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INTRODUCERE 

 

Oportunitatea tezei de doctorat reiese din tendințele actuale și încercarile permanente ale 

constructorilor de mașini de creștere a confortului din habitaclul vehiculelor din punct de 

vedere al zgomotelor și vibrațiilor resimtite de catre șofer și pasager. În acest sens s-au 

analizat vibrațiile generate de  motorul termic si transmisibilitatea acestora în interiorul 

habitacluluI. De asemenea s-au studiat tipurile de legături elastice folosite între motor și 

caroserie și s-a analizat posibilitatea reducerii vibrațiilor.  

Scopul prezentei teze de doctorat constă în analiza sistemelor de rezemare elastică ce 

fac parte din ansamblul motoarelor termice care echipează autovehicule autopropulsate. De 

asemenea s-au creat modele fizico-mecanice și matematice pentru a se putea realiza un 

studiu complet si optimizarea nivelului vibrațiilor și a transmiterii reduse a acestora în 

habitaclul autovehiculului.    

În acest sens principalele obiective sunt: 

 Identificarea criteriilor și cerințelor necesare asigurării funcționării și mentenanței 

motoarelor termice; 

 Clasificarea modelelor constructive ale motoarelor termice în funcție de construcția 

acestora, de exemplu numărul și distribuția cilindrilor, tipul de chiulasă, tipul de rezemare; 

 Analiza vibrațiilor provenite din procesul complet de combustie al motoarelor termice și a 

dispunerii cilindrilor in blocul motor; 

 Evaluarea sistemelor de rezemare elastică și amortizare a vibrațiilor pentru regimuri 

semnificative de funcționare; 

 Analiza materialelor și sistemelor de izolare și amortizare a vibrațiilor; 

 Crearea modelelor de calcul pentru ansamblul motor – sistem de rezemare; 

 Analiza răspunsurilor dinamice atât în funcție de formele proprii de vibrații, cât și de 

perturbațiile funcționale; 

 Soluții de optimizare a sistemelor de izolare și amortizare a vibrațiilor. 

 

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 dinamică 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. 
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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 experimentală a parametrilor semnificativi ai 

sistemulului de izolare și, așa cum reiese si din nume, se ocupă de partea experimentală a 

tezei de doctorat. În acest capitol se prezintă construcția și caracteristicile tehnice ale 

elementelor 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.   

Lucrările de cercetare au fost efectuate în cadrul IMSAR și ICECON București. De 

asemenea au fost utilizate rezultatele experimentale și programe de calcul aparținând 

institutelor de cercetare. 
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CAPITOLUL I 

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR SISTEMELOR DE IZOLARE DINAMICĂ ÎN 

VEDEREA REDUCERII VIBRAȚIILOR TRANSMISE DE MOTOARELE AUTOMOBILELOR 

 

1.2 SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI FUNCȚIONALE UTILIZATE DE FIRMELE 

CONSTRUCTOARE DE AUTOMOBILE  

Suprții de motor Vibroacustic acoperă o gamă foarte largă: de la suportii convenționali și 

suporții hidaulici la suporții de motor comutabili. În fiecare an sunt fabricați peste 50 de 

milioane de suporți care asigură că pasagerii nu simt vibrațiille și șocurile neplăcute.Suporții 

dezvoltați de „ Vibroacustic” sunt:  suporți hidraulici, suporți hidraulici -vacuum 

interschimbabili, suporți anti-torsiune și suporți de cutie de viteze. 

Suporți de motor hidraulici 

 

Fig.1.2 Suport de motor  hidraulic dezvoltat de „ Vibroacustic” [72] 

Suporții hidraulici dezvoltați de „ Vibroacustic” oferă cel mai înalt nivel de confort. Aceștia 

combină funcția de izolare a unui suport convențional din cauciuc cu performanța amortizării 

echilibrate. 

Într-un suport hidrarulic, elementul principal de cauciuc are o cameră superioară și una 

inferioară; camerele sunt conectate printr-o serie de canale separate de o valvă de cauciuc. 

Arcul principal este umplut cu un lichid hidraulic care acționează ca o amortizare secundară. 

La o excitație sau șoc dat, valva de cauciuc deschide și inchide valva de trecere directionând 

lichidul între cele două camere și schimbând rigiditatea suportului.  
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Tijele de cuplu 

 

Fig.1.3 Suport de motor „ tija de cuplu” [73] 

Cele mai multe motoare transversale de pe piața mondială a autovehiculelor sunt 

suspendate de sistemele pendulare care cuprind până la trei tije de cuplu. Tijele de cuplu 

sau rolele de cuplu amortizează impactul cuplului prin limitarea torsiunii motorului în timpul 

transferului de sarcină. O altă funcție primară este de a preveni transferul vibrațiilor și a 

zgomotului de la blocul motor la șasiu. Zeci de ani de experiență globală pe toate platformele 

și dimensiunile motorului permit companiei „ Vibroacustic”  să ofere soluții optimizate pentru 

diminuarea torsiunii pentru toate mediile și specificațiile. 

Suport pentru cutia de viteze  

 

Fig.1.4 Suport pentru cutia de viteze dezvoltat de  „Vibroacustic” [74] 

Echilibrul dintre performanța și eficiența combustibilului este o tendință esențială pentru 

constructorii de vehicule din întreaga lume. Urmărind acest obiectiv, o nouă generație de 

motoare cu 4, 3 și 2 cilindri intră pe piață. Noile modele de transmisie cu mai multe trepte 

sunt din ce în ce mai frecvente pentru a maximiza economia de combustibil fără a afecta 

performanțele motoarelor. Aceste inovații aduc  un set unic de probleme NVH (noise, 

vibrations, harshness – zgomot, vibratii, rigiditate), în primul rând acestea înseamnă că roțile 

dințate ale cutiei de viteze funcționează cu sarcină mică sau fără sarcină pentru perioade 

mai lungi de timp, creând un zgomot de înaltă frecvență. Vibracoustic a creat o soluție 

inovatoare de montare a cutiei de viteze, care nu doar că elimină cursa cutiei de viteze, dar 
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oferă, de asemenea, economii de greutate și costuri și îmbunătățește durabilitatea 

sistemului. 

Cheia pentru acest nou produs constă în designul inteligent. Soluțiile tradiționale se 

concentrează pe tehnologia masei acustice. Cutia de viteze ar fi montată în mod obișnuit pe 

suporți de cauciuc convenționali și s-ar fi adăugat un o masa acustică pentru a contracara 

vibrațiile de înaltă frecvență. 

Vibracoustic produce o cutie de viteze cu un absorbant de masă integrat, creând astfel o 

reducere semnificativă a greutății și a costurilor. Mai mult, montarea poate fi ușor reglată 

pentru a se adapta la frecvențe specifice, ceea ce îl face potrivit pentru mai multe aplicații. 

Caracteristica esențială a produsului constă în lobii de cauciuc care stau pe ambele părți ale 

arcului principal. Folosind unelte de proiectare avansate, se pot regla grosimea și înălțimea 

acestor lobi pentru a acoperi mai multe game de frecvențe. 
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CAPITOLUL II 

REGIMUL POLIARMONIC ȘI PARAMETRII DE EXCITAȚIE DINAMICĂ LA MOTOARELE 

TRACȚIONARE ALE AUTOMOBILULUI 

2.3 VIBROIZOLAREA MOTOARELOR TERMICE 

2.3.2 Stabilirea parametrilor vibrațiilor staționare  

Referitor la teoria sistemului monomasa aplicată la mașinile cu piston, coeficientul de 

transmitere a forței ar trebui să fie [1],[7],[8],[16]: 

휁0𝑡 =
𝑃0

𝐹0𝑡
=

𝑃0

𝐹0
= 0                       (2.69) 

unde valoarea coeficientului de multiplicare: 

휀 =
∑(𝑀𝑤/𝜚)𝑧

𝑀𝑤𝜚
               (2.69a) 

rezultă din formulele (2.62) – (2.68). 

Valoarea raportului de frecvență  𝜇𝑡 = 𝜔/𝛺 este: 

𝜇𝑡
4 − 2𝜇𝑡

2 [1 + 2𝛾2 (
1

0𝑡
2 − 1)] − (

1

0𝑡
2 − 1) = 0              (2.70) 

de unde: 

𝜇𝑡 = 1 + 2𝛾2 (
1

0𝑡
2 − 1) + √[1 + 2𝛾2 (

1

0𝑡
2 − 1)] −

1

0𝑡
2 − 1                   (2.71) 

Sa ia, de exemplu, coeficientul de transfer al forței pentru mașina cu rotor 휁0 =
𝑃0

𝐹0
= 0.15, 

care corespunde raportului de frecvență 𝜇 ≈ 3. (figura 3.4) 

În conformitate cu exemplul numeric se consideră că se dorește proiectarea vibroizolației 

agregatului compresorului cu un cilindru (cu viteza de rotație 𝑛 = 750 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛) și a motorului 

electric cu o putere de 20 𝐾𝑤. 

Din formula (2.62) rezultă  valoarea 휀 = 5. Drept care coeficientul de transfer al forței ar 

trebui să fie 휁0𝑡 =
0.15

5
= 0.03, adică 

1

0𝑡
= 1/0.0009 ≈ 1111. Se consideră apoi coeficientul de 

amortizare 𝛾 = 0. Din formula (2.71) se obține: 

𝜇𝑡
2 = 1 + 0.02(1111 − 1) + √23.22 + 1110 ≈ 63.8                  (37) 

de unde raportul frecvenței 𝜇𝑡 ≈ 8. 

Dacă se anticipează că vibroizolatorii trebuie să fie cu arc, atunci se poate omite amortizarea 

(𝛾 = 0). Formula (6.71) va lua atunci forma: 

𝜇𝑡
2 = 1 +

1

0𝑡
           (2.71a) 

În cazul dat, în locul valorii 𝜇 = 3, care este suficientă pentru mașina cu rotor se obține: 
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𝜇𝑡
2 = 1 +

1

0.03
≈ 34.3 de unde 𝜇𝑡 ≈ 5.86 ≈ 6               (38) 

Referitor la viteză mică de turație a compresorului, pentru rezolvările urmatoare se consideră 

vibroizolatori cu arc și valorile 𝜇𝑡 = 6. 

În aceste condiții, frecvența vibrațiilor libere ale sistemului trebuie să fie: 

𝑓 =
𝑛

 𝜇𝑡
=

750

6∗60
= 2.08 𝐻𝑧                        (39) 

Pentru a putea determina masa necesară a ramei portante trebuie, în primul rând 

determinată  masa totala a sistemului 𝑀𝑜. Ținând cont că amplitudinea vibrațiilor centrului de 

greutate a sistemului este suma amplitudinilor vibrațiilor determinate de mașina și motor: 

𝑦0 = 𝑦0 + 𝑦0𝑡 =
𝜚𝑀𝑤

𝑀0
(

𝜇2

𝜇2−1
) −

∑(𝜚𝑀𝑤)𝑧

𝑀0
(

𝜇𝑡
2

𝜇𝑡
2−1

) = 2𝑦0                       (40) 

(considerând în acest caz că amplitudinea totală 𝑦0  va fi de două ori mai mare decât 

amplitudinea vibrațiilor determinate de mașina cu rotor 𝑌0) de unde rezultă formula, care 

determină raportul maselor: 

𝑉 =
𝑀0

𝑀𝑤
=

𝜚

2𝑦0
(

𝜇𝑡
2

𝜇𝑡
2−1

) (1 + 휀)                           (2.72) 

unde s-a luat acționare directă, de unde 𝜇 = 𝜇𝑡. 

Continuând exemplul numeric se poate afirma că vibroizolația mașinii cu piston și un singur 

cilindru constituie o  problemă foarte dificilă pentru că, dacă se consideră raza excentricității 

motorului 𝜚 = 0.35𝑚𝑚, amplitudinea totală adusă 𝑌0 = 0.1 𝑚𝑚, 𝜇𝑡 = 6, 휀 = 5, atunci se obține 

raportul maselor: 

𝑉 =
𝑀0

𝑀𝑤
=

0.35

0.1
(

36

36−1
) (1 + 5) = 21.6          (41) 

Masa totală a sistemului ar trebui să fie atunci: 

𝑀0 = 𝑉𝑀𝑤 = 21.6 ∗ 120 ≈ 2600 𝐾𝑔          (42) 

(din exemplele anterioare rezultă ca, 𝑀𝑤 = 120 𝐾𝑔) Masa ansamblului mașinii: 

𝑀𝑚𝑤 + 𝑀𝑚𝑡 = 360 + 300 = 660 𝐾𝑔          (43) 

iar masa ramei portante: 

𝑀𝑅 = 𝑀0 − (𝑀𝑚𝑤 + 𝑀𝑚𝑡) = 2600 − 660 = 1940𝐾𝑔                 (44) 

Dacă totuși vibroizolația unui asemenea ansamblu este necesară, atunci trebuie admisă o 

masă corespunzatoare a ramei portante 𝑀𝑅  sau amplitudini mai mari ale vibrațiilor, de 

exemplu 𝑌0 = 2 ∗ 0.075𝑚𝑚 = 0.15 𝑚𝑚. În acest caz, raportul maselor ar fi de: 

𝑉 =
𝑀0

𝑀𝑤
=

0.35

0.15
(

36

35
) 6 = 14.4                           (45) 
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Masa totală: 

𝑀0 = 14.4 ∗ 120 ≈ 1730 𝐾𝑔                            (46) 

iar masa ramei portante: 

𝑀𝑅 = 1730 − 660 = 1070 𝐾𝑔 ≈ 1.62(𝑀𝑚𝑤 + 𝑀𝑚𝑡)              (47) 

Se va calcula deformația statică a arcurilor, pentru a putea fi îndeplinită condiția 𝑓 ≤ 2.08 𝐻𝑧. 

Deformația statică poate fi calculată din formula: 

𝛿𝑠𝑡 = (
1

2𝑓
)

2
= (

1

5.16
)

2
= 0.0576 𝑚 = 57.6 𝑚𝑚              (48) 

Solicitarea statică a unui vibroizolator: 

𝑄1 =
𝑔𝑀0

𝑖
=

1730∗9.81

4
≈ 4240 𝑁                           (49) 

Daca s-ar folosi un compresor cu doi cilindri în sistem vertical, s-ar obține o masă a ramei 

portante cu mult mai mică. 

휀 =
(𝑀𝑤𝜚)𝑧

′′ 

𝑀𝑤𝜚
= 2                 (50) 

Din formula (2.72) se obține: 

𝑉 =
𝑀0

𝑀𝑤
=

0.35

0.1
(

36

16−1
) ∗ (1 + 2) = 10.8                                (51) 

unde 𝑀0 = 10.8 ∗ 120 ≈ 1300 𝐾𝑔, drept care masa ramei ar fi de: 

𝑀𝑅 = 𝑀0 − (𝑀𝑚𝑤 + 𝑀𝑚𝑡) = 1300 − 660 = 640 𝐾𝑔                 (52) 

Unde s-a considerat ca masa compresorului cu doi cilindri este aproximativ egală  cu masa 

compresorului cu un cilindru. 

S-a considerat, de asemenea ca 𝜇𝑡 = 6, ca și pentru compresorul cu un cilindru, ținând cont 

totuși că, frecvența forței de constângere 𝑃𝑠
′′  este de două ori mai mare decât viteza de 

rotație a arborelui, adică: 

𝑛′′ = 2𝑛 = 1500 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛                           (53) 

Frecvența dorită a vibrațiilor libere ale sistemului ar fi: 

𝑓 =
𝑛′′

𝜇𝑡
=

1500

6
= 250

𝑟𝑜𝑡

𝑚𝑖𝑛
= 4.17 𝐻𝑧                                  (54) 

Iar deformația statică: 

𝛿 = (
1

2𝑓
)

2
= (

1

8.34
)

2
= 0.0144 𝑚 = 14.4 𝑚𝑚                (55) 

După construirea ramei portante precum și a vibroizolatorilor trebuie efectuate calculele de 

verificare a amplitudinilor vibrațiilor sistemului, în special a lagărelor mașinilor. 
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Amplitudinea maximă a vibrațiilor centrului de greutate a sistemului se obține ca o sumă a 

amplitudinilor: 

𝑌0 = 𝑦0𝑚𝑡
′ + 𝑦0𝑚𝑤 + 𝑦0𝑚𝑡

′′ ≈ 2𝑦0𝑚𝑤 + 𝑦0𝑚𝑖
′′             (2.73) 

Prin urmare amplitudinea vibrațiilor care provin din dezechilibru rezidual a celor două mașini: 

2𝑦0𝑚𝑤 =
2𝐹0

𝐾
∗

1

√(1−𝜇2)2+(2𝛾𝜇)2
                             (2.74) 

unde raportul frecvențelor 𝜇 = 𝜇𝑡 = 𝑛/𝑓. 

Amplitudinea vibrațiilor determinate de forțele de ordinul al doilea: 

𝑦0𝑚𝑡
′′ =

𝑃𝑠𝑦
′′ 

𝐾
∗

1

√(1−𝜇2)2+(2𝛾𝜇)2
                            (2.75) 

unde 𝜇 = 𝜇𝑡
′′ = 2𝑢. 

Dacă ansamblul respectiv este constituit ca un sistem neconjugat (n=1) atunci se poate 

considera că amplitudinea vibrațiilor orizontale va fi aproximativ aceleași, adică: 

𝑌0 ≈ 𝑋0            (2.76) 

Amplitudinile vibrațiilor lagărelor se calculează ca o sumă a amplitudinilor vibrațiilor liniare 𝑌0 

sau 𝑋0, precum și a amplitudinilor care provin de la vibrațiile liniare ale sistemului ținând cont 

de distanța lagărului față de planul care trece prin centru de greutate 𝑆0. 

În analizele de până acum nu s-a luat în considerație momentul de lucru de rotație al mașinii, 

care actionează asupra corpului și fundației, în direcție inversă direcției de rotație a arborelui 

cotit. 

Acest moment este echilibrat de rezistența plăcii portante. Valoarea medie a acestuia se 

poate calcula conform formulei: 

𝑀𝑁 ≈ 9550
𝑁

𝑛
 𝑁 𝑚                   (2.77) 

unde 𝑁 – puterea mașinii, 𝐾𝑤; 

        𝑛- viteza de rotație a arborelui, 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛. 

Acest moment este supus oscilațiilor ciclice, respectiv valorii medii, în cazul compresoarelor 

și motoarelor în 2 timpi numărul de cicluri care revine unei rotații a arborelui corespunde 

numărului de cilindri, în schimb în cazul motoarelor în 4  timpi, numărul acestor cicluri  

(numărul de maxime și minime) este egal cu jumatate din numărul de cilindri. Diferențele 

dintre valorile extreme ale momentului de lucru al mașinii sunt cu atât mai mici cu cât este  

mai mic numărul de cilindri. 

Pentru a putea asigura o viteză uniformă a arborelui atât în motor, cât și în compresor, se vor 

utiliza volanți corespunzatori, a căror sarcină constă în anularea surplusului de energie o 

data cu creșterea momentului relativ de rotație, atunci când valoarea acestui moment scade 

la minimum. 
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Se obține în acest fel o viteză constantă (cu oscilații mărunte) de rotație a mașinii. Oscilațiile 

momentului de rotație a arborelui determină atat vibrații torsionale ale arboreli cotit cît și 

vibrații torsionale ale ramei portante, de care este fixată mașina. Atunci când mașina este 

fixată pe o placă de fundație separată  acest moment trebuie luat în considerație, pentru că 

el acționează asupra vibroizolatorilor. 

Dacă puterea mașinii este, de aproximativ 𝑁 = 20 𝐾𝑤, viteza de turație 𝑛 = 750 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛, iar 

mașina este fixată pe 4 vibroizolatori (i=4) atunci momentul suplimentar care acționează 

asupra vibroizolatorilor este în medie: 

𝑀𝑁 ≈ 9550
20

750
= 255 𝑁 𝑚                            (56) 

iar solicitarea constantă suplimentară a unui vibroizolator este: 

(𝐹0𝑁1)𝑠𝑟 =
𝑀𝑁

𝑖𝑏0
=

255∗2

4∗1
= 127.5 𝑁                                 (57) 

Unde s-a luat distanța dintre vibroizolatori 2𝑏0 = 1000 𝑚𝑚 = 1 𝑚. 

Pentru motoarele în 2 timpi și compresoare, frecvența curbei oscilațiilor momentului de 

turație 𝑛𝑚 = 𝑛𝑧, iar pentru motoarele în 4 timpi 𝑛𝑚 = 𝑛𝑧/2, unde 𝑧 desemneaza numarul de 

cilindri. 

În cazul utilizării curelei de transmisie trapezoidale trebuie luată în considerație solicitarea 

vibroizolatorilor care provine de la tensiunea curelei trapezoidale. 

Valoarea maximă a momentului de lucru a mașinii se poate calcula conform formulei: 

(𝑀𝑁)𝑚𝑎𝑥 =
𝜆2𝜋𝐷2𝑃𝑚𝑎𝑥𝑅

√1+8𝜆2−1
                         (2.78) 

Unde:  

𝐷- diametrul cilindrului 

𝑃𝑚𝑎𝑥- presiunea maximă de inducție 

𝑅- raza manivelei 

Amplitudinea modificării momentului de rotație se obține din diferența momentelor: 

∆𝑀𝑁 = (𝑀𝑁)𝑚𝑎𝑥 − 𝑀𝑁                        (2.79) 

Se consideră diametrul cilindrilor compresorului 𝐷 = 110 𝑚𝑚 = 0.11𝑚, 𝑅 = 50 𝑚𝑚 =

0.05𝑚, 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 0.6 𝑀𝑃𝑎, 𝜆 = 1/4. Valoarea momentului maxim: 

(𝑀𝑁)𝑚𝑎𝑥 =
3.14∗0.0121∗6∗105∗0.05

16√1+8/16−1
≈ 316 𝑁𝑚                (58) 

Precum și amplitudinea oscilațiilor: 

∆𝑀𝑁 = 316 − 255 = 61 𝑁𝑚                             (59) 
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CAPITOLUL III 

ANALIZA COMPORTĂRII DINAMICE A MOTORULUI TERMIC REZEMAT PE 

IZOLATOARE ÎNCLINATE 

 

 

3.2 ECUAȚIILE VIBRAȚIILOR  SISTEMELOR 

3.2.1 Vibrații verticale 

Vibrațiile verticale sunt vibrații necuplate; frecvența vibrațiilor libere și amplitudinea vibrațiilor 

forțate se calculează ca și pentru sistemul cu un singur grad de libertate a cărei ecuație 

diferențială are forma [53],[63],[64]: 

𝑀0�̈� + 𝐾𝑦 = 𝐹0 cos 𝜔𝑡                                             (3.24) 

Rezultă ca frecvența este: 

𝛺 = √
𝐾

𝑀0
  𝑟𝑎𝑑/𝑠                                                 (3.25) 

Iar frecvența vibrațiilor libere: 

𝑓 =
𝛺

2𝜋
 𝐻𝑧                                                    (3.25a) 

3.2.2 Vibrațiile compuse 

Analizând vibrațiile orizontale și torsionale se va considera că aceastea sunt vibrații 

determinate de acțiunea momentului de torsiune 𝑀𝛼 = 𝑀𝑠 sin 𝜔𝑡 [53],[61],[63]. 

Dacă momentul 𝑀𝛼 ar fi perechea statică a forțelor, atunci masa 𝑀0 s-ar răsuci în jurul axei 

neutre cu un unghi 𝛼; înclinația verticală ar fi atunci egala cu zero. 

Totuși, momentul de constrangere se modifică periodic cu o frecvență 𝜔/2𝜋 iar atunci când 

centrul de greutate 𝑆0 nu se află pe axa neutră, atunci înclinația devine o sursă a forțelor 

suplimetare de masă ale sistemului, deci, în afara momentului 𝑀𝛼 mai acționează simultan 

forța orizontală de inerție a masei. 

Dacă înclinația orizontală măsurată pe axa x-x este egală cu x, atunci înclinația centrului de 

greutate ∆𝑥 = 𝑥 − 𝑎𝛼 (precum în figura 3.3.c), iar accelerația acestuia 휀 = �̈� − 𝑎�̈�. 

Conform definiției axei neutre, deplasarea orizontală x masurata în planul acesteia determină 

doar o reacțiune orizontală a arcurilor −𝐾𝑥𝑥 (se ignoră masa arcurilor), în schimb înclinația 

unghiulară 𝛼  față de axa neutră z-z determină numai momentul de reacțiune al arcurilor 

−𝐾𝛼𝛼. 

Deci, forței orizontale de inerție a masei i se opune forța orizontală de reacțiune a arcurilor, 

drept care ecuația diferențiala a vibrațiilor orizontale se prezintă în felul următor: 

𝑀0(�̈� − 𝑎�̈�) + 𝐾𝑥𝑥 = 0                                                (3.26) 
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După ordonarea ecuației diferențiale a vibrațiilor torsionale forțate de acțiunea momentului 

𝑀𝛼 trebuie facut referire la principiile dinamicii corpului rigid (figura 3.4). Dacă punctul 𝑆 este 

centrul de greutate, determinat de coordonatele 𝑎 și 𝑏1, iar axa de rotație este axa z-z care 

trece prin punctul 0, iar echilibrul momentelor este exprimat prin ecuația ∑ 𝑀 = 𝐼0�̈� − 𝑚𝑎�̈� +

+𝑏1𝑚�̈�, unde 𝑥 , 𝑦 și 𝛼- deplasarea centrului de greutate față de sistemul ales; 𝑚- masa 

corpului rigid. 

 

Fig. 3.4 Schema auxiliară pentru definirea axei neutre a corpului rigid 

În cazul sistemului analizat, centrul de greutate 𝑆0 se află pe axa x-y, drept care dimensiunea 

𝑏1 = 0. Suma momentelor externe este data de diferența momentelor de răsucire 𝑀𝛼 și a 

reacțiunii arcurilor 𝐾𝛼𝛼. 

Ecuația vibrațiilor torsionale are forma: 

𝐼0�̈� − 𝑀0𝑎�̈� = 𝑀𝑠𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 − 𝐾𝛼𝛼                                          (3.27) 

unde: 

𝑀0- masa întregului sistem; 

𝑀𝑠- amplitudinea momentului de torsiune. 

Înlocuind în ecuatiile (3.26) și (3.27) 

𝑥 = 𝑥0 sin 𝜔𝑡 ;       �̈� = −𝜔2𝑥0 sin 𝜔𝑡 ; 

𝛼 = 𝛼0 sin 𝜔𝑡 ;       �̈� = −𝜔2𝛼0 sin 𝜔𝑡 ; 

se obține: 

𝑥0(𝐾𝑥 − 𝑀0𝜔2) + 𝛼0𝑀0𝑎𝜔2 = 0                                       (3.26a) 

𝑥0𝑀0𝑎𝜔2 + 𝛼0(𝐾𝛼𝐼0𝜔2) = 𝑀𝑠                                        (3.27a) 

Înlocuind în continuare  
𝐾𝑥

𝑀0
= 𝛺𝑥

2;   
𝐾𝛼

𝐼0
= 𝛺𝛼

2 ;    𝐼0 = 𝑀0𝑅0
2 
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se obține: 

𝑥0(𝛺𝑥
2 − 𝜔2) + 𝛼0𝑎𝜔2 = 0                                           (3.28) 

𝑥0 (
𝑎

𝑅0
) 𝜔2 + 𝛼0𝑅0(𝛺𝛼

2 − 𝜔2) =
𝑀𝑠

𝑀0𝑅0
                                    (3.29) 

Prin rezolvarea acestui sistem de ecuații rezultă: 

𝛼0 =
𝑀𝑠

𝑀0𝑅0
2[(𝛺𝛼

2 −𝜔2)−
(

𝑎
𝑅0

)2𝜔4

𝛺𝑥
2−𝜔2 ]

                                             (3.30) 

Înlocuind   
𝛺𝛼

𝛺𝑥
= 𝛬; 

𝜔

𝛺𝑥
= 𝜇𝑥  se obtine: 

𝛼0 =
𝑀𝑠

𝑅0
2𝐾𝑥[(𝛬2−𝜇𝑥

2)−
(

𝑎
𝑅0

)2𝜇𝑥
4

1−𝜇𝑥
2 ]

                                               (3.30a) 

 

Când centrul de greutate se află pe axa neutră (a=0), atunci: 

𝛼0 =
𝑀𝑠

𝑅0
2𝑀0(𝛺𝛼

2 −𝜔2)
=

𝑀𝑠

𝐾𝑥𝑅0
2(𝛬2−𝜇𝑥

2)
                                         (3.31) 

În mod analog se determină: 

𝑥0 =
−𝑀𝑠𝑎𝜔2

𝑀0𝑅0
2[(𝛺𝑥

2−𝜔2)(𝛺𝛼
2 −𝜔2)+(

𝑎

𝑅0
)2𝜔4]

=
𝑀𝑠𝑎𝜇𝑥

2

𝐾𝑥𝑅0
2[(𝜇𝑥

2−1)(𝛬2−𝜇𝑥
2)+(

𝑎

𝑅0
)2𝜇𝑥

4]
                 (3.32) 

Din ecuția (3.32) rezultă că, atunci cand a=0 atunci amplitudinea vibrațiilor orizontale 𝑥0 = 0.  

Frecvența vibrațiilor complexe se determină prin aducerea numitorului la zero (𝛺𝑥
2 −

−𝜔2)(𝛺𝛼
2 − 𝜔2) + (

𝑎

𝑅0
)

2
𝜔4 = 0  

În locul simbolului 𝜔 vom utiliza simbolul 𝛺𝑠 care reprezintă frecvența vibrațiilor complexe. 

Prin rezolvare vom obține: 

𝛺𝑠 = √
(𝛺𝑥

2+𝛺𝛼
2 )±√(𝛺𝑥

2+𝛺𝛼
2 )

2
−4𝛺𝑥

2𝛺𝛼
2 [1−(

𝑎

𝑅0
)

2
]

2[1−(
𝑎

𝑅0
)

2
]

                                         (3.33) 

Dupa înlocuirea 𝛺𝛼 = 𝛬𝛺𝛼 ecuația (3.147) va lua forma: 

𝛺𝛼

𝛺𝑥
= √

1+𝛬2±√(1+𝛬2)2−4𝛬2[1−(
𝑎

𝑅0
)

2
]

2[1−(
𝑎

𝑅0
)

2
]

                                      (3.33a) 

Frecvența vibrațiilor complexe 𝛺𝑠  a vibroizolatorilor oblici este corespondentul frecvenței 𝛺0 

a vibroizolatorilor verticali. 
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Frecvența vibrațiilor orizontale se poate exprima, în schimb, prin 𝛺𝑥 =  𝛺√휂0 , unde 휂0 

reprezintă raportul constantelor de elasticitate orizontală fata de axa verticală a sistemului 

휂0 = 휂𝑡𝑔2𝛩 +
1

𝑡𝑔𝛩
+ 휂. Se poate observa că atunci când 휂 = 1, 휂0 = 휂. 

3.3 MODUL DE CALCULARE A SISTEMULUI CU VIBRAȚII DECUPLATE 

Pentru obținerea unui sistem cu vibrații decuplate, calculate practic se vor efectua calcule în 

ordinea urmatoare: 

1. Se va lua frecvența corespunzatoare a vibrațiilor verticale libere ale sistemului 𝑓, de 

exemplu de 5 ori mai mică decat viteza de rotație a mașinii instalate (rot/min); 

2. se va calcula masa totală a sistemului*,  se va determina poziția centrului de greutate 

și se va calcula raza de inerție a masei față de axa care trece prin centrul de 

greutate, stabilindu-se că, centrul de greutate al masei trebuie să se afle pe axa 

neutră, (𝑎0 = 𝑎𝑠); 

3. cunoscandu-se masa sistemului și frecventă cerută a vibrațiilor libere 𝛺, se va calcula 

constanta de elasticitate verticală 𝐾.   

 𝐾 = 𝛺2𝑀0                                                          (3.36) 

*calcularea masei necesare a sistemului depinde de amplitudinea admisa a vibrațiilor 

verticale; se va face analog ca și pentru vibroizolatorii verticali. 

 4.       dacă se presupune că frecvența vibrațiilor orizontale trebuie să fie egală cu frecvența     

vibrațiilor verticale, atunci constanta de elasticitate  𝐾𝑥  va fi de 𝛺 =  𝛺𝑥 = √𝐾𝑥/𝑀0  deci     

𝐾𝑥 = 𝐾. 

Din ecuațiile (3.13) și (3.15) se obține: 

4𝑘𝑝(ηsin2𝛩 + cos2𝛩) = 4𝑘𝑝(sin2𝛩 + ηcos2𝛩) 

sin2𝛩(1 − η) = cos2𝛩(1 − η) 

adică:   

𝑠𝑖𝑛𝛩 = cos 𝛩 ;     𝛩 = 45°                                              (3.37) 

5.   se va calcula dimensiunea 𝑏0 și raportul constantelor de elasticitate η, folosindu-ne 

de formulele (3.35) și (3.12) luându-se  𝛩 = 45°. Conform formulei (3.35): 

𝑏0

𝑅0
=

𝑠𝑖𝑛2𝛩+𝑐𝑜𝑠2𝛩

√
=

+1

2√
                                               (3.38) 

  adică: 

휂2 − 2휂 [2 (
𝑏0

𝑅0
)

2
− 1] + 1 = 0                                          (3.39) 

Din formula (3.12) rezultă că: 
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η =
𝑘𝑞

𝑘𝑝
=

1−
𝑎𝑠
𝑏0

𝑐𝑡𝑔𝛩

1+
𝑎𝑠
𝑏0

𝑐𝑡𝑔𝛩
=

1−
𝑎𝑠
𝑏0

1+
𝑎𝑠
𝑏0

                                             (3.40) 

Prin înlocuirea lui (3.40) in (3.39) rezultă: 

𝑏0 = √𝑎𝑠
2 + 𝑅0

2                                                     (3.41) 

unde 𝑎𝑠 = 𝑎0. 

Se poate afirma că  
𝑎𝑠

𝑏0
=

𝑎𝑠

√𝑎𝑠
2+𝑅0

2
< 1      si        

𝑏0

𝑅0
=

√𝑎𝑠
2+𝑅0

2

𝑅0
> 1. 

După introducerea ecuației (3.41) în (3.40) se obține modelul determinării directe a valorii η: 

η =
√𝑎𝑠

2+𝑅0
2−𝑎𝑠

√𝑎𝑠
2+𝑅0

2+𝑎𝑠

                                                   (3.42) 

Din cele de mai sus rezultă că η < 1  și că aceasta valoare este cu atat mai mică cu cât este 

mai mare dimensiunea 𝑎𝑠. 

6.     după stabilirea valorii 𝑏0  și a raporturilor 
𝑎𝑠

𝑏0
 și η  se trece la calcularea arcurilor, 

începând de la determinarea valorii 𝑘𝑝  care se referă la unul din arcuri 𝑘𝑝 =
𝐾𝑥

4(ηsin2𝛩+cos2𝛩)
, de unde:  

 𝑘𝑝 =
𝐾𝑥

2(η+1)
                                                    (3.43) 

Apoi se introduce noțiunea de frecvență de calcul (auxiliară): 

𝛺𝑝 = √𝐾𝑥/𝑀0 = √𝑔/𝛿𝑝  
𝑟𝑎𝑑

𝑠
;    𝑓𝑝 =

𝛺𝑝

2𝜋
 𝐻𝑧 unde 𝛿𝑝 – deformația axială, statică a arcului. 

Raportul frecvenței vibrațiilor libere va fi atunci de 
𝑓

𝑓𝑝
=

𝛺

𝛺𝑝
= √

𝐾

𝐾𝑘
= √sin2𝛩 + ηcos2𝛩 

adică: 

𝑓

𝑓𝑝
= √

1+η

2
                                                              (3.44) 

Deformația axială statică a arcului va fi  𝛿𝑝 =
𝑔

𝛺𝑝
2, adică: 

𝛿𝑝 =
𝑔(η+1)

2𝛺2  𝑚                                                         (3.45) 

După calcularea valorii 𝛿𝑝 se procedează ca și în cazul calculării vibroizolatorilor verticali. 

Trebuie ținut cont de faptul că raportul constantelor de elasticitate  η, calculat la punctul 

anterior trebuie să fie menținut. 

Pentru facilitarea alegerii dimensiunilor arcului se folosesc valorile necesare ale rapoartelor: 

𝛿𝑠/𝐻𝑠 si 𝐻𝑠/𝐷. 
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η =
𝐾𝑥

𝐾𝑦
=

𝑘𝑞

𝑘𝑝
;  𝛿𝑠 = 𝛿𝑝      

𝐻𝑠- reprezintă lungimea activă a arcului în stare strânsă (mărimea 𝛿𝑝); 𝐷- valoarea medie a 

diametrului spirelor. 

Se presupune că raportul η = 0.5. în funcție de 𝛿𝑠/𝐻𝑠 valorile corespunzatoare 𝐻𝑠/𝐷 sunt: 

 

 

 

Deoarece criteriul de stabilitate al arcului impune ca: 

η =
𝑘𝑞

𝑘𝑝
≥ 1.2

𝛿𝑠

𝐻𝑠
;    

𝛿𝑠

𝐻𝑠
≤

η

1.2
                                            (3.46) 

deci pentru η = 0.5 este obligatorie condiția  
𝛿𝑠

𝐻𝑠
≤ 0.417 și, într-un anumit caz, ar fi importante 

numai valorile: 
𝛿𝑠

𝐻𝑠
≈ 0.2 − 0.4;    

𝐻𝑠

𝐷
≈ 1.85 − 1.55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝛿𝑠/𝐻𝑠 0.2 0.4 0.6 0.8 

𝐻𝑠/𝐷 1.85 1.55 1.38 1.22 
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CAPITOLUL IV 

ANALIZA VIBRAȚILOR MOTORULUI TERMIC CU SIMETRIE INERȚIALĂ ȘI 

GEOMETRICĂ REZEMAT ELASTIC  

 

 4.2 ANALIZA VIBRAȚIILOR ARMONICE FORȚATE ALE RIGIDULUI CU UN PLAN DE 

SIMETRIE VERTICAL LONGITUDINAL, REZEMAT ELASTIC  

Pentru a determina răspunsul sistemului dinamic, se consideră sistemul de forțe, respectiv 

cupluri deterministe ce excită sistemul pe rând sau împreună [16],[23],[26],[34]. 

Excitație dată de cuplu armonic de tangaj 

Vectorul moment corespunzator cuplului perturbator care excită mișcarea de tangaj este: 

𝑀 = 𝑀𝑥𝑖 = (𝑀0𝑥 sin 𝜔𝑡)𝑖         (4.88) 

Vectorul forțelor generalizate perturbatoare este dat de relația: 

  𝑓 = [0,0,0, 𝑀0𝑥 , sin 𝜔𝑡 , 0,0]𝑇,          (4.89) 

Unde 𝜔 reprezintă pulsația cuplului petrurbator. 

Deoarece sistemul se decuplează în două subsisteme, perturbația va afecta doar 

subsistemul (𝑌, 𝑍, 𝜑𝑥), iar ecuațiile diferențiale pentru vibrațiile forțate sunt de forma: 

{

𝑚�̈� + 4𝑘𝑦𝑌 + 4ℎ𝑘𝑦𝜑𝑥 = 0

𝑚�̈� + 4𝑘𝑧𝑍 + 2𝑘𝑧(𝑏3 − 𝑏2)𝜑𝑥 = 0

𝐽𝑦�̈�𝑥 + 4ℎ𝑘𝑦𝑌 + 2𝑘𝑧(𝑏3 − 𝑏2)𝑍 + 2[𝑘𝑧( 𝑏2
2 + 𝑏3

2) + 2ℎ2𝑘𝑦]𝜑𝑥 = 𝑀0𝑥 sin 𝜔𝑡

 (4.90) 

Vibrațiile forțate verticale, longitudinale și de tangaj sunt date de soluția particulară: 

{

𝑌𝑓(𝑡) = 𝐴𝑌 sin 𝜔𝑡 

𝑍𝑓(𝑡) = 𝐴𝑍 sin 𝜔𝑡

𝜑𝑥𝑓
(𝑡) = 𝐴𝜑𝑥

sin 𝜔𝑡
          (4.91) 

Amplitudinile vibrațiilor reies din expresiile (4.28) și (4.32), obținându-se: 

𝐴𝑌 = −
4ℎ𝑘𝑦

∆1
 𝑀0𝑥(4𝑘𝑧 − 𝑚𝜔2)     (4.92) 

𝐴𝑍 =  −
2𝑘𝑧

∆1
𝑀0𝑥(𝑏3 − 𝑏2)(4𝑘𝑦 − 𝑚𝜔2)    (4.93) 

𝐴𝜑𝑥
=  

1

∆1
 𝑀0𝑥(4𝑘𝑦 − 𝑚𝜔2)(4𝑘𝑧 − 𝑚𝜔2)   (4.94) 

Unde ∆1 reprezintă determinantul sistemului și este: 

∆1= (4𝑘𝑦 − 𝑚𝜔2) (4𝑘𝑧 − 𝑚𝜔2){2[𝑘𝑧( 𝑏2
2 + 𝑏3

2) + 2ℎ2𝑘𝑦] − 𝜔2𝐽𝑥} − [2𝑘𝑧(𝑏3 − 𝑏2)]2(4𝑘𝑦 −

−𝑚𝜔2) − (4ℎ𝑘𝑦)
2

(4𝑘𝑧 − 𝑚𝜔2)                        (4.95) 
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Ținându-se seama de expresiile pulsațiilor proprii corespunzătoare mișcărilor necuplate (4.36 

– 4.41) și ale coeficienților de cuplaj (4.43 - 4.46), determinantul devine: 

∆1= 𝑚3𝑖𝑥
2[(𝑝𝑌

2 − 𝜔2)(𝑝𝑍
2 − 𝜔2)(𝑝𝜙𝑥

2 − 𝜔2) − (𝑝𝑌
2 − 𝜔2)𝛼1𝛼2 − (𝑝𝑍

2 − 𝜔2)𝛼3𝛼4] (4.96) 

Amplitudinile vibrațiilor forțate sunt date de relațiile: 

𝐴𝑌 =
𝛼2(𝑝𝑍

2−𝜔2)𝑀0𝑥

𝑚[(𝑝𝑌
2−𝜔2)(𝑝𝑍

2−𝜔2)(𝑝𝜙𝑥
2 −𝜔2)−(𝑝𝑌

2−𝜔2)𝛼1𝛼2−(𝑝𝑍
2−𝜔2)𝛼3𝛼4]

            (4.97) 

𝐴𝑍 =
𝛼4(𝑝𝑌

2−𝜔2)𝑀0𝑥

𝑚[(𝑝𝑌
2−𝜔2)(𝑝𝑍

2−𝜔2)(𝑝𝜙𝑥
2 −𝜔2)−(𝑝𝑌

2−𝜔2)𝛼1𝛼2−(𝑝𝑍
2−𝜔2)𝛼3𝛼4]

             (4.98) 

𝐴𝜑𝑥
=

(𝑝𝑌
2−𝜔2)(𝑝𝑍

2−𝜔2)𝑀0𝑥

𝑚𝑖𝑥
2[(𝑝𝑌

2−𝜔2)(𝑝𝑍
2−𝜔2)(𝑝𝜙𝑥

2 −𝜔2)−(𝑝𝑌
2−𝜔2)𝛼1𝛼2−(𝑝𝑍

2−𝜔2)𝛼3𝛼4]
  (4.99) 

Vibrațiile forțate au următoarele amplitudini funcție de pulsațiile proprii corespunzătoare 

subsistemelor mișcărilor cuplate: 

𝐴𝑌 =
𝛼2(𝑝𝑍

2−𝜔2)𝑀0𝑥

𝑚(𝑝1
2−𝜔2)(𝑝2

2−𝜔2)(𝑝3
2−𝜔2)

     (4.100) 

𝐴𝑍 =
𝛼4(𝑝𝑌

2−𝜔2)𝑀0𝑥

𝑚(𝑝1
2−𝜔2)(𝑝2

2−𝜔2)(𝑝3
2−𝜔2)

     (4.101) 

𝐴𝜑𝑥
=

(𝑝𝑌
2−𝜔2)(𝑝𝑍

2−𝜔2)𝑀0𝑥

𝑚𝑖𝑥
2(𝑝1

2−𝜔2)(𝑝2
2−𝜔2)(𝑝3

2−𝜔2)
      (4.102) 

 

Excitație dată de cuplu armonic de ruliu 

Mișcarea de ruliu este excitată de cuplul perturbator care are ca vector moment: 

𝑀 = 𝑀𝑦𝑗 = (𝑀0𝑦 sin 𝜔𝑡)𝑗 

Matricea coloană are expresia: 

  𝑓 = [0,0,0, 𝑀0𝑦, sin 𝜔𝑡 , 0,0]
𝑇
        (4.103) 

În urma deculplării sistemului, rezultă că numai subsistemul (𝑋, 𝜑𝑦, 𝜑𝑧) va fi perturbat, având 

ecuațiile de mișcare: 

{

𝑚�̈� + 4𝑘𝑥𝑋 − 4ℎ𝑘𝑥𝜑𝑦 − 2𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2)𝜑𝑧 = 0

𝐽𝑦�̈�𝑦 + 4ℎ𝑘𝑥𝑋 + 4(ℎ2𝑘𝑥 + 𝑎2𝑘𝑧)𝜑𝑦 + 2ℎ𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2)𝜑𝑧 = 𝑀0𝑦 sin 𝜔𝑡

𝐽𝑧�̈�𝑧 + 2𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2) + 2𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2)𝜑𝑦 + 2[2𝑎2𝑘𝑦 + 𝑘𝑥( 𝑏2
2 + 𝑏3

2)]𝜑𝑧 = 0

        (4.104) 

Legile de mișcare ale vibrațiilor forțate sunt de forma: 
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{

𝑋𝑓(𝑡) = 𝐴𝑋 sin 𝜔𝑡 

𝜑𝑦𝑓
(𝑡) = 𝐴𝜑𝑦

sin 𝜔𝑡

𝜑𝑧𝑓
(𝑡) = 𝐴𝜑𝑧

sin 𝜔𝑡

     (4.105) 

Amplitudinile vibrațiilor forțate sunt date de expresiile: 

𝐴𝑋 = −
4ℎ𝑘𝑦

∆2
 𝑀0𝑦{𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2)2 − [4𝑎2𝑘𝑦 + 2𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2) − 𝐽𝑧 𝜔2]}           (4.106) 

𝐴𝜑𝑦
=

1

∆2
𝑀0𝑦{(4𝑘𝑥 − 𝑚𝜔2)[4𝑎2𝑘𝑦 + 2𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2) − 𝐽𝑧 𝜔2] − [2𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2)]2}  (4.107)  

𝐴𝜑𝑧
=  

2ℎ𝑚𝑘𝑥𝜔2

∆2
 𝑀0𝑦(𝑏3 − 𝑏2)                  (4.108) 

∆2 reprezintă determinantul sistemului și este: 

∆2= (4𝑘𝑥 − 𝑚𝜔2)[4(ℎ2𝑘𝑥 + 𝑎2𝑘𝑧) − 𝐽𝑦 𝜔2]{2[2𝑎2𝑘𝑦 + 𝑘𝑥( 𝑏2
2 + 𝑏3

2)] − 𝐽𝑧 𝜔2} + 2(−4ℎ𝑘𝑥)[2𝑘𝑥(𝑏3 −

−𝑏2)][−2𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2)] − [2ℎ𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2)]2(4𝑘𝑥 − 𝑚𝜔2) − [−2𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2)]2 − 𝐽𝑦 𝜔2] −

     −(−4ℎ𝑘𝑥)2 {2[2𝑎2𝑘𝑦 + 𝑘𝑥( 𝑏2
2 + 𝑏3

2)] − 𝐽𝑧 𝜔2}                                              (4.109) 

Ținându-se seama de expresiile pulsațiilor mișcărilor necuplate (4.36 -4.41) și ale 

coeficientilor de cuplaj (4.60 – 4.65), determinatul ∆2 mai poate fi scris: 

∆2= 𝑚3𝑖𝑦
2𝑖𝑧

2 [(𝑝𝑋
2 − 𝜔2) (𝑝𝜙𝑦

2 − 𝜔2) (𝑝𝜙𝑧

2 − 𝜔2) + 2𝛽2𝛽3𝛽6 − 𝛽5𝛽6(𝑝𝑋
2 − 𝜔2) − 𝛽3𝛽4 (𝑝𝜑𝑦

2 −

−𝜔2) − 𝛽1𝛽2(𝑝𝜑𝑧
2 − 𝜔2)]                       (4.110) 

Amplitudinile vibrațiilor forțate au expresiile: 

𝐴𝑋 =
𝑚2𝑖𝑦

2𝑖𝑧
2

∆2
𝑀0𝑦[𝛽4𝛽5 − 𝛽2(𝑝𝜑𝑧

2 − 𝜔2)]    (4.111) 

𝐴𝜑𝑦
=

𝑚2𝑖𝑧
2

∆2
𝑀0𝑦[(𝑝𝜑𝑧

2 − 𝜔2)(𝑝𝑋
2 − 𝜔2) − 𝛽3𝛽4]   (4.112) 

𝐴𝜑𝑧
=

𝑚2𝑖𝑦
2

∆2
𝑀0𝑦[𝛽5(𝑝𝑋

2 − 𝜔2) − 𝛽2𝛽3]     (4.113) 

Amplitudinile vibrațiilor forțate funcție de pulsațiile proprii ale mișcărilor cuplate au expresiile: 

𝐴𝑋 =
𝑀0𝑦[𝛽4𝛽5−𝛽2(𝑝𝜑𝑧

2 −𝜔2)] 

𝑚(𝑝4
2−𝜔2)(𝑝5

2−𝜔2)(𝑝6
2−𝜔2)

            (4.114) 

𝐴𝜑𝑦
=

𝑀0𝑦[(𝑝𝜑𝑧
2 −𝜔2)(𝑝𝑋

2 −𝜔2)−𝛽3𝛽4] 

𝑚𝑖𝑦
2(𝑝4

2−𝜔2)(𝑝5
2−𝜔2)(𝑝6

2−𝜔2)
            (4.115) 

𝐴𝜑𝑧
=

𝑀0𝑦[𝛽5(𝑝𝑋
2 −𝜔2)−𝛽2𝛽3] 

𝑚𝑖𝑧
2(𝑝4

2−𝜔2)(𝑝5
2−𝜔2)(𝑝6

2−𝜔2)
            (4.116) 

     (4.139) 
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4.2.2 Excitație dată de forța perturbatoare armonică longitudinală excentrică 

Modelul de calcul este prezentat în figura următoare [6],[11],[23]: 

 

Fig.4.3 Rigid cu legaturi elastice cu forța perturbatoare longitudinală excentrică 

Vectorul forței perturbatoare are expresia: 

𝐹 = 𝐹𝑦𝑗 = (𝐹0𝑦 sin 𝜔𝑡)𝑗    (4.140) 

Cu ecuația suportului: 

𝑟𝑓 = 𝑒2𝑥𝑖 + 𝑒𝑧𝑘.     (4.141) 

Matricea coloana: 

𝑓 = [0, 𝐹0𝑦 sin 𝜔𝑡 , 0, −𝑒𝑧𝐹0𝑧 sin 𝜔𝑡 , 0, 𝑒2𝑥𝐹0𝑦 sin 𝜔𝑡]
𝑇
   (4.142) 

având efect asupra ambelor subsisteme. 

Vibrații cuplate longitudinale, verticale, de tangaj 

Expresiile ecuațiilor de mișcare: 

{

𝑚�̈� + 4𝑘𝑦𝑌 + 4ℎ𝑘𝑦𝜑𝑥 = 𝐹0𝑦 sin 𝜔𝑡

𝑚�̈� + 4𝑘𝑧𝑍 + 2𝑘𝑧(𝑏3 − 𝑏2)𝜑𝑥 = 0

𝐽𝑦�̈�𝑥 + 4ℎ𝑘𝑦𝑌 + 2𝑘𝑧(𝑏3 − 𝑏2)𝑍 + 2[𝑘𝑧( 𝑏2
2 + 𝑏3

2) + 2ℎ2𝑘𝑦]𝜑𝑥 = −𝑒𝑧𝐹0𝑦 sin 𝜔𝑡

    (4.143) 

Vibrațiile forțate au următoarele amplitudini: 

𝐴𝑌 = −
𝐹0𝑦

∆1
 {(4𝑘𝑧 − 𝑚𝜔2)[2 ( 𝑏2

2 + 𝑏3
2) + 4ℎ2𝑘𝑦 − 𝐽𝑥𝜔2] − [2𝑘𝑧(𝑏3 − 𝑏2)]2 + 𝑒𝑧[4ℎ𝑘𝑦(4𝑘𝑧 −

−𝑚𝜔2)]}                          (4.144) 

𝐴𝑍 =  
2𝑘𝑧

∆1
𝐹0𝑦(𝑏3 − 𝑏2)[4ℎ𝑘𝑦 + 𝑒𝑧(4𝑘𝑦 − 𝑚𝜔2)]        (4.145) 

𝐴𝜑𝑥
=  

𝐹0𝑦

∆1
 (4𝑘𝑧 − 𝑚𝜔2) [4ℎ𝑘𝑦 + 𝑒𝑧(4𝑘𝑦 − 𝑚𝜔2)]                  (4.146) 

∆1 este determinantul sistemului algebric având expresia (4.95). 
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 Astfel expresiile amplitudinilor sunt: 

𝐴𝑌 =
𝐹0𝑦{[(𝑝𝑍

2−𝜔2)(𝑝𝜑𝑥
2 −𝜔2)−𝛼3𝛼4]−𝑒𝑧𝛼2(𝑝𝑍

2−𝜔2)}

𝑚[(𝑝𝑌
2−𝑝2)(𝑝𝑍

2−𝑝2)(𝑝𝜑𝑥
2 −𝑝2)−(𝑝𝑌

2−𝑝2)𝛼1𝛼2−(𝑝𝑍
2−𝑝2)𝛼3𝛼4]

   (4.147) 

𝐴𝑍 =
𝐹0𝑦[𝑒𝑧𝛼4(𝑝𝑌

2−𝜔2)−𝛼2𝛼3]

𝑚[(𝑝𝑌
2−𝑝2)(𝑝𝑍

2−𝑝2)(𝑝𝜑𝑥
2 −𝑝2)−(𝑝𝑌

2−𝑝2)𝛼1𝛼2−(𝑝𝑍
2−𝑝2)𝛼3𝛼4]

   (4.148) 

𝐴𝜑𝑥
=

𝐹0𝑦(𝑝𝑍
2−𝜔2)[𝑒𝑧(𝑝𝑌

2−𝜔2)−𝛼1]

𝐽𝑥[(𝑝𝑌
2−𝑝2)(𝑝𝑍

2−𝑝2)(𝑝𝜑𝑥
2 −𝑝2)−(𝑝𝑌

2−𝑝2)𝛼1𝛼2−(𝑝𝑍
2−𝑝2)𝛼3𝛼4]

   (4.149) 

Amplitudinile vibrațiilor forțate mai pot fi scrise în funcție de pulsațiile proprii ale vibrațiilor 

cuplate 𝑝1, 𝑝2 și 𝑝3 și cele necuplate 𝑝𝑌, 𝑝𝑍 și 𝑝𝜑𝑥
 respectiv coeficienții de cuplaj 𝛼𝑖    𝑖 = 1,4, 

astfel: 

𝐴𝑌 =
𝐹0𝑦{[(𝑝𝑍

2−𝜔2)(𝑝𝜑𝑥
2 −𝜔2)−𝛼3𝛼4]−𝑒𝑧𝛼2(𝑝𝑍

2−𝜔2)}

𝑚(𝑝1
2−𝜔2)(𝑝2

2−𝜔2)(𝑝3
2−𝜔2)

    (4.150) 

𝐴𝑍 =
𝐹0𝑦[𝑒𝑧𝛼4(𝑝𝑌

2−𝜔2)−𝛼2𝛼3]

𝑚(𝑝1
2−𝜔2)(𝑝2

2−𝜔2)(𝑝3
2−𝜔2)

      (4.151) 

𝐴𝜑𝑥
=

𝐹0𝑦(𝑝𝑍
2−𝜔2)[𝑒𝑧(𝑝𝑌

2−𝜔2)−𝛼1]

𝑚𝑖𝑥
2(𝑝1

2−𝜔2)(𝑝2
2−𝜔2)(𝑝3

2−𝜔2)
                  (4.152) 

Vibrațiile cuplate laterale, de ruliu și de girație 

Ecuațiile de mișcare sunt: 

{

𝑚�̈� + 4𝑘𝑥𝑋 − 4ℎ𝑘𝑥𝜑𝑦 − 2𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2)𝜑𝑧 = 0

𝐽𝑦�̈�𝑦 + 4ℎ𝑘𝑥𝑋 + 4(ℎ2𝑘𝑥 + 𝑎2𝑘𝑧)𝜑𝑦 + 2ℎ𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2)𝜑𝑧 = 0

𝐽𝑧�̈�𝑧 + 2𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2) + 2𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2)𝜑𝑦 + 2[2𝑎2𝑘𝑦 + 𝑘𝑥( 𝑏2
2 + 𝑏3

2)]𝜑𝑧 = 𝑒2𝑥𝐹0𝑦 sin 𝜔𝑡

     (4.152) 

Amplitudinile vibrațiilor forțate: 

𝐴𝑋 =
𝑒2𝑥

∆2
 𝐹0𝑦2𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2)(4𝑎2𝑘𝑧 + −𝐽𝑦 𝜔2)        (4.153) 

𝐴𝜑𝑦
=

𝑒2𝑥𝐹0𝑧

∆2
2ℎ𝑘𝑥(𝑏3 − 𝑏2)𝑚𝜔2                               (4.154) 

𝐴𝜑𝑧
=  −

𝑒2𝑥𝐹0𝑧

∆2
 {(4𝑘𝑥 − 𝑚𝜔2)[4(ℎ2𝑘𝑥 + 𝑎2𝑘𝑧) − 𝐽𝑦𝜔2]  − (4ℎ𝑘𝑥)2}       (4.155) 

Unde ∆2 are expresia (4.110). 

Amplitudinile vibrațiilor forțate mai pot fi scrise astfel: 

𝐴𝑋 =
𝑚2𝑖𝑦

2𝑖𝑧
2

∆2
𝑒2𝑥𝐹0𝑦 [𝛽4 (𝑝𝜑𝑦

2 − 𝜔2) + 𝛽2𝛽6]    (4.156) 

𝐴𝜑𝑦
=

𝑚2𝑖𝑧
2

∆2
𝑒2𝑥𝐹0𝑦[𝛽6(𝑝𝑋

2 − 𝜔2) − 𝛽1𝛽4]    (4.157) 

𝐴𝜑𝑧
=

𝑚2𝑖𝑦
2

∆2
𝑒2𝑥𝐹0𝑦 [(𝑝𝑋

2 − 𝜔2) (𝑝𝜑𝑦
2 − 𝜔2) − 𝛽1𝛽2]    (4.158) 
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𝑝𝑌, 𝑝𝑍 și 𝑝𝜑𝑥
 reprezintă vibrațiile necuplate din formulele 4.36 – 4.41 și 𝛽𝑖 terminii de cuplaj 

(formulele 4.60 – 4.65). 

Funcție de pulsațiile mișcărilor cuplate, amplitudinile mai pot fi scrise: 

𝐴𝑋 =
𝑒2𝑥𝐹0𝑦[𝛽4(𝑝𝜑𝑦

2 −𝜔2)+𝛽2𝛽6]

𝑚(𝑝4
2−𝜔2)(𝑝5

2−𝜔2)(𝑝6
2−𝜔2)

    (4.159) 

𝐴𝜑𝑦
=

𝑒2𝑥𝐹0𝑦[𝛽6(𝑝𝑋
2 −𝜔2)−𝛽1𝛽4]

𝑚𝑖𝑦
2(𝑝4

2−𝜔2)(𝑝5
2−𝜔2)(𝑝6

2−𝜔2)
    (4.160) 

𝐴𝜑𝑧
=

𝑒2𝑥𝐹0𝑦[(𝑝𝑋
2 −𝜔2)(𝑝𝜑𝑦

2 −𝜔2)−𝛽1𝛽2]

𝑚𝑖𝑧
2(𝑝4

2−𝜔2)(𝑝5
2−𝜔2)(𝑝6

2−𝜔2)
    (4.161) 
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CAPITOLUL V 

EVALUAREA EXPERIMENTALĂ A PARAMETRILOR SEMNIFICATIVI  

AI SISTEMULUI DE IZOLARE  

 

5.2 CARACTERISTICILE TEHNICE ALE ELEMENTELOR ANTIVIBRATILE DIN CAUCIUC  

Caracteristicile tehnice pe baza căroara se face alegerea elementelor din cauciuc, în scopul 

utilizării acestora în construirea  sistemelor de izolare și amortizare a vibrațiilor sunt [2],[19]: 

1. Caracteristici geometrice și de montaj: 

2. Lătime; 

3. Lungime; 

4. Înăltime (în stare nedeformată); 

5. Suprafețe de montaj; 

6. Coeficient de formă. 

7. Caracteristici de încercare: 

8. Sarcină nominală  

9. Sarcină maximă 

10. Caracteristici de rigiditate: 

11. Module de elasticitate atât în regim static cât și în regim dinamic 

12. Coeficienți de elasticitate atât în regim static cât și în regim dinamic 

13. Caracteristici de amortizare: 

14. Fracțiune din amortizarea critică (pentru un sistem cu un grad de libertate); 

15. Factorul de amortizare. 

Elemente antivibratile din cauciuc de fabricație romanească 

Elementele antivibratile utilizate la utilajele de construcții de fabricație romanească sunt 

executate pe bază de cauciuc antivibratil (după tehnologia ICFCMP București). Toate 

elementele antivibratile au fost omologate la INCERC Bucuresti, iar execuția lor este 

asigurata la C.C.L.A. (Centrul de calcul și lucrari auxiliare) Bucuresti [4]. 
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Fig. 5.8 Element antivibratil des. nr. TAC- O/CVA 4-5 este de secțiune rectangulară cu două 

armături metalice între care se află un strat de cauciuc 

Acest element antivibratil este utilizat în componența primei trepte de izolare și amortizare a 

vibrațiilor de la compactoarele vibratoare autopropulsate CVA 4-5. [4] 

Element antivibratil de secțiune circulară des. nr. AVEX 140.0/S 1201 (fig 5.9) 

 

Fig.5.9  Element antivibratil de secțiune circulară des. nr. AVEX 140.0/S 1201 

Caracteristicile geometrice sunt date pe figura 5.10, cu mențiunea că poate fi montat sub un 

unghi între 0 și 90 de grade, unghiul este format de axa la compresiune cu direcție verticală 

de vibrare. [4] 

 

Fig.5.10 Caracteristicile geometrice  ale elementului des. nr. AVEX 140.0/S 1201 
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În tabelul 5.1 sunt prezentate modulele de elasticitate caracteristice cauciucului românesc 

antivibratil. 

Tabelul 5.1 – Caracteristicile de elasticitate ale cauciucului antivibratil românesc 

Cauciuc 
Coeficient 

de forma Φ 

al 

elementului 

antivibratil 

Modul de 

elasticitate 

longitudinal E, 

daN/cm 

𝜑𝐸

=
𝐸𝑑𝑖𝑛

𝐸𝑠𝑡
 

Modul de 

elasticitate 

transversal G, 

daN/cm 

𝜑𝐺

=
𝐺𝑑𝑖𝑛

𝐺𝑠𝑡
 

Amestec 
Duritate 

°Sh A 
static dinamic static dinamic 

A B 9 75−5 

0,50 110,00 154,00 1,40 24,00 34,50 1,41 

0,75 182,00 273,00 1,50 25,00 36,00 1,50 

A B 4a 65+5 
0,50 87,00 109,00 1,24 17,00 21,25 1,25 

0,79 170,00 226,00 1,32 17,00 22,00 1,30 

A B 22 50−5 
0,50 40,00 48,00 1,20 7,00 8,40 1,20 

0,75 54,32 68,29 1,25 7,10 8,70 1,24 

A B 31 45−5 
0,50 38,00 42,00 1,10 5,00 5,25 1,05 

0,75 45,00 50,50 1,12 5,00 5,65 1,12 

 

5.3 DETERMINAREA CARACTERISTICILOR ELEMENTELOR ANTIVIBRATILE DIN 

CAUCIUC  

Scopul experimentării elementelor amortizoare, precum și a sistemelor de izolare este de 

identificarea caracteristicilor tehnice specifice pentru a putea fi verificat calculul de proiectare  

și pentru a se aprecia modul în care sunt influențați parametrii specifici ai vibrațiilor de lucru 

[4].  

Pentru o experimentare corespunzătoare trebuie să se țină cont de condițiile de montare pe 

mașină, de încărcarea statică și  de încărcarea dinamică. 

Pentru determinarea caracteristicilor elementelor antivibratile din cauciuc, experimentările s-

au realizat pentru câte un element sau două/ trei elemente de același fel legate în paralel. 

5.3.1 Caracteristica de rigiditate statică 

În cadrul acestei încercări s-a determinat caracteristica forța-deformație, astfel s-a putut 

aprecia gradul de liniaritate sau acele zone pentru care caracteristica sa este liniara. 

Încercarea s-a realizat la o presă mecanică având o  viteză de încărcare de 5mm/min și 

pasul deformației de 1 mm. Pentru fiecare deformație, valoarea forței s-a citit pe indicatorul  

dinamometrului presei. 
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Caracteristica forța- deformație se va trasa pentru o deformație totala de minim 15% din 

înălțimea elementului din cauciuc. Este necesară efectuarea a cinci cicluri încărcare- 

descărcare consecutive a elementelor de amortizoare înainte de înregistrarea valorilor 

forțelor și deformațiilor. Scopul acestei operațiuni este de a micșora buclele de histerezis 

mecanic inițiale. 

Folosind această metodă s-au trasat caracteristicile elementelor antivibratile ale 

compactoarelor vibratoare CVA 10 și CVA 4-5 și ale grupului de acționare ale excavatoarelor 

S1201. Elementele amortizoare menționate au fost proiectate și realizate în Romania, având 

la baza patru amestecuri de cauciuc:  AB 9, AB 4a, AB 31 si AB 22. 

5.3.2 Determinări experimentale pentru rigiditatea dinamică 

Pentru determinarea coeficienților de rigiditate s-a utilizat metoda rezonanței la descarcare. 

În scopul simplificării, s-a folosit modelul sistemului cu un grad de libertate cu forța 

perturbatoare având amplitudinea variabilă 𝑃 =  𝑚0𝑟𝜔2 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡, unde: 

𝑚0𝑟 – momentul static al masei excentrice; 

𝛺 – viteza unghiulară. 

Elementele din cauciuc au o componenta vasco-elastică precum în oscilograma vibrației 

libere prezentate în figura 5.25, iar ecuația diferențială a mișcării va fi: 

𝑚�̈� + ℎ�̇� + 𝑘𝑥 = 𝑚0𝑟𝜔2 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡                                    (5.1) 

sau 

�̈� + 2𝑛�̇� + 𝑝2 = 𝑃0𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡                                           (5.2) 

unde: 

𝑚 – masa părtii mobile a standului; 

ℎ- coeficientul de amortizare vascoasă; 

𝑛- factorul de amortizare; 

𝑘- coeficientul de rigiditate; 

𝑝-  pulsația proprie a sistemului mecanic fără amortizare. 

Factorul de amortizare  , respectiv pulsația proprie 𝜔𝑛 sunt: 

𝑛 =  
ℎ

2𝑚
                                                    (5.3) 

𝜔𝑛 = √𝑝2 − 𝑛2                                              (5.4) 

Prin încărcarea sistemului la forța perturbatoare maximă, frecvența și amplitudinea vibrației 

cerute de condițiile de încercare, a rezultat situația regimului de lucru stationar (𝜔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), 

cât și a regimului tranzitoriu prin descarcarea sistemului de la 𝜔𝑟𝑒𝑔 la zero. La trecerea prin 

rezonanță se remarcă creșterea amplitudinii, așa cum se poate observa în figura 5.26.  [4] 
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Fig.5.25 Oscilograma vibrației libere 

 

Fig.5.26 Oscilograma vibrației forțate  

 

Prin metoda determinării coeficientului de rigiditate dinamic se poate măsura perioada de 

rezonanță 𝑇𝑟𝑒𝑧, de aceea se recomandă  folosirea relației (5.4) sub următoarea formă: 

𝑘𝑑𝑖𝑛 = 𝑚 (
4𝜋2

𝑇𝑟𝑒𝑧
2 − 𝑛2)                                        (5.5) 

Legătura dintre coeficientul de rigiditate 𝑘𝛼  pentru un unghi oarecare și coeficienții la 

compresiune 𝑘𝑐 și forfecare 𝑘𝑓 este data de relația: 

𝑘𝛼 = 𝑘𝑐 cos2 𝛼 + 𝑘𝑓 sin2 𝛼                                          (5.6) 
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Rezultatele experimentelor sunt prezentate în figurile 5.27 (a si b) și 5.28. 

 

Fig. 5.27 Reprezentarea grafică coeficienților de rigiditate 

 

Fig. 5.28  Reprezentarea grafică coeficienților de rigiditate 
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CAPITOLUL VI 

CONCLUZII GENERALE, CONTRIBUŢII ORIGINALE ŞI PERSPECTVE ALE 

DEZVOLTĂRII CERCETĂRILOR 

 

 Lucrarea de doctorat a fost elaborată în cadrul unor programe de cercetare științifică 

dezvoltate la IMSAR și ICECON. 

6.1 CONCLUZII 

Stabilirea modelelor mecanice, vibroacustice și fizico-mecanice pentru elementele de 

rezemare elastică astfel încât să poată fi realizată abordarea completă a comportării 

dinamice pentru motoarele termice din dotarea autovehiculelor supuse acțiunilor de 

excitație poliarmonică rezultate din masele dezechilibrate ale pistoanelor. 

În acest context s-a urmărit fundamentarea studiului dinamic pentru motoarele termice 

cu excitație poliarmonică și cu legături elastice materializate prin dispozitive elastomerice 

antivibratile. Pentru aceasta au fost analizate categoriile motoarelor cu cilindrii în linie și în 

V care generează forțe și cupluri poliarmonice ce se constituie factori perturbatori pentru 

ansamblul motor care se află în regim vibro-stationar atunci când turația de regim se 

menține constantă (relanti și regim de funcționare conventional normală). 

În acest caz vibrațiile motorului transmise sașiului și implicit habitaclului, în funcție de 

regimul dinamic, pot genera efecte semnificative de discomfort pentru om sau de 

oboseală a materialului cât și structurii de rezistență a autovehiculului. 

Prezenta lucrare, prin cercetarile efectuate, stabilește tipologia motoarelor termice 

după varianta constructivă, dupa sistemul de rezemare elastică, dupa regimul de 

funcționare, cât și în raport cu cerințele nivelului de izolare dinamică a vibrațiilor 

transmise. 

Modelele dinamice utilizate pentru caracterizarea motorului cu un singur cilindru, a 

motorului cu mai mulți cilindri în linie sau în V, în diferite variante constructive ale arborilor 

cotiti, cât și caracterizarea dispozitivelor antivibratile se constituie etape esentiale ale 

cercetarilor cuprinse în lucrare. 

Fundamentarea modelelor dinamice, a modului de calcul, a configurației geometrice 

de amplasare a dispozitivelor antivibratile a permis definitivarea unor relații de calcul 

dinamic, atât pentru parametrii vibrațiilor staționare cât și pentru parametrii sistemelor de 

vibro-izolare în directă corespondență cu pulsațiile de excitație semnificative. În acest caz 

pulsațiile de excitație semnificative au fost stabilite pe baza excitațiilor poliarmonice a 

categoriilor reprezentative pentru motoarele termice, alegându-se, de fiecare data, 

pulsațiile de excitație dominante care corespund turațiior semnificative de funcționare ale 

motoarelor termice. 

Rezultatele cercetărilor efectuate permit formularea urmatoarelor concluzii: 

a) Evaluarea și stabilirea caracteristicilor constructive și funcționale pentru 

tipologia motoarelor termice destinate autovehiculelor: 
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- motoare  cu un cilindru 

- motoare cu patru cilindri în plan sau în spațiu 

b) Analiza excitațiilor poliarmonice exprimate prin forțe și cupluri pe baza tipologiei 

motoarelor termice, cu evaluarea componentelor spectrale de excitație 

semnificative care dau efecte dinamice dominante. 

c) Dezvoltarea unui sistem de calcul pentru evaluarea efectivă a forțelor și 

cuplurilor excitatoare la motoarele termice pentru autovehicule, cu impact în 

evaluarea excitațiilor dinamice necesare proiectanților de motoare și autovehicule. 

d) Adoptarea unui model dinamic de calcul pentru evaluarea parametrilor de 

izolare dinamică în ipoteza comportării de rigid a motorului termic. 

e)  Conceperea analizei dinamice pe baza modelului de corp rigid cu legături 

elastice pentru motoarele termice în mai multe variante a punctelor de excitație în 

raport cu centrul de greutate al motorului astfel încât au putut fi stabilite relațiile 

analitice de calcul pentru vibrațiile proprii, precum și pentru vibrațiile staționare. 

Astfel relațiile de calcul au fost verificate numeric și experimental pe trei tipuri de 

autovehicule rutiere. 

f) Încercările experimentale efectuate pe dispozitive antivibratile din cauciuc s-au 

realizat în cadrul laboratorului ICECON-test, atat în regim static cât și în regim 

dinamic. Pentru aceasta au fost utilizate standuri specializate, grupuri dinamice cu 

actuatoare în comandă și control cu servo-valve hidraulice pentru diverse 

frecvențe de lucru corespunzatoare vibrațiilor specifice motoarelor termice din 

dotarea autovehiculelor. Rezultatele experimentale au fost utilizate pentru 

validarea și omologarea dispozitivelor antivibratile. 

 

6.2 CONTRIBUŢII ORIGINALE 

Contributiile originale ale cercetarilor efectuate constau în urmatoarele: 

a) Analiza armonică a excitațiilor pe benzi de frecventă pentru forțe și specifice 

motoarelor termice cu cilindri în linie și în V 

b) Analiza dinamică a sistemelor de vibroizolare pentru motoarele termice cu 

rezemare înclinata pe dispozitive elastomerice cu optimizarea unghiului de 

înclinare față de direcția verticală astfel încât să fie posibilă decuplarea modurilor 

proprii. 

c) Conceperea soluției optimizate pentru proiectarea sistemelor de izolare 

dinamică la excitații poliarmonice cu asigurarea valorii maxime a gradului de 

izolare. 

d) Elaborarea, stabilirea și fundamentarea modelului dinamic de corp rigid cu 

legături elastice pentru motoarele termice cu asigurarea unei varietăți de legături 

elastice într-o configurație geometrică complexă cât și în condițiile unor excitații 
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dinamice simultane reprezentate prin forțe și cupluri aplicate în puncte 

caracteristice. 

 

6.3 PERSPECTVE ALE DEZVOLTARII CERCETĂRILOR  

 

 În viitor cercetările pot continua având drept obiectivfe următoarele domenii: 

 - conceperea unor materiale compozite cu caractersitici adaptabile la regimuri 

dinamice variate pentru dispozitivile antivibratile 

 - stabilirea unui program dedicat de analiză dinamică menit să integreze toate 

subsistemele excitate dinamic de motorul termic al automobilului 

 - fundamentarea unui program interactiv de analiză a condițiilor ergonomice și 

rezistență pentru situații variate de deplasare. 
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