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Teza de doctorat este compusă din șase capitole, lista lucrărilor și bibliografie.  

Capitolul I intitulat Stadiul actual al cercetărilor sistemelor de izolare dinamică în 

vederea reducerii vibrațiilor transmise de motoarele de actionare a automobilelor 

prezintă mai multe variante de sisteme de rezemare a motoarelor termice folosite la 

momentul actual de firmele constructoare de automobile. 

În Capitolul II numit Regimul poliarmonic și parametrii de excitație dinmică la 

motoarele tracționare ale automobilului se analizează și calculează forțele și momentele 

de masă ale mașilinlor cu un cilindru și ale mașinilor cu mai mulți cilindri. Ințial se 

prezintă schema mecanismului cu manivelă și posibilitățile exprimării forțelor și 

momentelor pentru mașina cu un singur cilindru. Studiul continuă cu prezentarea 

diverselor variante de dispunere a cilindrilor în cazul mașinilor cu mai mulți cilindri, ca 

de exemplu dispunerea acestora în linie sau în furcă. De asemenea, sunt analizate 

posibilitățile de echilibrare a forțelor și momentelor determinate de masă și se face 

aprecierea calitativă a acestora. Tot în acest capitol se prezină o analiză comparativă a 

soluțiilor de vibroizolație prezentate și se oferă recomandări asupra soluției conceptuale 

de izolare dinamică. 

Capitolul III este intitulat Analiza comportării dinamice a motorului termic rezemat 

pe izolatoare înclinate și se ocupă de stabilirea configurației sistemului elastic, de 

rezolvarea ecuațiilor pentru vibrații ale sistemelor și de modul de calculare a sistemului 

cu vibrații necuplate. În acest capitol se determină parametrii sistemelor de izolare și 

sunt calculate vibrațiile veriticale, compuse și decuplate. De asemenea, se prezintă o 

serie de concluzii parțiale.  

În capitolul IV intitulat Analiza vibrațiilor motorul termic cu legaturi elastic sunt 

create și analizate modelele de calcul matematic pentru rigidul cu un plan de simetrie 

vertical-longitudinal. Se realizează analiza vibrațiilor, a modurilor proprii de vibrație și 

analiza vibrațiilor forțate cu excitație dată de forța perturbatoare armonică verticală 

excentrică si de forța perturbatoare armonică longitudinală excentrică.  



Capitolul V este numit Evaluarea experimental a parametrilor semnificativi ai 

sistemulului de izolare și, așa cum reiese si din nume, se ocupa ca partea experimental 

a tezei de doctorat. In acest capitol se prezinta constructia și caracteristicile tehnice ale 

alementelor antivibratile din cauciuc. De asementea se prezintă modul de determinare a 

caracteristicilor tehnice, a rigidității dinamice și a modulului de elasticitate pentru aceste 

elemente. 

Capitolul VI prezintă concluziile finale, contribuțiile personale precum și direcțiile 

viitoare de cercetare.   

 
 


