascata de vibração obtido na faixa de 0 a 3.600.
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Concluiu-se que um novo conjunto experimental deveria ser construído, mais rígido, de

maneira que não contemplasse freqüências naturais na faixa de estudo definida.

O novo conjunto experimental é mostrado nas Figuras 20, 21 e 22 e consiste de um motor

elétrico, acionado por inversor de freqüência, um acoplamento flexível e um rotor, constituído de

eixo e disco simples, além dos instrumentos e equipamentos de medição da vibração.

Figura 20: Conjunto rotor-kit.
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Figura 21: Conjunto rotor-kit com acelerômetros e medidor de fase.

Na Figura 22, encontra-se o dimensional do conjunto rotor-kit..

Figura 22: Detalhamento dimensional do conjunto rotor-kit e componentes
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Os componentes principais indicados na Figura 22, são: A – motor elétrico; B – acoplamento

flexível; C – pedestais dos mancais; D – eixo; E – disco; F – base metálica; G – sensor de

vibração; H – coletor de vibração

O eixo do rotor é suportado por dois mancais de rolamento rígido de esferas e tem um

comprimento total de 310 mm e um diâmetro de 10 mm, em seção única. A utilização de mancais

de rolamento rígido de esferas torna o amortecimento tão pequeno que pode ser desprezado (XU,

M.; MARANGONI, R.D., 1993)

O disco é fixado ao eixo por parafusos radiais e opostos e está posicionado no centro da

distância entre os mancais, tendo as dimensões de 85 mm de diâmetro externo e 10 mm de

largura. Este disco possui, na periferia das faces, 16 furos roscados passantes distribuídos

simetricamente para fixar as massas de desbalanço md . O peso total do rotor é de 0,707 kg.

Os pedestais dos mancais são semelhantes e estão fixados na base metálica. Em suas

laterais, na linha de centro do mancal, possuem furos roscados para a fixação dos sensores.

O rotor é acionado por um motor elétrico de indução, com potência de 0,12 kW (0,16 cv)

e com alimentação de 220-240 volts, 60 Hz. A rotação deste motor é controlada por um inversor

de freqüência Siemens – SINAMICS G 110 AIN, com entrada de 220-240 volts, 43/63 Hz e saída

de 0-230 volts e 0-650 Hz, com 10 portas de comunicação para PLC ou sistema de controle. O

inversor possibilita que a rotação do motor possa variar de forma controlada e precisa de 0 a

3.569 rpm, para cada massa de desbalanço adicionada.

O acoplamento é formado por um tubo de borracha com alta flexibilidade, a fim de não

permitir transferências de perturbações provindas do conjunto rotativo do motor elétrico para o

rotor, a exemplo das vibrações por desalinhamento.
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O motor elétrico e os pedestais de mancais do rotor estão firmemente fixados à base

metálica que, por sua vez, é apoiada e fixada firmemente sobre uma base de ferro fundido

chumbada ao solo.

A instrumentação utilizada no experimento inclui sensores de vibração tipo acelerômetro,

roscados na lateral de cada pedestal. Os sinais de vibração são captados por um coletor de dados

que possui o recurso de acompanhar a rampa de elevação da rotação do conjunto de 0 a 3.569

rpm. Este coletor possibilita ainda selecionar o tempo de amostragem, a rotação e a amplitude

correspondentes, além de permitir que os dados coletados sejam organizados de tal forma que

possam ser utilizados em programa de processamento do MATLAB.

Com o objetivo de assegurar que o conjunto experimental não apresenta comportamento

de ressonância na faixa de rotação em que seriam feitas a medições de vibração para os testes de

validação do modelo desenvolvido, testes de aceleração e desaceleração do conjunto na faixa de 0

a 3.569 rpm, empregando uma rampa de 20 segundo no inversor de freqüência, foram efetuados e

encontram-se registrados nas Figuras 23 e 24 apresentadas em seguida:

Figura 23: curva com o registro de vibração de RPM x Amplitude em aceleração
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Figura 24: curva com o registro de vibração de RPM x Amplitude em desaceleração.

6.3 OBTENÇÃO DOS VALORES DE m, d e k.

Nesta seção, apresenta-se o método de obtenção dos valores de massa, amortecimento e

rigidez do rotor do conjunto experimental. Estes dados são utilizados para processar as equações

G(s) (2) e G(z) (3) no programa SimulaDados.m..

Para a determinação da massa (m), considera-se a massa do conjunto girante, dada pela

soma das massas do eixo e disco, informado na seção 6.2.

Para o cálculo da rigidez (k), utiliza-se a equação (34), onde o valor da freqüência natural

(wn) é obtido por medição no conjunto girante:

m
kwn  (34)

O valor da freqüência natural (wn) é obtido utilizando um método onde uma força de

excitação externa é aplicada utilizando um martelo de impacto, apropriado para este tipo de teste,

e sua leitura é efetuada por um sensor de vibração do tipo acelerômetro, com baixo peso,

adequado para esta faixa de valor, acoplado à periferia do disco na direção oposta da força

aplicada.
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O valor medido da freqüência natural (wn) foi de 8.385 ciclos por minuto ou 876,90 rad/s

e, aplicando na equação (34), a rigidez (k) encontrada é de 5,4365 x 105 N/m.

As figuras 25 e 26 mostram a montagem efetuada para a realização da medição:

Figura 25: Aplicação de teste de impacto

Figura 26: local de fixação do sensor para registro de freqüência natural.
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Na Figura 27 são apresentados os gráficos dos resultados obtidos para o valor de

freqüência natural na forma de espectro (gráfico superior) e de domínio de tempo (gráfico

inferior):
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Figura 27: gráficos gerados no teste de impacto no domínio da freqüência e no domínio do tempo..

Para a determinação do valor a ser adotado para o amortecimento, toma-se como

referencia dado extraído de tabelas adotadas em outros trabalhos.

Xu e Marangoni (1993) utilizam em seu trabalho um rotor-kit com características

próximas ao utilizado neste estudo e desprezou o amortecimento por estar utilizando mancais de

rolamentos rígidos para apoiar o eixo. Bachschmid et al (2000), utilizando um rotor-kit, com dois

conjuntos girantes, chegam a valores que variavam de 1,0 a 8,2 Ns/m.
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Neste estudo adota-se 1,8 Ns/m, considerando um valor cuja ordem de grandeza não esteja

distante de valores adotados para estudos similares. Convém ressaltar que a imprecisão deste

valor não interferirá na metodologia adotada para obtenção de um modelo proposto.

6.4 AS MEDIÇÕES NO CONJUNTO EXPERIMENTAL

Neste subitem são descritas a forma de obtenção das leituras efetuadas no conjunto

experimental, os dados gerados pelas medições e a forma de organizá-los para processamento em

ambiente MATLAB.

Como já foi descrito anteriormente, adota-se cinco valores para massas de desbalanço,

informados na Tabela 1. Estas massas são fixadas no mesmo ponto do disco, em furo roscado,

mostrado na Figura 20. A distância entre o centro de giro e ponto de fixação da massa é a

excentricidade e fixada em 37,5 mm.

O valor de cada massa é obtido conjugando parafuso, porca e arruela e seus pesos

medidos em balança de precisão de 0,1 g.

A faixa de leitura das rotações foi estabelecida entre 889,9 e 3.568,8 rpm, com variações

de 297,67, que corresponde a uma faixa de 15 e 60 Hz no inversor de freqüência, com variação de

5 Hz.. Desprezaram-se as faixas de rotação até 10 Hz devido as características de resposta não

linear do acelerômetro utilizado.

Para as massas de desbalanço a serem agregadas ao disco, limitou-se a 3% o incremento

de massa a ser adicionada ao rotor, para que isto não afetasse de forma considerável a freqüência

natural, obrigando-se a medi-la novamente.

Nas primeiras leituras efetuadas com massa de desbalanço no valor de 11,4 g e com as

rotações de 889,9 e 1.186,9 rpm, identifica-se um sinal de baixa freqüência, com valor de 732,29
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CPM, que contribui para distorcer os sinais provenientes do desbalanço, como mostra a Figura

28, gráfico superior. Esta baixa freqüência causa uma distorção na onda senoidal, como indicada

no gráfico inferior. Procurando-se minimizar esta distorção, que levaria a interferir nos resultados

gerados pelo programa de estimação, manteve-se como faixa inicial de leituras para a rotação, o

valor de 1.484,5 rpm.

WAVEFORM DISPLAY
04-Sep-07 18:32:17
P-P = .7556
PK(+) = .5706
PK(-) = .6454
CRESTF= 2.42

0 200 400 600 800 1000

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

-0.0

0.2

0.4

0.6
0.8

Time in mSecs

D
is

p
la

ce
m

e
nt

in
M

ic
ro

n
s

FR - EMERSON SANCHEZ
ROTOR KIT -3H MANCAL LA DO ROTOR KIT-HORIZONT

ANALYZE SPECTRUM
04-Sep-07 18:32:17
P-P = .5499
CARGA = 100.0
RPM = 1180.
RPS = 19.66

0 6000 12000 18000 24000

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
0.7

Frequency in CPM

P
-P

D
is

p
in

M
ic

ro
n

s

7
32

.2
9

11
79

.8

23
59

.4

35
38

.6
4

26
9.

9

Freq:
Ordr:
Spec:

1170.0
.992
.493

Figura 28: gráfico superior: freqüência x amplitude; gráfico inferior: tempo x amplitude

Para gerar um banco de dados de entradas e saídas que possibilitasse o processamento em

MATLAB, empregando o programa de estimação já validado na fase de simulação, utilizaram-se

os registros de amplitude de vibração no domínio do tempo, organizados em colunas de tempo e

amplitude, para uma massa de desbalanço de 16,6 g.

O valor do tempo de amostragem Ta, ajustado no coletor de dados é de 0,000977 s, o

mesmo valor adotado nas estimações feitas em MATLAB.
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Para que as variáveis de entrada e saída fossem a rotação e a amplitude respectivamente,

os arquivos foram trabalhados para que na coluna da variável de entrada, contivessem os valores

de rotação em RPM e na coluna da variável de saída, os valores de amplitude em microns.

Os valores de rotações e suas respectivas amplitudes foram seqüenciadas de forma

aleatória em um único banco de dados, onde busca-se reproduzir situação semelhante adotada na

fase de simulação.

Na Tabela 2, apresentada em seguida, está a seqüência adotada para a variação da rotação:

Tabela 2: a seqüência de valores de rotação adotadas para o banco de dados das leituras efetuadas no rotor -kit.

Seqüência :Rotação RPM1 RPM2 RPM3 RPM4 RPM5 RPM6 RPM7 RPM8

Valor em RPM 1.782,5 3.271,2 2.676,8 3.568,8 2.080,7 1.484,5 2.378,8 2.974,2

Com a geração dos bancos de dados das medições efetuadas para cada massa de desbalanço

fixada no disco do conjunto girante, e utilizando os programas SimulaParâmetros.m e

GeraDados.mat , validado na fase de simulação, foram gerados os valores para a0, a1, b0 e b1 que

são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: valores dos parâmetros a0, a1, b0 e b1 obtidos por estimação à partir das medições de vibrações.

M. desbalanço 1ª. md 2ª. md 3ª. md 4ª.md 5ª.md

Valor em

gramas
11,4 14,3 16,6 19,1 22,5

Valor de a0 1.76434 1.77300 1.80017 1.79065 1.79420

Valor de a1 -0.87385 -0.88616 -0.91270 -0.90271 -0.90500

Valor de b0

x 10e-005

0.00642 0.03626 0.13672 0.05797 0.10152
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7 RESULTADOS E ANÁLISE

Neste capítulo apresenta-se os valores dos parâmetros a0, a1, b0 e b1 estimados à partir do

processamento dos dados de medição de vibração efetuados no rotor-kit, tendo como base os

valores destes mesmos parâmetros obtidos na fase de simulação.

São apresentados gráficos e tabelas gerados à partir dos valores obtidos e uma análise

considerando os dados simulados e os estimados à partir das medições.

7.1 OS REGISTROS DOS RESULTADOS

Considerando toda uma seqüência de etapas adotadas no capítulo 6 para efetuar as

medições de vibrações e o processamento destes dados coletados, são apresentadas as Tabelas 4,

5, e 6, com os valores de a0, a1 e b0, estimados na fase de simulação e com os dados coletados na

medição e as Figuras 29, 30 e 31, com as curvas destes valores nas duas situações:

Tabela 4: valores estimados para o parâmetro a0, obtidos por simulação e por medição de vibração.

Parâmetro a0

Massas de

desbalanço
Simulação Medição

11.4 1.34807 1.76434

14.3 1.35561 1.77300

16.6 1.36655 1.80017

19.1 1.35684 1.79065

22.5 1.35980 1.79420
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Gráfico- Parametros a0 , a1 e b0
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Figura 29: Curvas com os valores do parâmetro a0.

Tabela 5: valores estimados para o parâmetro a1.

Parâmetro a1

Massas de

desbalanço
Simulação Medição

11.4 -0.96932 -0.87385

14.3 -0.96481 -0.88616

16.6 -0.96343 -0.91270

19.1 -0.96730 -0.90271

22.5 -0.96724 -0.90500
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Gráfico- Parametros a0 , a1 e b0
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Figura 30: Curvas com os valores do parâmetro a1 .

Tabela 6: valores estimados para o parâmetro b0.

Parâmetro b0

Massas de

desbalanço
simulação x 10e-5 medição x 10e-5

11.4 0.001297 0.006420

14.3 0.001596 0.036266

16.6 0.001817 0.136729

19.1 0.002137 0.057974

22.5 0.002506 0.101522
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Gráfico- Parametros a0 , a1 e b0
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Figura 31: Curvas com os valores do parâmetro b0.

7.2 A ANÁLISE DOS RESULTADOS

Na seção anterior, foram apresentados os resultados obtidos para os valores dos

parâmetros a0, a1 e b0 processados em ambiente de simulação e de medição.

O objetivo desta seção é mostrar a validade da metodologia empregada neste estudo,

através da análise dos resultados numéricos, a limitação para empregá-la em condições

experimentais e em situações práticas.

Quando se analisam os valores dos parâmetros a0, a1 e b0 nas condições simuladas e

estimadas, apresentados nas Tabelas 4, 5 e 6 e nas Figuras 29, 30 e 31, percebe-se que apresentam

uma boa aproximação numérica e curvas com traçados semelhantes, destacadamente para o valor

do parâmetro a1.
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.

Como parte da avaliação destes resultados, conclui-se que dois fatores podem ter

interferido na convergência entre os valores simulados e medidos dos parâmetros a0, a1 e b0, .

destacadamente para este último. O primeiro deles são as zonas de não linearidades nos

deslocamentos medidos no rotor-kit e que podem ser identificados nas extremidades superior e

inferior do gráfico – marcadas - de amplitude x tempo, mostrado na Figura 32.

Figura 32: Gráfico de vibração amplitude x tempo

O segundo é o tempo de amostragem (Ta) utilizado para as simulações e medições, no

valor de 0,000977 s, que como já foi citado, foi escolhido em função da existência nas faixas

disponíveis no coletor de dados utilizado para as medições de vibrações. Este valor interferiu para

que o valor obtido para o parâmetro b0 , tivesse uma ordem de grandeza muito baixa e

consequentemente maior sensibilidade a variações.

Como forma de conseguir aproximar ainda mais os resultados, sugere-se introduzir uma

constante c na equação (11), que ficaria na forma:
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0 1 0 1( 1) ( ) ( 1) ( ) ( 1)y k a y k a y k b u k b u k c            (38)

Considerando a aplicação desta constante no valor do parâmetro a0 , como exemplificação,

e tomando como base os valores apresentados na Tabela 4, teremos os seguintes valores

apresentados na Tabela 7, agora com a constante c implementada:

Tabela 7: valores para o parâmetro a0, com a constante c implementada.

a0

Massas de
desbalanço simulação medição

Desvio sem
constante c

Desvio com
constante c

11.4 1.34808 1.76435 0.41627 0.01083
14.3 1.35561 1.77300 0.41739 0.00971
16.6 1.36655 1.80018 0.43362 -0.00652
19.1 1.35685 1.79066 0.43381 -0.00671
22.5 1.35980 1.79421 0.43441 -0.00731

Observa-se que o desvio entre os valores obtidos simulados e medidos, reduz-se

consideravelmente. Desta mesma forma, aplicar-se-ia o mesmo método aos parâmetros a1 e b0,
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8 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Este estudo propõe uma metodologia para obter um modelo que represente o

comportamento vibracional de um conjunto girante de um equipamento rotativo, sujeito aos

efeitos do desbalanço, tomando como dados de origem os valores de massa, amortecimento e

rigidez de um conjunto girante, quando disponíveis, ou um banco de dados constituídos dos sinais

de vibração medidos no equipamento.

O estudo se desdobra em duas fases, sendo a primeira desenvolvida em ambiente

simulado e a segunda de caráter experimental.

Na fase de simulação é empregado o desenvolvimento matemático para a obtenção das

equações que são utilizadas para estruturar programas de simulação, de geração de dados e de

estimação em ambiente MATLAB e MATHCAD.

Na segunda fase, constrói-se um aparato experimental com objetivo fazer medições de

vibrações e de gerar banco de dados para processar nos programas validados na fase de simulação

e com isto avaliar a resposta do modelo proposto.

A escolha da metodologia desenvolvida neste estudo deve-se a sua baixa complexidade

para utilizá-la em situações de ordem prática.

As verificações efetuadas nos resultados gerados pelas equações e programas utilizados na

fase de simulação confirmam a validação destas. Observa-se também que qualquer imprecisão na

determinação dos valores de massa, amortecimento e rigidez não afetam a validação do método e

consequentemente do modelo.
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Os resultados obtidos no processamento do banco de dados constituídos a partir das

medições apresentam resultados com boa convergência quando comparados os valores dos

parâmetros estimados da função de transferência discretizada equivalente em ambiente simulado.

O estudo considera que os dados coletados na medição de vibração estejam fora das zonas

de influencia de ressonância. Esta consideração é adotada também em situações de ordem prática

onde operam os equipamentos rotativos fora da faixa de influencia deste tipo de fenômeno.

Como contribuição para trabalhos futuros, propõe-se a utilização da modelagem

desenvolvida neste estudo, em um sistema de controle de rotação de um equipamento rotativo

tendo como variável de saída os valores de vibração. Como forma de preparação para esta

condição, foi deixada na estrutura do programa de processamentos de entradas e saídas, a

possibilidade de leitura dos valores de entrada tanto em rotação como em força de desbalanço.
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APÊNDICE A

PROGRAMAS DESENVOLVIDOS EM MATLAB

São apresentados neste apêndice as estruturas dos programas desenvolvidos em ambiente

MATLAB empregados no processamento dos dados utilizados neste estudo.

O programa SimulaParametros.m calcula as transformadas G(s) e G(z) à partir dos

valores de m, d, k e Ta e os valores dos parâmetros a0, a1, b0 e b1. Para o cálculo de G (z) não foi

utilizada a conversão disponível no MATLAB e sim o desenvolvimento matemático apresentado

no Capitulo 4, pág. 25 e 26.

Na seqüência é mostrada a estrutura deste programa:

.......................................................................................................................................

clc % Limpa AREA de trabalho
close all % Fecha figuras em aberto
clear all % Limpa outras (todas) as variaveis da area de
trabalho

% ===================================================
% Modelo Continuo
disp('========================================') % So para mostrar na tela
disp('Modelo Continuo') % So para mostrar na tela
m=0.7236; % massa do conjunto girante dado em Kg ( eixo e disco )
d=1.8; % amortecimento nos pontos de contato do conjunto girante com a
estrutura dado em Newton x seg./ metro =N.s/m ( mancais )
k=5.4365e5; % rigidez do conjunto girante dado em Newton / metro = N/m (eixo
e disco)
% G(s) Fundamental
nums=[1/m];
dens=[1 d/m k/m];
printsys(nums,dens);

% =====================================
% Raizes da equaçao
disp('========================================') % So para mostrar na tela
disp('Modelo Continuo com as raizes da equação Ro1 / Ro2') % So para mostrar
na tela

Ro1= (-d/m + sqrt((d/m)^2 -4*k/m)) /2; % raiz 1 da equação do 2o. grau
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Ro2= (-d/m - sqrt((d/m)^2 -4*k/m)) /2; % raiz 2 da equação do 2o. grau

printsys(Ro1,Ro2)

% Refazendo as contas em G(s) para checar
G=1/m;
dens=conv([1 -Ro1],[1 -Ro2]);
nums=1*G;
printsys(nums,dens,'s')

% =====================================
% Usando o MATLAB
sistema_s=tf(nums,dens); % No formato de SISTEMA

disp(' ')
disp(' ')
disp(' ')

% ===================================================
% Modelo discretizado com tempo de amostragem = Ta
disp('========================================') % So para mostrar na tela
Ta = 0.000977; % Tempo de amostragem definido para coincidir com o da
medição de vibração
disp(strcat('Modelo Discretizado para Ta = ',num2str(Ta)))
Pd1=exp(Ro2*Ta);
Pd2=exp(Ro1*Ta);

disp('Valores das raizes modelo discretizado Pd1 / Pd2 ') % So para mostrar
na tela

printsys(Pd1,Pd2 )

G=1/(m*(Ro1-Ro2));
denz=conv([1 -Pd1],[1 -Pd2]);
numz=[1 Pd2]-[1 Pd1];
numz=G*Ta*conv([1 0],numz); % a multiplicação de Ta nesta linha é para
fazer a

% "compensação do tempo de amostragem" na
discretização.

printsys(numz,denz,'z')

% Mostra parametros
bo_ao_a1 = [numz(2) -denz(2) -denz(3)]

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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O programa EstimaParametros.m calcula os valores dos parâmetros a0, a1, b0 e b1 à

partir do processamento de banco de dados de entradas e saídas, respectivamente força de

desbalanço ou RPM e amplitude de vibração, gerados ou por simulação no MATLAB /

Simulink, mostrado na figura 3, Capítulo 4, pág. 30, ou por medições de vibraç!ões efetuadas no

rotor-kit.

Na seqüência é mostrada a estrutura deste programa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

function EstimaParametros(u,y);
% Funcao para estimar os parametros do a0, a1, b0 e b1
% do modelo discretizado equivalente com dados gerados
% por simulacao ou medições
%
%
% Sintaxe: estima(u,y); Onde "u" e "y" foram geradas por simulacao ou % por
medicos
%
%
% Monta matrizes
tam=length(y); % So para saber a dimensao do vetor
Y=y(3:tam); % Observar que nao tem o primeiro valor
A=[u(2:tam-1) -y(2:tam-1) -y(1:tam-2)];

% Solucao
s= pinv(A)*Y;
b0=-s(1)
a0=-s(2)
a1=-s(3)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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O programa LerDados.m organiza banco de dados, com extensão.txt, gerados nas

medições, à partir de registros de vibrações em domínio do tempo - amplitude x tempo – em

tabelas EXCEL para processamento no programa EstimaParametros.m.

Na seqüência é mostrada a estrutura deste programa:

........................................................................................................................ ........................

% Comandos para leitura de registros de vibracao em domínio do tempo e geração
de gráficos e tabelas em EXCEL
clc
clear all
close all
% %%%%%%%%

home
%%%%%%%%Leitura dos registros e preparacao das entradas e saidas desejadas

while 1
arquivo = input('Digite o nome do arquivo(com a extensao txt) a ser

lido (0 para terminar): ', 's');
if str2num (arquivo) == 0

break
end
arquivo=strcat(arquivo,'.txt');

% if str2num (arquivo) == 0
% break
% end

v=load (arquivo); % carrega os dados do arquivo txt

Vt=[v(1:2048,1); v(1:2048,3);v(1:2048,5);v(1:2048,7)];
%vetor da coluna tempo

V=[v(1:2048,2); v(1:2048,4);v(1:2048,6);v(1:2048,8)];
%exclui as colunas de tempo

figure(1)
plot (V(1:8192))% mostra o sinal de vibracao até 8.192 amostras

%com 0,000977 seg / amostra
title(arquivo)

% xlabel ('tempo em ms')
set(gcf,'position',[250 460 392 320])

disp('Tecle <ENTER> para continuar')
end %end while 1

...............................................................................................................................................
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APÊNDICE B

TABELAS E GRÁFICOS DAS MEDIÇÕES DE VIBRAÇÃO

É apresentada neste apêndice as tabelas com os dados da medição de vibração efetuada no

rotor-kit, para a massa de desbalanço de 16,6g e para a rotação de 1.484,5 RPM.

Não foram incluídas neste apêndice as demais faixas de rotações e massas de desbalanço

para que não sobrecarregasse de dados o impresso deste trabalho.

No banco de dados é apresentada os dados da forma como foram extraídos do coletor de

vibração.

WAVEFORM DISPLAY
04-Sep-07 19:04:30
P-P = .7164
PK(+) = .5089
PK(-) = .6883
CRESTF= 2.72
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FR - EMERSON SANCHEZ
ROTOR KIT -3H MANCAL LA DO ROTOR KIT-HORIZONT

ANALYZE SPECTRUM
04-Sep-07 19:04:30
P-P = .6120
CARGA = 100.0
RPM = 1480.
RPS = 24.66
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Freq:
Ordr:
Spec:

1470.0
.994
.528

Waveform Amplitudes
*******************

Maquina: (FR ) EMERSON SANCHEZ
Meas. Point: ROTOR KIT -3H --> MANCAL LA DO ROTOR KIT-HORIZONT
Date/Time: 04-Sep-07 19:04:30 Amplitude: Displacement in Microns

Time (mS) Amplitude Time (mS) Amplitude Time (mS) Amplitude Time (mS) Amplitude
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

0. .185 250.0 -.263 500.0 -.263 750.0 -.392
.977 .173 251.0 -.324 501.0 -.291 751.0 -.313

1.953 .179 252.0 -.403 502.0 -.313 752.0 -.252
2.930 .207 252.9 -.459 502.9 -.336 752.9 -.224
3.906 .285 253.9 -.448 503.9 -.352 753.9 -.201
4.883 .324 254.9 -.464 504.9 -.308 754.9 -.157
5.859 .241 255.9 -.531 505.9 -.241 755.9 -.112
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6.836 .112 256.8 -.610 506.8 -.168 756.8 -.067
7.813 .034 257.8 -.671 507.8 -.112 757.8 -.045
8.789 .011 258.8 -.710 508.8 -.084 758.8 -.078
9.766 -.017 259.8 -.699 509.8 -.078 759.8 -.101
10.74 -.084 260.7 -.643 510.7 -.039 760.7 -.056
11.72 -.179 261.7 -.615 511.7 .034 761.7 .0056
12.70 -.280 262.7 -.610 512.7 .073 762.7 .045
13.67 -.347 263.7 -.565 513.7 .101 763.7 .062
14.65 -.358 264.6 -.503 514.6 .134 764.6 .034
15.63 -.330 265.6 -.459 515.6 .134 765.6 -.0056
16.60 -.308 266.6 -.403 516.6 .162 766.6 .0056
17.58 -.291 267.6 -.347 517.6 .229 767.6 .039
18.55 -.280 268.6 -.313 518.6 .269 768.6 .039
19.53 -.274 269.5 -.285 519.5 .302 769.5 .039
20.51 -.241 270.5 -.269 520.5 .319 770.5 .028
21.48 -.179 271.5 -.235 521.5 .308 771.5 .034
22.46 -.151 272.5 -.185 522.5 .324 772.5 .045
23.44 -.151 273.4 -.140 523.4 .364 773.4 .022
24.41 -.117 274.4 -.095 524.4 .397 774.4 .0056
25.39 -.067 275.4 -.078 525.4 .397 775.4 .011
26.37 .0056 276.4 -.073 526.4 .352 776.4 -.022
27.34 .090 277.3 -.028 527.3 .336 777.3 -.101
28.32 .106 278.3 .028 528.3 .347 778.3 -.185
29.30 .084 279.3 .045 529.3 .380 779.3 -.269
30.27 .117 280.3 .028 530.3 .431 780.3 -.358
31.25 .179 281.3 .0056 531.3 .442 781.3 -.414
32.23 .224 282.2 0. 532.2 .397 782.2 -.459
33.20 .257 283.2 .0056 533.2 .308 783.2 -.520
34.18 .257 284.2 .056 534.2 .196 784.2 -.559
35.16 .218 285.2 .101 535.2 .140 785.2 -.593
36.13 .207 286.1 .123 536.1 .134 786.1 -.638
37.11 .246 287.1 .145 537.1 .112 787.1 -.643
38.09 .291 288.1 .106 538.1 .034 788.1 -.599
39.06 .330 289.1 .017 539.1 -.078 789.1 -.543
40.04 .358 290.0 -.017 540.0 -.185 790.0 -.503
41.02 .364 291.0 -.017 541.0 -.257 791.0 -.487
41.99 .352 292.0 -.045 542.0 -.252 792.0 -.470
42.97 .330 293.0 -.117 543.0 -.235 793.0 -.453
43.95 .330 293.9 -.235 543.9 -.252 793.9 -.414
44.92 .341 294.9 -.347 544.9 -.263 794.9 -.358
45.90 .319 295.9 -.403 545.9 -.257 795.9 -.313
46.88 .257 296.9 -.397 546.9 -.229 796.9 -.280
47.85 .190 297.9 -.392 547.9 -.173 797.9 -.257
48.83 .123 298.8 -.414 548.8 -.112 798.8 -.246
49.80 .050 299.8 -.425 549.8 -.073 799.8 -.218
50.78 .017 300.8 -.448 550.8 -.050 800.8 -.179
51.76 .0056 301.8 -.442 551.8 -.028 801.8 -.140
52.73 -.045 302.7 -.397 552.7 .011 802.7 -.123
53.71 -.123 303.7 -.341 553.7 .062 803.7 -.101
54.69 -.190 304.7 -.280 554.7 .117 804.7 -.101
55.66 -.252 305.7 -.252 555.7 .140 805.7 -.106
56.64 -.285 306.6 -.241 556.6 .090 806.6 -.062
57.62 -.257 307.6 -.201 557.6 .084 807.6 -.022
58.59 -.224 308.6 -.140 558.6 .157 808.6 -.039
59.57 -.218 309.6 -.078 559.6 .224 809.6 -.062
60.55 -.201 310.5 -.056 560.5 .274 810.5 -.062
61.52 -.145 311.5 -.039 561.5 .274 811.5 -.050
62.50 -.084 312.5 -.0056 562.5 .224 812.5 -.0056
63.48 -.034 313.5 .0056 563.5 .201 813.5 .045
64.45 .011 314.5 .039 564.5 .246 814.5 .050
65.43 .034 315.4 .073 565.4 .280 815.4 .011
66.41 .050 316.4 .095 566.4 .291 816.4 -.067
67.38 .073 317.4 .129 567.4 .308 817.4 -.134
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68.36 .084 318.4 .129 568.4 .308 818.4 -.145
69.34 .106 319.3 .123 569.3 .296 819.3 -.151
70.31 .145 320.3 .162 570.3 .285 820.3 -.218
71.29 .179 321.3 .179 571.3 .285 821.3 -.324
72.27 .224 322.3 .196 572.3 .296 822.3 -.442
73.24 .235 323.2 .190 573.2 .280 823.2 -.531
74.22 .229 324.2 .162 574.2 .224 824.2 -.565
75.20 .280 325.2 .151 575.2 .157 825.2 -.554
76.17 .324 326.2 .168 576.2 .078 826.2 -.565
77.15 .319 327.1 .196 577.1 .0056 827.1 -.587
78.13 .296 328.1 .218 578.1 -.045 828.1 -.582
79.10 .257 329.1 .224 579.1 -.084 829.1 -.559
80.08 .218 330.1 .185 580.1 -.134 830.1 -.503
81.05 .229 331.1 .090 581.1 -.185 831.1 -.431
82.03 .285 332.0 -.017 582.0 -.224 832.0 -.386
83.01 .347 333.0 -.062 583.0 -.263 833.0 -.341
83.98 .408 334.0 -.056 584.0 -.263 834.0 -.291
84.96 .414 335.0 -.084 585.0 -.235 835.0 -.263
85.94 .313 335.9 -.162 585.9 -.201 835.9 -.235
86.91 .207 336.9 -.252 586.9 -.151 836.9 -.190
87.89 .218 337.9 -.352 587.9 -.112 837.9 -.157
88.87 .224 338.9 -.392 588.9 -.101 838.9 -.140
89.84 .162 339.8 -.358 589.8 -.073 839.8 -.112
90.82 .067 340.8 -.352 590.8 -.017 840.8 -.056
91.80 -.067 341.8 -.352 591.8 .022 841.8 -.0056
92.77 -.185 342.8 -.330 592.8 .073 842.8 .039
93.75 -.201 343.8 -.330 593.8 .112 843.8 .078
94.73 -.162 344.7 -.296 594.7 .123 844.7 .084
95.70 -.157 345.7 -.235 595.7 .140 845.7 .090
96.68 -.179 346.7 -.173 596.7 .162 846.7 .106
97.66 -.207 347.7 -.123 597.7 .196 847.7 .106
98.63 -.229 348.6 -.101 598.6 .229 848.6 .112
99.61 -.196 349.6 -.078 599.6 .252 849.6 .134
100.6 -.123 350.6 -.022 600.6 .274 850.6 .162
101.6 -.084 351.6 .050 601.6 .291 851.6 .168
102.5 -.078 352.5 .106 602.5 .280 852.5 .151
103.5 -.073 353.5 .123 603.5 .308 853.5 .151
104.5 -.045 354.5 .095 604.5 .347 854.5 .185
105.5 .011 355.5 .106 605.5 .341 855.5 .218
106.4 .101 356.4 .179 606.4 .308 856.4 .218
107.4 .162 357.4 .257 607.4 .291 857.4 .162
108.4 .157 358.4 .285 608.4 .291 858.4 .056
109.4 .151 359.4 .263 609.4 .330 859.4 -.056
110.4 .173 360.4 .229 610.4 .386 860.4 -.140
111.3 .207 361.3 .213 611.3 .425 861.3 -.173
112.3 .263 362.3 .252 612.3 .397 862.3 -.190
113.3 .291 363.3 .313 613.3 .308 863.3 -.218
114.3 .280 364.3 .330 614.3 .213 864.3 -.285
115.2 .274 365.2 .330 615.2 .190 865.2 -.380
116.2 .285 366.2 .324 616.2 .207 866.2 -.464
117.2 .319 367.2 .319 617.2 .151 867.2 -.459
118.2 .369 368.2 .308 618.2 .050 868.2 -.397
119.1 .403 369.1 .280 619.1 -.067 869.1 -.392
120.1 .397 370.1 .269 620.1 -.185 870.1 -.420
121.1 .358 371.1 .246 621.1 -.229 871.1 -.420
122.1 .336 372.1 .173 622.1 -.218 872.1 -.414
123.0 .336 373.0 .106 623.0 -.241 873.0 -.369
124.0 .352 374.0 .039 624.0 -.285 874.0 -.285
125.0 .380 375.0 -.039 625.0 -.296 875.0 -.235
126.0 .364 376.0 -.084 626.0 -.291 876.0 -.190
127.0 .324 377.0 -.117 627.0 -.263 877.0 -.157
127.9 .274 377.9 -.157 627.9 -.201 877.9 -.134
128.9 .190 378.9 -.196 628.9 -.151 878.9 -.101
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129.9 .106 379.9 -.224 629.9 -.145 879.9 -.062
130.9 .067 380.9 -.263 630.9 -.117 880.9 -.034
131.8 .050 381.8 -.291 631.8 -.078 881.8 -.022
132.8 -.011 382.8 -.257 632.8 -.050 882.8 -.034
133.8 -.106 383.8 -.196 633.8 0. 883.8 -.022
134.8 -.196 384.8 -.151 634.8 .034 884.8 .034
135.7 -.285 385.7 -.117 635.7 0. 885.7 .095
136.7 -.313 386.7 -.106 636.7 -.022 886.7 .106
137.7 -.285 387.7 -.073 637.7 .022 887.7 .095
138.7 -.296 388.7 -.011 638.7 .062 888.7 .101
139.6 -.313 389.6 .045 639.6 .084 889.6 .112
140.6 -.285 390.6 .095 640.6 .117 890.6 .145
141.6 -.257 391.6 .134 641.6 .106 891.6 .179
142.6 -.224 392.6 .134 642.6 .078 892.6 .173
143.6 -.190 393.6 .145 643.6 .090 893.6 .173
144.5 -.145 394.5 .157 644.5 .112 894.5 .224
145.5 -.117 395.5 .207 645.5 .123 895.5 .229
146.5 -.123 396.5 .257 646.5 .140 896.5 .185
147.5 -.095 397.5 .274 647.5 .151 897.5 .145
148.4 -.039 398.4 .296 648.4 .151 898.4 .117
149.4 .017 399.4 .296 649.4 .145 899.4 .078
150.4 .067 400.4 .285 650.4 .134 900.4 .039
151.4 .067 401.4 .324 651.4 .151 901.4 -.0056
152.3 .017 402.3 .364 652.3 .179 902.3 -.112
153.3 .028 403.3 .352 653.3 .179 903.3 -.213
154.3 .117 404.3 .313 654.3 .145 904.3 -.257
155.3 .179 405.3 .269 655.3 .078 905.3 -.296
156.3 .162 406.3 .263 656.3 -.011 906.3 -.308
157.2 .129 407.2 .319 657.2 -.106 907.2 -.291
158.2 .084 408.2 .403 658.2 -.145 908.2 -.291
159.2 .067 409.2 .442 659.2 -.140 909.2 -.308
160.2 .123 410.2 .375 660.2 -.162 910.2 -.280
161.1 .179 411.1 .246 661.1 -.218 911.1 -.207
162.1 .185 412.1 .151 662.1 -.291 912.1 -.117
163.1 .185 413.1 .140 663.1 -.369 913.1 -.045
164.1 .190 414.1 .162 664.1 -.408 914.1 -.017
165.0 .168 415.0 .112 665.0 -.358 915.0 -.028
166.0 .134 416.0 -.011 666.0 -.313 916.0 -.017
167.0 .117 417.0 -.145 667.0 -.313 917.0 .045
168.0 .095 418.0 -.246 668.0 -.296 918.0 .112
168.9 .039 418.9 -.274 668.9 -.269 918.9 .162
169.9 -.034 419.9 -.241 669.9 -.246 919.9 .201
170.9 -.106 420.9 -.241 670.9 -.179 920.9 .213
171.9 -.185 421.9 -.280 671.9 -.095 921.9 .229
172.9 -.252 422.9 -.308 672.9 -.056 922.9 .269
173.8 -.302 423.8 -.296 673.8 -.022 923.8 .319
174.8 -.330 424.8 -.246 674.8 .0056 924.8 .358
175.8 -.358 425.8 -.173 675.8 .022 925.8 .358
176.8 -.397 426.8 -.117 676.8 .062 926.8 .336
177.7 -.436 427.7 -.095 677.7 .095 927.7 .330
178.7 -.470 428.7 -.073 678.7 .106 928.7 .352
179.7 -.481 429.7 -.022 679.7 .101 929.7 .392
180.7 -.448 430.7 .045 680.7 .090 930.7 .403
181.6 -.392 431.6 .112 681.6 .129 931.6 .380
182.6 -.347 432.6 .145 682.6 .196 932.6 .369
183.6 -.324 433.6 .129 683.6 .218 933.6 .375
184.6 -.308 434.6 .123 684.6 .196 934.6 .425
185.5 -.257 435.5 .168 685.5 .157 935.5 .481
186.5 -.207 436.5 .224 686.5 .140 936.5 .487
187.5 -.157 437.5 .274 687.5 .162 937.5 .436
188.5 -.106 438.5 .308 688.5 .190 938.5 .347
189.5 -.084 439.5 .291 689.5 .190 939.5 .229
190.4 -.078 440.4 .274 690.4 .173 940.4 .162
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191.4 -.078 441.4 .302 691.4 .179 941.4 .179
192.4 -.067 442.4 .336 692.4 .185 942.4 .168
193.4 -.028 443.4 .375 693.4 .140 943.4 .073
194.3 .017 444.3 .403 694.3 .090 944.3 -.034
195.3 .045 445.3 .397 695.3 .056 945.3 -.157
196.3 .056 446.3 .397 696.3 .011 946.3 -.224
197.3 .050 447.3 .380 697.3 -.045 947.3 -.201
198.2 .056 448.2 .364 698.2 -.117 948.2 -.196
199.2 .084 449.2 .392 699.2 -.218 949.2 -.241
200.2 .106 450.2 .403 700.2 -.324 950.2 -.269
201.2 .101 451.2 .380 701.2 -.392 951.2 -.263
202.1 .050 452.1 .330 702.1 -.431 952.1 -.229
203.1 .011 453.1 .246 703.1 -.470 953.1 -.179
204.1 .011 454.1 .157 704.1 -.492 954.1 -.112
205.1 .045 455.1 .095 705.1 -.503 955.1 -.056
206.1 .117 456.1 .078 706.1 -.526 956.1 -.039
207.0 .151 457.0 .062 707.0 -.520 957.0 .0056
208.0 .078 458.0 .0056 708.0 -.453 958.0 .056
209.0 -.067 459.0 -.073 709.0 -.375 959.0 .095
210.0 -.162 460.0 -.162 710.0 -.313 960.0 .140
210.9 -.168 460.9 -.241 710.9 -.274 960.9 .145
211.9 -.173 461.9 -.246 711.9 -.274 961.9 .101
212.9 -.235 462.9 -.201 712.9 -.263 962.9 .117
213.9 -.347 463.9 -.185 713.9 -.218 963.9 .196
214.8 -.503 464.8 -.190 714.8 -.168 964.8 .263
215.8 -.599 465.8 -.173 715.8 -.140 965.8 .285
216.8 -.593 466.8 -.145 716.8 -.112 966.8 .302
217.8 -.587 467.8 -.095 717.8 -.101 967.8 .302
218.8 -.599 468.8 -.039 718.8 -.095 968.8 .291
219.7 -.615 469.7 0. 719.7 -.062 969.7 .319
220.7 -.627 470.7 .034 720.7 -.011 970.7 .347
221.7 -.632 471.7 .062 721.7 .028 971.7 .347
222.7 -.610 472.7 .067 722.7 .045 972.7 .358
223.6 -.543 473.6 .084 723.6 .028 973.6 .380
224.6 -.515 474.6 .129 724.6 .022 974.6 .403
225.6 -.509 475.6 .151 725.6 .045 975.6 .408
226.6 -.492 476.6 .168 726.6 .078 976.6 .392
227.5 -.470 477.5 .179 727.5 .095 977.5 .392
228.5 -.408 478.5 .173 728.5 .073 978.5 .380
229.5 -.330 479.5 .213 729.5 .039 979.5 .347
230.5 -.324 480.5 .274 730.5 .028 980.5 .291
231.4 -.358 481.4 .274 731.4 .062 981.4 .201
232.4 -.358 482.4 .252 732.4 .117 982.4 .095
233.4 -.313 483.4 .235 733.4 .151 983.4 .022
234.4 -.274 484.4 .229 734.4 .145 984.4 -.011
235.4 -.241 485.4 .241 735.4 .084 985.4 -.039
236.3 -.235 486.3 .269 736.3 -.022 986.3 -.078
237.3 -.269 487.3 .285 737.3 -.112 987.3 -.106
238.3 -.280 488.3 .302 738.3 -.129 988.3 -.145
239.3 -.257 489.3 .319 739.3 -.117 989.3 -.190
240.2 -.235 490.2 .296 740.2 -.168 990.2 -.179
241.2 -.185 491.2 .224 741.2 -.263 991.2 -.123
242.2 -.157 492.2 .179 742.2 -.369 992.2 -.067
243.2 -.168 493.2 .168 743.2 -.464 993.2 -.045
244.1 -.168 494.1 .123 744.1 -.470 994.1 -.062
245.1 -.179 495.1 .067 745.1 -.448 995.1 -.062
246.1 -.196 496.1 -.022 746.1 -.459 996.1 -.028
247.1 -.173 497.1 -.145 747.1 -.459 997.1 .034
248.0 -.162 498.0 -.241 748.0 -.448 998.0 .101
249.0 -.207 499.0 -.257 749.0 -.436 999.0 .157


