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5) Rezumat scurt asupra tezei:
În acesta teza de doctorat este prezentat un studiu privind vibrațiile produse de
grupul diesel generator aflat la bordul navelor maritime cat si cele fluviale. Acest
agregat este unul din cele mai importante surse de vibrații de pe o nava . Studiul
realizat se bazează pe determinarea modurilor proprii de vibrații, determinarea
amplitudiniilor și deplasăriile pe diferite direcții la diferite regimuri de funcționare
ale motorului și aflarea palierului critic de vibrații unde sistemul poate intra în
rezonanța.
Pentru determinarea celor de mai sus grupul de acționare s-a modelat motorul ca
un paralipiped rezemat pe un număr reazeme elastice. Sistemul dinamic rezultat este
un model de calcul cu șase grade de libertate rezultând șase mișcări independente în
care se poate deplasa rigidul. Și anume trei translații și trei rotații în jurul axelor
acestora. Fiind un sistem greu de determinant din punct de vedere analitic s-a aplicat
metoda decuplării mișcăriilor.
Acest lucru s-a realizat prin împărțirea sistemului cu ajutorul unui plan
longitudinal vertical de simetrie . Bineînțeles ca la baza acestui calcul se află niște
ipoteze bine definite. Realizând această decuplare calcul analitic s-a simplificat
rezultând două subsisteme cu trei grade de libertate fiecare și trei ecuații ale mișcarii.
Astfel au fost determinate pulsațiile proprii ale sistemului, apoi vibrațiile forțate.
Studiu a fost realizat pe un agregat rezemat pe șase reazeme elastice. Grupul
generator a fost ales din cadru seriei de producție al companiei WARTSILA, un grup
diesel generator de 6525 KW, având un motor cu masa de 72t, un motor cu cilindrii
dispuși în linie și cu o rezemare pe șase amortizori vâsco-elastici de la firma Vulkan.
Din calculul rezultat a reiesit fiind un motor agabaritic și reazemele trebuie să fie
pe măsura. Având numai șase rezeme a rezultat o rigiditate foarte mare ale
amortizorilor ce a ce face ca motorul să producă vibrații locale la regimul de
funcționare nominal.Calcul s-a refăcut pentru un număr de de 10 reazeme. Ca o
concluzie demonstrată prin această metodă de calcul cu cât mărim numărul de
reazeme obținem frecvențe proprii mai mici ce ce ne oferă vibrații mai mici la
regimul de funcționare nominal al motorului.

Această lucrare de doctorat si-a propus să atingă următoarele obiective:
1. Realizarea unui studiu privind zgomotul și vibrațiile produse la bordul navei. În
acest studiu sunt incluse și cerințele de confort interior la bordul navelor. Capitolul 1
și capitolul 2 fac obiectul acestui studiu furnizate informații ce au fost culese din
diverse surse. Acest obiectiv a fost și una temele unei lucrări publicate de autorul
tezei.
2. După trecerea în revistă a fenomenelor zgomotului și vibraților de la bordul navei
autorul își propune ca în capitolul 3 să realizeze o modelare dinamică a vibraților
produse de motorul diesel generator. În acest capitol se realizează o analiză dinamică
printr-o modelare matematică, pe care o va folosi în capitolul 5 la studiul de caz.
3. Capitolul 4 al acestei lucrări urmărește izolarea la bază și utilizare modelelor
reologice pentru determinarea forțelor văscoase transmise postamentului motor.
4. În capitolul 5 se pune în practică baza de calcul de la capitolul 3 și capitolul 4 și se
determină vibrațiile produse de un motor în 4 timpi ce dezvoltă o putere de 6525 Kw.
În acest capitol se va prezenta detaliat vibrațiile motorului la diferite paliere de
turație. Toate aceste rezultate sunt prezentate sub formă de grafice ce sunt anexate la
sfârșitul acestei teze.
5. La finalul tezei se vor prezenta câteva concluzii finale și direcții de cercetare
pentru viitori doctoranzi ce vor să cerceteze în continuare acest subiect și anume
vibrațiile și zgomotul structural produs de motoarele diesel generatorare de la bordul
navei.

