
1. NOŢIUNI DE DINAMICĂ 
 

1.1. Introducere 

Luând în considerare natura problemei ce se studiază la corpul material, 
mecanica poate fi divizată în statică, cinematică şi dinamică. 

Dinamica studiază mişcările corpurilor ţinând cont de forţele care acţionează 
asupra lor. Dimanica este partea cea mai generală a mecanicii. 

La baza dinamicii stau principiile sau postulatele mecanicii: principiul inerţiei 
(într-un sistem de referinţă fix, precum şi în toate sistemele de referinţă în mişcare de 
translaţie rectilinie uniformă în raport cu sistemul fix, particula materială rămâne fie 
în repaus, fie în mişcare rectilinie uniformă, atâta timp cât acţiunea altor particule nu 
îi schimbă această stare), principiul acţiunii forţei (se exprimă prin relaţia dintre masă, 
forţă şi acceleraţie: amF

rr
⋅= ), principiul egalităţii dintre acţiune şi reacţiune 

(interacţiunile reciproce dintre două particule sunt egale şi de sensuri contrare). 
Referindu-ne la mecanica mecanismelor, principalele probleme cu care se ocupă 

aceasta sunt: 
• Echilibrarea mecanismelor şi a maşinilor, astfel încât să se anuleze sau să se 

diminueze efectul forţelor şi a cuplurilor de inerţie; 
• Stabilirea stării de mişcare reale a elementelor mecanismului, sub acţiunea unui 

sistem de forţe dat; 
• Uniformizarea mişcării mecanismelor, astfel încât să satisfacă anumite condiţii 

funcţionale impuse; 
• Bilanţul energetic, adică evaluarea eficienţei transmiterii energiei mecanice prin 

intermediul mecanismelor. 

1.2. Echilibrarea mecanismelor şi a maşinilor 

Elementele mobile aflate în mişcare de rotaţie sau de oscilaţie sunt surse 
generatoare de zgomote, vibraţii, solicitări dinamice perturbatoare datorită forţelor de 
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inerţie. 
Domeniul teoretic referitor la acest subiect utilizează noţiunea de rotor. Rotorul 

este o piesă aflată în mişcare de rotaţie în jurul unei axe fixe. După viteza unghiulară 
de rotaţie, rotorii se împart în rotori lenţi (ω < 10 rad/s) şi rotori rapizi (ω > 10 rad/s). 
După dimensiuni, rotorii se împart în rotori scurţi (dimensiunea axială este cu cel puţin 
un ordin de mărime sub dimensiunea transversală) şi rotori lungi (dimensiunea axială şi 
cea transversală sunt comparabile). 

Exemplu. Rotorul unui servomotor electric este un rotor rapid şi lung, în timp ce 
echipajul mobil al unui aparat de măsură este un rotor scurt şi lent. 

Echilibrarea este operaţia de determinare prin calcul sau prin experiment a 
mărimii unei mase (denumită contragreutate), cât şi a locului de amplasare a acesteia, 
în scopul anulării efectului perturbator al forţelor masice. 

În Fig. 1.2.1, se prezintă, în două vederi, schiţa corespunzătoare a unui rotor 
scurt “1”. Schiţa unui rotor lung este ilustrată în Fig. 1.2.2. Cele patru mase 
concentrate, m1÷m4 sunt montate rigid pe un arbore şi execută o mişcare de rotaţie în 
jurul axei A - B. 

 

Fig. 1.2.1 

 
 
 

 

Fig. 1.2.2 

Există două posibilităţi de echilibrare a unui rotor:  
Echilibrarea statică – centrul de masă al rotorului să se găsească pe axa de 

rotaţie a acestuia; 
Echilibrarea dinamică – axa de rotaţie să fie axa principală de inerţie pentru 

rotorul respectiv. 
Teoretic, la proiectare, calculul de echilibrare se poate face cu o precizie oricât 

de mare. Practic însă, condiţiile teoretice avute în vedere la proiectare nu se regăsesc în 
totalitate la rotorul materializat. Aceasta pentru că rotorul se realizează cu anumite 
erori de uzinare şi montaj, iar materialele nu sunt riguros omogene. Din acest motiv, 
echilibrarea teoretică (determinată prin calcul)  trebuie urmată de o echilibrare practică. 
Atingerea scopului propus este posibilă dacă echilibrarea rotorului se face în condiţii 
cât mai apropiate de condiţiile reale de funcţionare. 

Pentru corectarea dezechilibrului, în mod practic se folosesc două metode: 
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• Scoaterea de material din ansamblul rotor, prin practicarea unor orificii; 
• Adăugarea de contragreutăţi în zone special prevăzute pe rotor. 

Echilibrarea statică a rotorului se poate realiza prin utilizarea unui montaj 
conform Fig. 1.2.3. Pe prismele (1), riguros paralele şi orizontale se aşează rotorul (2) 
(de ex.: discul de la un contor de energie electrică) care necesită să fie echilibrat. 
Frecarea dintre prisme şi axul rotorului fiind redusă, poziţia firească a rotorului (după 
câteva mişcări oscilatorii) va fi cu centrul său de greutate sub ax, pe verticala din 
planul rotorului. După o serie de încercări succesive se poate determina zona în care se 
presupune că este poziţionat centrul de greutate al rotorului. Pe verticală, în poziţie 
simetrică faţă de ax, se adaugă o masă suplimentară pe rotor. Dacă rotorul se 
stabilizează, la o încercare următoare în aceeaşi poziţie, înseamnă că masa ataşată este 
insuficientă. Operaţiile se repetă până când rotorul rămâne într-o poziţie indiferentă. 

 

Fig. 1.2.3 

Echilibrarea dinamică se execută pe maşini speciale de echilibrare, care permit 
monitorizarea întregului proces de măsurare. 

La aparatele cu ax orizontal sau înclinat şi deviaţia maximă de 90° a echipajului 
mobil, echilibrarea are ca scop realizarea independenţei indicaţiilor aparatului de 
momentele cauzate de forţele gravitaţionale. Schema principial – constructivă a unui 
echipaj mobil este prezentată în Fig. 1.2.4. Armătura feromagnetică “1” este rigidizată 
cu acul indicator “2” şi paleta amortizoare “3”. Acest ansamblu execută în procesul de 
indicaţie o mişcare de rotaţie materializată prin cupla cinematică A.  

Constructiv, acest ansamblu este prevăzut cu două contragreutăţi A şi B 
(Fig. 1.2.5), dispuse pe două direcţii perpendiculare şi rigidizate faţă de axa de rotaţie 
O. 

Echilibrarea decurge în modul următor: 
• Se aşează aparatul deconectat cu axa de rotaţie în poziţie verticală. În această 

poziţie, cu ajutorul corectorului (un mecanism care poziţionează capătul 
arcului spiral antagonist faţă de şasiu), acţionat din exteriorul aparatului, se 
fixează pe “0” indicaţia aparatului; 

• Se aduce aparatul în poziţia din Fig. 1.2.5 a, cu axul orizontal. Prin deplasarea 
contragreutăţii A pe suportul său, se aduce şi de acestă dată indicaţia aparatului 
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la zero şi se fixează contragreutatea în această poziţie; 
• Se roteşte aparatul cu 90° (Fig. 1.2.5 b) şi se procedează ca în cazul anterior prin 

poziţionarea contragreutăţii B. 
Cu aceste faze efectuate, se poate spune că echipajul mobil al aparatului este 

echilibrat static cu o eroare ce depinde de frecarea în lagăre. 

 

Fig. 1.2.4 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1.2.5 

1.3. Determinarea stării de mişcare a elementului de reducere din mecanisme  

1.3.1. Introducere 

Starea reală de mişcare a unui mecanism este stabilită de echilibrul de forţe care 
acţionează asupra lui. Folosind reprezentarea sistemică, se poate preciza că un sistem 
mecanic mobil este compus din trei componente: elementul motor, transmisia 
mecanică şi elementul condus (consumator) (Fig. 1.3.1). 

 
Element 
motor 

Transmisie 
mecanică 

Element 
condus 

 

Fig. 1.3.1 

Deoarece sistemul astfel definit se presupune că este desmodrom (starea de 
mişcare a tuturor elementelor este univoc determinată dacă se cunoaşte starea de 
mişcare a elementului conducător) se defineşte elementul de referinţă (în general 
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elementul conducător şi mai rar cel de ieşire sau un altul oarecare) ca şi element de 
reducere. 

1.3.2. Masa redusă şi momentul de inerţie redus 

Pentru a simplifica expresia energiei cinetice a întregului mecanism, se introduce 
noţiunea de masă redusă şi aceea de moment de inerţie redus. În acest mod, studiul 
dimanic al SA pentru cuplele cinematice conducătoare se reduce la studiul dinamic al 
elementelor de reducere. Ca element de reducere, se admite rotorul motorului electric, 
armătura mobilă a electromagnetului, pistonul cilindrului pneumatic şi hidraulic, etc. 

Prin definiţie, masa redusă a unui mecanism este echivalentă cu o masă fictivă 
care, concentrată într-un punct al unui element numit element de reducere, dezvoltă 
aceeaşi energie cinetică pe care o dezvoltă întregul mecanism aflat în mişcare. 

Pe baza definiţiei date, se poate scrie relaţia de calcul pentru masa redusă: 

∑
=

⋅+⋅⋅=
n

1i

2
ii

2
ii2

A
r )Jvm(

v

1m ω  (5.3.1) 

unde notaţiile au semnificaţia următoare: 
 vA re prezintă viteza de translaţie a elementului de reducere; 
 mi şi Ji reprezintă masa şi respectiv momentul de inerţie mecanic în raport cu 

o axă ce trece prin centrul de greutate al unui element “i”; 
 vi şi ωi reprezintă viteza centrului de greutate şi respectiv viteza unghiulară a 

elementului “i”; 
 n reprezintă numărul de elemente mobile ale mecanismului. 

Prin definiţie, momentul de inerţie redus Ir al unui mecanism este echivalent cu 
momentul de inerţie fictiv al unui volant, care rotindu-se ca element de reducere, 
dezvoltă aceeaşi energie cinetică pe care o dezvoltă întregul mecanism. 

Pe baza definiţiei, se poate scrie expresia pentru calculul momentului de inerţie 
redus: 

∑
=

⋅+⋅⋅=
n

1i

2
ii

2
ii2

A
r )Jvm(1I ω

ω
 (5.3.2) 

unde notaţiile au semnificaţia: 
• ωA reprezintă viteza unghiulară a elementului de reducere; 
• mi şi Ji reprezintă masa şi respectiv momentul de inerţie mecanic în raport cu o 

axă ce trece prin centrul de greutate al unui element “i”; 
• vi şi ωi reprezintă viteza centrului de greutate respectiv viteza unghiulară a 

elementului “i”; 
• n reprezintă numărul de elemente mobile ale mecanismului. 
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1.3.2.1. Exemplul 5.1 
 

 

Fig. 1.3.2 

Se consideră schema principial-constructivă a mecanismului generator de 
traiectorie al unui robot industrial (RI) cu acţionare directă ca fiind cea din Fig. 1.3.2. 
SA1 şi SA2 reprezintă sisteme de acţionare din cuplele RI. Schema cinematică a acestui 
modul este ilustrată în Fig. 1.3.3. Cupla cinematică O este multiplă, asigurând două 
grade de mobilitate: rotaţia de unghi “α” a elementului “4” în raport cu batiul şi 
rotaţia elementului “1”, de unghi “β”, în raport cu elementul “4”. Se cere 
determinarea masei reduse în punctul A a mecanismului paralelogram, la o poziţie fixă 
a elementului “4”. 

 

Fig. 1.3.3 

După egalarea expresiilor energiei cinetice şi având în vedere că viteza 
punctului de reducere vA este AA lv ⋅= 1ω , se obţine după transformări de masa 
redusă la elementul “1” în punctul “A”: 

2
A

321
2

A

G
32

2

A

G
1r

l

JJJ
l

l
mm

l

l
mm 31 ++

+⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅++⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅=  (5.3.3) 

unde: 
• mi (cu i=1, 2, 3) şi Jj (cu j = 1, 2, 3) au semnificaţiile din definiţie; 
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• lA, 
1Gl  şi 

3Gl  reprezintă lungimea elementului “1” respectiv modulele vectorilor 
de poziţie a centrelor de greutate G1 respectiv G3 în raport cu cuplele 
cinematice “O” şi “C”; 

 

1.3.2.2. Exemplul 5.2 

 

Fig. 1.3.4 

Considerăm o masă de poziţionare X - Y, al cărei sistem de acţionare pentru 
cupla cinematică conducătoare pe o direcţie (fie direcţia X, fie direcţia Y), are 
componenţa prezentată în Fig. 1.3.4. Considerăm drept element de reducere, rotorul 
motorului de acţionare “MA”, care are viteza unghiulară ωm. Reductorul de turaţie 
are la ieşire viteza unghiulară ωRC, iar şurubul cu bile are viteza unghiulară ωS = ωRC. 
Şurubul cu bile are pasul “p”. 

Având în vedere expresia de definire a raportului de transmitere: 

S
m

RC
mi

ω
ω

ω
ω

==  (5.3.4) 

şi relaţia între parametrii transmisiei şurub-piuliţă: 

πω 2
pv

S
=  (5.3.5) 

expresia momentului de inerţie redus este: 

2

2
rSRCprr

i

1
2
pmJJJJI ⋅

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅++++=

π
 (5.3.6) 

1.3.3. Ecuaţia de mişcare a elementului de reducere 

S-a evidenţiat anterior că, pentru orice mecanism, indiferent de componenţa 
sistemului în care intră, se poate face reducerea maselor şi momentelor de inerţie la un 
singur element, numit element de reducere (rotorul motorului electric sau hidraulic, 
armătura mobilă a electromagnetului, pistonul cilindrului pneumatic, etc.). Într-un mod 
asemănător, pot fi reduse la acelaşi element şi forţele/momentele care acţionează 
asupra mecanismului. 
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Ecuaţia de mişcare stabileşte legătura dintre forţele/momentele reduse şi starea 
de mişcare a elementului de reducere. 

O modalitate de determinare a ecuaţiei de mişcare constă în utilizarea ecuaţiilor 
lui Lagrange de ordinul 2: 

k
k
c

k
c Q

q
E

q
E

t
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

∂
∂

&
 (5.3.7) 

unde notaţiile au semnificaţia: 
 Ec reprezintă energia cinetică a mecanismului; 
 qk reprezintă coordonata generalizată (“θ” pentru mişcarea de rotaţie a elementului 

de reducere sau “x” pentru mişcarea de translaţie); 
 kq&  reprezintă viteza generalizată (“ω” pentru mişcarea de rotaţie a elementului de 

reducere sau “v” pentru mişcarea de translaţie; 
 Qk reprezintă forţa generalizată (un moment “M” pentru mişcarea de rotaţie sau o 

forţă “F” pentru mişcarea de translaţie); 
 k reprezintă numărul gradelor de libertate. 

Expresiile energiei cinetice pentru un moment de reducere în mişcare de rotaţie 
respectiv de translaţie sunt: 

2
I

E
2
Ar

c
ω⋅

=  (5.3.8) 

2
vm

E
2
Ar

c
⋅

=  (5.3.9) 

unde notaţiile au semnificaţia: 
 Ir şi mr reprezintă momentul de inerţie redus şi respectiv masa redusă; 
 ΩA şi vA reprezintă viteza unghiulară respectiv liniară a elementului de reducere. 

Utilizând relaţiile anterioare, se obţin după o serie de transformări, ecuaţiile de 
mişacre pentru cele două cazuri (rotaţie şi translaţie); 

M
d
dI

2dt
dI r

2
AA

r =⋅+⋅
θ

ωω  (5.3.10) 

F
dx

dm
2

v
dt

dvm r
2
AA

r =⋅+⋅  (5.3.11) 

Forţa generalizată în fiecare din cele două cazuri are expresia: 
red,rm MMM −=   (5.3.12) 

red,rm FFF −=  (5.3.13) 
unde notaţiile au semnificaţia: 
 Mm şi Fm reprezintă momentul motor şi respectiv foţa motoare; 
 Mr,red şi Fr,red reprezintă momentul redus (al forţelor tehnologice, de frecare, 

gravitaţionale) şi respectiv forţa rezistentă redusă. 
În cazul acţionării unor echipamente periferice, masa redusă şi momentul de 

inerţie redus sunt mărimi constante (independente de coordonata generalizată), astfel 
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că relaţiile (5.3.10) şi respectiv (5.3.11) se simplifică. 
Rezolvarea acestei ecuaţii, sub forma sa cea mai complexă, presupune folosirea 

metodelor numerice. O modalitate simplă şi rapidă o oferă utilizarea unui software 
adecvat pentru simulare (de exemplu MATLAB/Simulink). 

1.3.3.1. Exemplul 5.3 
Pentru schema cinematică din Fig. 1.3.4, se poate determina pe baza celor 

expuse anterior ecuaţia de mişcare: 

rez0mr MMMk
dt
dJ −−=⋅+⋅ ωω  (5.3.14) 

unde Jr este momentul de inerţie redus la arborele motorului (se calculează cu 
relaţia 5.3.6 funcţie de parametrii sistemului); k este constanta de amortizare vâscoasă 
(pentru servomotorul de acţionare dat se obţine din catalogul firmei constructoare); ω 
este viteza unghiulară a elementului de reducere (rotorul motorului electric); Mm este 
momentul motor creat de servomotorul electric; M0 este momentul frecărilor statice din 
rulmenţii motorului; Mrez este momentul rezistent impus de utilitatea transmisiei 
(inclusiv frecările din sistem altele decât cele prezentate anterior). 

Utilizând pachetul softul MATLAB / Simulink, ecuaţia 5.3.14 poate fi 
reprezentată prin schema-bloc din Fig. 1.3.5. 

 

Fig. 1.3.5 

Schema de modelare conţine blocuri selectate din biblioteca aferentǎ, funcţie de 
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termenii ecuaţiei. În plus sunt prezentate în schema de modelare şi blocurile de 
vizualizare graficǎ sau numericǎ a mǎrimilor de ieşire. În fiecare bloc sunt prezentate 
valorile numerice care au fost luate în considerare pentru exemplificare. Se considerǎ, 
pentru simplificarea analizei, cǎ sistemul de acţionare este realizat cu un servomotor 
electric care asigurǎ un cuplu motor constant. Valorile parametrilor incluşi în ecuaţia 
analizatǎ au valorile Jr = 0.2 kgm2, M0 = 0.001Nm, Mrez = 0 Nm, Mm = 1Nm. 

Modul de variaţie a vitezei unghiularepentru elementul de reducere este ilustrat 
în Fig. 1.3.6. Dacǎ se doreşte suplimentar şi obţinerea informaţiei despre coordonata 
generalizatǎ (x) se introduce în mod corespunzǎtor blocul integrator. 

 

Fig. 1.3.6 

Funcţie de schema cinematicǎ realǎ, modelarea matematicǎ poate fi completatǎ 
cu blocuri care iau în considerare aspectele neliniare ale sistemului: elasticitatea 
elementelor transmisiei, histereza mecanicǎ, frecarea etc.  

1.4. Uniformizarea mişcǎrii 

1.4.1. Generalitǎţi 

Neuniformitatea vitezei se poate manifesta în mod periodic sau aperiodic şi se 
apreciazǎ prin gradul de neuniformitate δ definit prin relaţiile: 

pentru vitezǎ unghiularǎ: 

med
mM

n
mM

ω
ωω

ω
ωω

δ
−

≈
−

=  (5.4.1) 

pentru vitezǎ liniarǎ: 

med
mM

n
mM

v
vv

v
vv −

≈
−

=δ  (5.4.2) 

unde ωM (vM),  ωm(vm) reprezintǎ vitezele unghiulare şi liniare maxime şi 
minime; ωn (vn) reprezintǎ valorile nominale ale acestor viteze; ωmed (vmed) sunt vitezele 
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unghiulare şi respective liniare medii. 
Parametrii unui echipament electronic pentru prelucrarea unei informaţii optice, 

acustice etc. depind în mare mǎsurǎ de uniformizarea mişcǎrii. 

1.4.1.1. Exemplul 5.4 
În Fig. 1.4.1 este prezentatǎ schema cinematicǎ a mecanismului de antrenare 

pentru suportul de informaţie (1, 2 – rolǎ / casetǎ, 3 – volant, 4 – rolǎ presoare, 5 – 
arbore antrenare support informaţie, 6 – cap univesal, 7 – cap de ştergere, 8 – rolǎ 
intermediarǎ, 9 – arborele servomotorului). Viteza liniarǎ a suportului de informaţie 
care se înfǎşoarǎ pe casetele 1 şi 2 trebuie sǎ aibǎ o variaţie cât mai micǎ. 

 

Fig. 1.4.1 

Viteza nominalǎ a ssuportului de informaţie este în general precizatǎ prin 
normele firmelor producǎtoare sau prin standardele ţǎrii respective. 

Abaterea permisǎ a acestei viteze, faţǎ de valoarea nominalǎ, depinde de 
importanţa echipamentului electronic, clasa şi valoarea vitezei nominale. Aceastǎ 
abatere se situiazǎ în intervalul [0.05 – 2] % [5.8]. 

Viteza medie a benzii magnetice se mǎsoarǎ pe un interval de 100 s. 
Coeficientul de neuniformitate a vitezei este prezentat în Tab.  1.4.1. Se impune în 
acelaşi timp şi evaluarea coeficientului de distorsiune a semnalului. 

100
v

vK
med

S ⋅±=
Δ  (5.4.3) 

 Valori informative pentru acest coeficient sunt prezentate în Tab.  1.4.2.. Aceste 
aspecte trebuie avute în vedere la proiectarea echipamentelor şi la întreţinerea lor pe 
perioadǎ funcţionǎrii.  
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Tab.  1.4.1 

Coeficientul de 
neuniformitate a mişcǎrii 

[%] 

Viteza 
liniarǎ a 
benzii 
[cm/s] Franţa SUA 

304.8 0.2 0.13 
152.4 

76.2 0.25 0.15 

38.1 0.3 0.18 
19.05 0.4 0.25 

9.53 0.6 0.32 
4.76 0.9 0.38 

Tab.  1.4.2 

Coeficientul de distorsiune a 
sunetului [%] 

Viteza 
benzii 
[cm/s] I II III IV 

Alimentare de la reţea 
19.05 ± 0.1 ± 0.2 - - 
9.53 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.3 - 
4.76 ± 0.3 ± 0.4 - - 

Alimentare de la sursǎ autonomǎ 
19.05 - ± 0.3 - - 
9.53 - ± 0.4 ± 0.4 - 
4.76 - ± 0.6 - ± 0.6 

 

Fig. 1.4.2 

În procesul de mişcare a suportului informaţioanl se disting trei faze 
(Fig. 1.4.2): 

• accelerare sau pornire  când viteza unghiularǎ a elementului de reducere – de 
obicei arborele motorului – creşte de la ω1 = 0 la o vitezǎ de regim ω2 = ωmed  
• mişcarea de regim când viteza de transport a benzii magnetice este aproximatǎ 
cu viteza nominalǎ. În realitate viteza acesteia are un grad de neuniformitate 
datoritǎ variaţiei periodice a vitezei unghiulare a elementului de reducere în jurul 
vitezei medii  ωmed = ω2 ; 
• frânare sau oprire când viteza unghiularǎ scade de la valoarea de regim la o 
valoare nulǎ; 

Durata de regim tr este caracterizatǎ de un aspect periodic de perioadǎ tc . 
Neregularitatea mişcǎrii elementului de reducere (şi implicit al elementului condus) 
influenţeazǎ în mod negativ procesul de lucru pe care îl realizeazǎ mecanismul. În plus 
accelerǎrile şi decelerǎrile successive conduc la forţe de inerţie suplimentare şi prin 
aceasta la vibraţii şi zgomote. 

Una din posibilitǎţile de uniformizare a mişcǎrii periodice este cea de utilizare a 
volantului. 
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Variaţiile aperiodice ale vitezei sunt uniformizate prin intermediul 
moderatoarelor şi a regulatoarelor. 

1.4.2.  Uniformizarea mişcării cu ajutorul volanţilor 

Volanţii sunt piese cilindrice (Fig. 1.4.3), montate pe arborele motor sau pe un 
alt arbore cuplat cu acesta. Volanţii se utilizează pentru uniformizarea vitezelor în 
mişcarea de regim a unor sisteme de antrenare (de exemplu: capetele de antrenare ale 
benzilor magnetice şi peliculelor de film, sau ale discurilor magnetice). 

 

Fig. 1.4.3 

Volantul se poate executa sub forma unei roţi cu obadă (Fig. 1.4.3 a, b), ca de 
exemplu la unele unităţi cu memorie externă, pick-up, etc.), sau sub forma unui disc 
cilindric (Fig. 1.4.3 c), ca la unele tipuri de casetofoane. 

Volantul are rol de acumulator de energie cinetică. Astfel, în intervalul în care 
viteza unghiulară creşte, când momentul motor Mm este superior momentului rezistent 
Mr, volantul acumulează o cantitate de energie cinetică. Această energie este cedată 
mecanismului în intervalul în care viteza unghiulară scade (când Mm < Mr). Se poate 
concluziona că volantul are rol de element motor suplimentar în intervalul în care Mm < 
Mr şi de element antrenat (condus) atunci când Mm > Mr (Fig. 1.4.4). 

Cunoscând viteza unghiulară medie ωmed, gradul de neuniformitate admis δ, 
variaţia pe un ciclu cinematic φc a momentelor reduse Mm şi Mr, valoarea momentului 
de inerţie al volantului este [5.7]: 

2
med

0
rm

v

c
d)MM(

J
ωδ

ϕ
ϕ

⋅

−

=
∫

 (5.4.4) 
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Fig. 1.4.4 

Dacă volantul se execută sub forma unui disc cilindric (Fig. 1.4.3), de 
dimensiuni B, D, momentul său de inerţie este: 

8
mD

2
mRJ

22
v ==  (5.4.5) 

unde m este masa volantului. Considerând cunoscut diametrul “D” al volantului, 
fie din restricţii de gabarit, fie din condiţii constructive, se poate determina lăţimea “B” 
a acestuia: 

4
v
D

J32
B

⋅⋅
=

ρπ
 (5.4.6) 

unde ρ este masa specifică a materialului volantului. 
Dacă volantul se execută sub forma unei roţi cu obadă, se poate considera că 

întreaga masă a acestuia este concentrată în obadă, momentul său de inerţie fiind: 
2

v RmJ ⋅=  (5.4.7) 
unde “R” este distanţa de la centrul de masă al secţiunii obezii la axa de rotaţie a 

volantului. 
În cazul în care volantul se montează pe un alt arbore decât cel al elementului 

de reducere (şi deci altă viteză unghiulară ω’), momentul de inerţie se determină din 
egalitatea energiilor cinetice: 

2

'v
'
v JJ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ω

ω  (5.4.8) 

1.4.3.  Uniformizarea variaţiilor aperioadice ale mişcării 

1.4.3.1. Introducere 
Variaţiile aperiodice ale vitezei elementului de reducere apar ca urmare a 

modificării caracteristicii mecanice motoare sau a celei rezistente. Modificarea 
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caracteristicilor este determinată la rândul său de schimbări ale parametrilor agentului 
motor (tensiune, frecvenţa curentului electric, presiune sau debit în cazul 
hidro-pneumatic, etc.). sau schimbări ale parametrilor de consum. Din acest motiv, 
uniformizarea vitezei se poate realiza pe cale energetică prin modificarea fie a 
caracteristicii mecanice motoare fie a celei rezistente. 

Modificarea caracteristicii mecanice motoare se realizează cu contribuţia 
regulatoarelor (Fig. 1.4.5), iar a caracteristicii mecanice rezistente cu ajutorul 
moderatoarelor (Fig. 1.4.6). 

Energie: electrică, 
pneumatică, hidraulică 

Sursă de energie 
mecanică 

Consumator 
 

Regulator

 
Flux energetic:   Flux informaţional: 

 

Fig. 1.4.5 

Consumator 
 

Moderator 

Sursă de energie 
mecanică 

Energie: electrică, 
pneumatică, hidraulică 

Mediu: 
căldură 

 

Fig. 1.4.6 

Regulatorul acţionează printr-un element de execuţie asupra sursei de energie 
(electrică, pneumatică, hidraulică, mecanică), asigurând astfel modificarea parametrilor 
agentului motor care alimentează sursa de energie mecanică. În acest caz, pe lângă 
fluxul energetic, intervine şi fluxul informaţional referitor la mărimile care intervin în 
procesul de reglare. 

Moderatorul modifică valoarea momentului rezistent redus în aşa manieră încât 
echilibrul dinamic (egalitatea momentului motor redus şi a celui rezistent) să se 
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realizeze în apropierea valorii prescrise a vitezei. Acest proces are loc pe cale 
disipativă, excedentul de energie motoare fiind consumat la un moment dat pentru 
învingerea forţei de frecare. 

Menţinerea aproximativ constantă a vitezei unghiulare a elementului de reducere 
se poate realiza şi prin intermediul unui mecanism de temporizare a mişcării (sau 
regulator de împiedicare). Această metodă este utilizată la echipamentele de orologerie 
industrială, aparate înregistratoare, relee electromagnetice, etc. În Fig. 1.4.7 este 
prezentat un mecanism de reglare prin temporizare a mişcării [5.7], [5.9]. 

 

Fig. 1.4.7 

Contactele electrice “1” trebuie să fie închise cu o anumită “întârziere”, dictată 
de un anumit proces. Din acest motiv, mişcarea elementului “9” trebuie să fie 
uniformă. Sectorul dinţat “4”, care este rigidizat cu elementul “9”, este cuplat cu 
electromagnetul “2” prin intermediul arcului “3”. În momentul acţionării, 
electromagnetul arcului “3” este deformat şi acumulează o energie potenţială. Această 
energie este consumată pentru punerea în mişcare a mecanismului format din roţile 
dinţate “4” şi “5” şi sistemul oscilant compus din roata ancoră “6”, ancora “7” şi 
contragreutăţile “8”. Contactul dintre roata “6” şi ancora “7” se realizează alternativ 
într-un singur punct. Perioada de oscilaţie a sistemului “7”+”8”, şi implicit viteza 
unghiulară a acesteia, este dictată de poziţia contragreutăţilor “8” pe tija de susţinere 
faţă de axa de oscilaţie. Din acest motiv, tija este filetată uşurând astfel poziţionarea 
contragreutăţilor. 

 

1.4.3.2. Principii de uniformizare a mişcării folosind 
regulatoare 

Uniformizarea mişcării cu ajutorul regulatoarelor este posibilă prin utilizarea a 
două variante de regulatoare: 

• regulatoare electrice şi electronice folosite la uniformizarea mişcării la 
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acţionările cu motoare sau servomotoare în buclǎ de reacţie deschisǎ sau 
închisǎ; 

• regulatoare mecanice utilizate în sistemele care vehiculeazǎ cantitǎţi mari de 
energie (grupuri energetice, motoare termice de tracţiune etc.) Regulatoarele 
centrifugale, în diverse variante constructive, ocupǎ un rol esenţial în aceastǎ 
categorie [5.7]. 

Regulatoarele electronice, în special cele în buclǎ închisǎ, au performanţele cele 
mai ridicate şi se utilizeazǎ în cele mai diverse domenii: acţionarea benzilor magnetice, 
peliculelor de film, imprimante, ceasuri electronice etc. Sistemul de acţionare a 
elementului dorit este format în general din urmǎtoartele componente: 

• subsistemul de antrenare (servomotor) sau blocare (frânǎ, cuplaj); 
• circuite electronice de comandǎ a subsistemului de antrenare în conformitate cu 
viteza doritǎ; 
• traductoare de vitezǎ cu sau fǎrǎ contact care convertesc parametrul cinematic 
vitezǎ într-un semnal electric; 
• circuite electronice de prelucrare a informaţiei obţinute de la traductoare, de 
comparare a semnalului astfel obţinut cu cel de referinţǎ. 

În Fig. 1.4.8 este prezentatǎ schema principialǎ de reglare a vitezei de antrenare 
a benzii magnetice de la înregistratoarele magnetice portabile [5.9]. Banda magneticǎ 
“1” este antrenatǎ în mişcarea de translaţie, faţǎ de capul magnetic “2”, prin 
intermediul rolei “3”. 

 

Fig. 1.4.8 

Traductorul “4” fǎrǎ contact, de tip inductiv, converteşte viteza realǎ a arborelui 
motorului “5” într-un semnal electric. Dupǎ prelucrare în blocul electronic “6”, acest 
semnal Sr este comparat (în blocul “8”) cu semnalul de referinţǎ SI impus de circuitul 
de comandǎ “7”. Dacǎ cele douǎ semnale coincid, semnalul eroare ΔS este nul şi 
servomotorul de acţionare îşi pǎstreazǎ viteza iniţialǎ. Dacǎ semnalul eroare ΔS nu este 
nul (existǎ diferenţe între viteza impusǎ şi cea realizatǎ), acesta este amplificat în 
blocul electronic “9” şi aplicat servomotorului de acţionare restabilind viteza impusǎ.  
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1.4.3.3. Uniformizarea mişcării cu ajutorul moderatoarelor 
Aşa cum se arăta anterior, moderatorul constituie un consum suplimentar de 

energie mecanică care se cuplează împreună cu consumatorul propriu-zis din sistem. În 
acest mod, egalitatea momentelor reduse, motor şi rezistent, se realizează în 
vecinătatea valorii dorite a vitezei. 

În Fig. 1.4.9 se prezintă o clasificare a diverselor variante de moderatoare cu 
specificarea unora dintre caracteristici. 

 Moderatoare 

cu frecare magnetoinductive 

uscată 

• cu acţiune radială 
• cu acţiune axială 

fluidă • cu aer 
• cu lichid 

 

Fig. 1.4.9 

În Fig. 1.4.10 se prezintă forma constructivă a unui moderator cu frecare uscată 
şi acţiune radială. 

 

Fig. 1.4.10 
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Moderatorul se compune din mai multe lamele elastice “1” solidare cu arcul “2” 
a cărui mişcare se uniformizează. La extremitatea liberă a acestor lamele, se află 
contragreutăţile “3”, ele constituind în acelaşi timp şi saboţi de frecare. Sub acţiunea 
forţelor centrifuge Fc, cărora li se opun forţele elastice Fe din lamelele “1”, 
contragreutăţile se îndepărtează de axa de rotaţie (aproximativ radial). La o anumită 
viteză unghiulară, saboţii ating tamburul “4”, realizându-se o frânare prin frecare 
uscată. Forţa normală N cu care contragreutăţile “3” apasă asupra tamburului este egală 
cu diferenţa dintre forţa centrifugă şi forţa elastică din lamelă: 

)xx(kxmFFN 0
2

ec −⋅−⋅⋅=−= ω  (5.4.9) 
unde m este masa contragreutăţii, ω este viteza unghiulară a arcului, k este 

constanta elastică a lamelei elastice, x este distanţa faţă de axa de rotaţie de la centrul 
de masă al contragreutăţii, la viteza unghiulară ω, x0 este aceeaşi distanţă la viteză 
unghiulară nulă (ω=0). 

Momentul rezistent redus introdus suplimentar de moderator este: 
zRNM rm ⋅⋅⋅= μ  (5.4.10) 

unde: μ este coeficientul de frecare dintre sabot şi tambur, R este raza tambarului iar z 
este numǎrul de saboţi. 

În Fig. 1.4.11 se prezintǎ varianta unui moderator cu frecare fluidǎ cu aerul.  

 

Fig. 1.4.11 

Aceste moderatoaresunt întâlnite în special în industria de jucǎrii (de ex. la 
combine musicale). Moderatorul constǎ practic dintr-o paletǎ (de o anumitǎ formǎ) 
care în timpul mişcǎrii de rotaţie creazǎ un moment de frânare datoritǎ frecǎrii cu 
aerul. Acest moment de frânare are expresia: 

22
4

rm K
4

hbM ωωρα
⋅=⋅

⋅⋅⋅
=  (5.4.11) 

unde: α - este un coefficient care ţine cont de forma paletei (1,2…2); ρ – este 
densitatea fluidului; b şi  h sunt parametrii geometrici ai paletei. 

În Fig. 1.4.12 se prezintǎ un moderator cu frecare fluidǎ. Fluidul utilizat poate 
sǎ fie apa, uleiul sau glicerina. 
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Fig. 1.4.12 

Fluidul din cilindrul “1” are posibilitatea de a circula între cele douǎ camere “A” 
şi “B” datoritǎ canalului practicat în corpul cilindrului. Pistolul “2” aflat în mişcare de 
translaţie va fi frânat cu o forţǎ proporţionalǎ cu viteza de translaţie. Coeficientul de 
proporţionalitate depinde de parametrii geometrici ai pistonului, mǎrimea interstiţiului 
dintre piston şi cilindru, parametrii geometrici ai canalului şi coeficientului de 
vâscozitate al fluidului. 

În Fig. 1.4.13 se prezintǎ varianta unui moderator magnetoinductiv. Efectul de 
frânare se datoreazǎ interacţiunii electromagnetice dintre câmpul magnetic al unui 
magnet permanent şi curenţii turbionari (Foucault) induşi în discul conductor ca 
urmare a rotirii acestuia în câmpul magnetic. Discul se realizeazǎ dintr-un material 
conductor nemagnetic (Al, Cu etc). 

 

Fig. 1.4.13 

Momentul de frânare electromagneticǎ al moderatorului are expresia: 
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( ) ω⋅⋅⋅
=

r
RbBM

2
0

f  (5.4.12)  

unde B este inducţia magneticǎ a magnetului permanent, b este lǎţimea tǎlpii 
magnetului, R0 (în general R0 = [0.7…0.8] x R, cu R=raza discului) este distanţa de la 
axa de rotaţie pânǎ în centrul polului magnetic, iar r este rezistenţa electricǎ a discului. 

1.5. Vibraţii şi şocuri 

1.5.1. Generalitǎţi 

Se considerǎ un sistem material oarecare – aparat de mǎsurǎ cu ac indicator, un 
echipament de calcul etc. – în stare de repaus sau în stare de mişcare. Aceste stǎri ale 
sistemului se considerǎ ca stǎri de referinţǎ. În unele situaţii, sistemul mecanic executǎ 
mişcǎri suplimentare, în raport cu aceste stǎri de referinţǎ. Aceste mişcǎri sunt vibraţii 
(oscilaţii) dacǎ parametrii ce descriu mişcarea, variazǎ alternativ în jurul valorilor lor 
corespunzǎtoare stǎrilor de referinţǎ. În toate domeniile tehnicii se întâlnesc procese şi 
mişcǎri vibratorii. 

O mişcare vibratoare este periodicǎ dacǎ toate elementele mişcǎrii se repetǎ 
identic dupǎ un interval de timp T, denumit perioada vibraţiei. Frecvenţa vibraţiei se 
defineşte ca numǎrul de perioade în unitatea de timp (secunda): 

T
1f =  [Hz] (5.5.1) 

Diagrama unei vibraţii periodice a unui system mobil pe axa Ox este ilustratǎ în 
Fig. 1.5.1. Cea mai simplǎ vibraţie periodicǎ, este utilizatǎ în studiul celor mai variate 
şi complicate mişcǎri periodice, este vibraţia sinusoidalǎ. 

 

Fig. 1.5.1 

 Dacǎ se noteazǎ cu “x” parametrul geometric al mişcǎrii (lungime sau unghi), 
legea vibraţiei armonice este definitǎ printr-o funcţie de forma: 

( )00 tsinxx ϕω +⋅⋅=  (5.5.2) 
unde : x – este elongaţia; x0 – este amplitudinea mişcǎrii; ωt + φ0 – este faza 

[rad]; ω – este pulsaţia vibraţiei [rad/s]. 
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Legǎtura dintre pulsaţie, frecvenţǎ şi perioadǎ este specificatǎ prin relaţiile: 

T
2f2 ππω ⋅

=⋅⋅=  (5.5.3) 

Legea vitezei şi respective acceleraţiei în mişcarea vibratorie armonicǎ este datǎ 
de relaţiile: 

( )00 tcosxv ϕωω +⋅⋅⋅=  (5.5.4) 

( )00
2 tsinxa ϕωω +⋅⋅⋅−=  (5.5.5) 

 Diagramele mişcării armonice sunt prezentate în Fig. 1.5.2. 

 

Fig. 1.5.2 

În general, orice mişcare periodică ce se efectuează după legea x=f(t), unde f(t) 
este o funcţie periodică de perioadă T, se poate considera ca o mişcare rezultantă a unui 
număr infinit de mare de vibraţii armonice. 

Un sistem mecanic vibrant are un singur grad de libertate dacă mişcarea sa se 
poate studia cu o singură funcţie de timp, numită coordonata vibraţiei. 

În orice moment al vibraţiei, asupra unui sistem vibrant acţionează totdeauna 
forţe elastice (de forma F= -kx), care tind să readucă sistemul în starea de referinţă. 
Dacă vibraţiile effectuate sunt  numai sub acţiunea forţelor elastice se numesc vibraţii 
libere fără amortizare. 

Asupra sistemelor amteriale ce vibrează, acţionează şi forţe care se opun 
vibraţiei, numite forţe de rezistenţă sau de amortizare. Când aceste forţe nu se pot 
neglija, vibraţiile se numesc amortizate (Fig. 1.5.3). În cele mai multe cazuri practice, 
forţele de amortizare pot fi considerate fie având valori constante - frecare constantă 
(F= -sign(v)F0, unde F0 este valoarea constantă a forţei), fie având valori proporţionale 
cu viteza – forţe de frecare vâscoasă (Fa=-cv, unde c este coeficientul de amortizare). 
În acest caz, legea vibraţiei este de forma: 

)tcos(exx tc
0 ϕω +⋅⋅= ⋅−  (5.5.6) 

vibraţia se numeşte amortizată, iar c>0 se numeşte factor de amortizare. 
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Fig. 1.5.3 

Amplitudinea este o funcţie de timp; ea descreşte şi tinde la zero. 
Şocul este o solicitare mecanică sub forma unui impuls, caracterizată de perioada 

T şi durata impulsului δ (Fig. 1.5.4). 

 

Fig. 1.5.4 

Zdruncinarea, posibilă mai laes în timpul transportului echipamentelor 
electronice, este un amestec de vibraţii de diverse frecvenţe şi şocuri mecanice. 

Legănarea reprezintă o mişcare de oscilaţie în jurul axei verticale şi un unghi 
mai mic de ± 45º. Este o mişcare caracteristică echipamentelor electronice aflate pe 
nave. 

Factorii dinamici specificaţi în cele anterioare se pot manifesta prin [5.10]: 
• Zgomot; 
• Desprinderea îmbinărilor unor componente electronice; 
• Forfecări ale unor conexiuni; 
• Scoaterea din conectare şi socluri a subansamblelor şi componentelor; 
• Oboseala mecanică a pieselor; 
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• La frecvenţa de rezonanţă mecanică a sistemului, deteriorări parţiale sau 
complete ale componentelor echipamentelor electronice; 

• Uzura, procesul de distrugere a suprafeţelor de contact în timpul frecării urmat 
de o schimbare a calităţii, geometriei şi proprietăţii stratului superficial al 
materialului. 

Înlăturarea efectului dăunător al vibraţiilor prezintădouă aspecte în construcţia 
echipaenetelor electronice: 

• Micşorarea efectului unei forţe exterioare variabile sau cu şoc pentru a feri 
elementele echipamentului de erori, uzură, deformaţii, etc; 

• Amortizarea rapidă a vibraţiilor unui indicator sau înregistrator, astfel încât 
citirea/înregistrarea să se facă într-un timp cât mai scurt. 

Aceste aspecte pot fi abordate prin prisma calculului teoretic, a dispozitivelor 
utilizate – denumite amortizoare -, pentru reducerea efectelor perturbatoare şi a 
încercărilor la care sunt supuse echipamentele electronice. 

1.5.2. Solicitările dinamice la nivelul plăcilor impriate 

1.5.2.1. Încercări ale plăcilor imprimate la vibraţii şi şocuri 
Majoritatea echipamentelor electronice sunt supuse încercărilor la şocuri şi 

vibraţii. Se urmăreşte certificarea calităţilor şi parametrilor echipamentelor electronice 
de a suporta vibraţii şi şocuri. 

Standardul STAS 8393/19-89, conform cu publicaţia CEI 68-2-6, descrie în 
detaliu metodele de încercare a echipamentelor electronice în diverse regimuri 
vibratorii. Standardul se referǎ la o metodǎ de încercare aplicabilǎ componentelor, 
echipamentelor şi a altor produse care pot sǎ fie supuse la vibraţii în special datoritǎ 
forţelor de inerţie care exista la bordul navelor, aeronavelor, vehiculelor terestre, 
echipamentelor cu ansambluri rotative etc. 

Standardul se referǎ de asemenea la cerinţele privind mişcarea vibratorie de 
excitaţie şi gradele de severitate. 

Încercarea constǎ în principal la supunerea unei probe la vibraţii sinusoidale într-
o gamǎ de frecvenţe sau la frecvenţe discrete, pentru o duratǎ determinatǎ. 

În standardul de produs trebuie sǎ se precizeze dacǎ proba trebuie sǎ funcţioneze 
în timpul încercǎrilor sau dacǎ este sufficient sǎ fie în stare de funcţionare dupǎ ce a 
fost supusǎ la încercarea la vibraţii. 

Ciclul de baleiere înseamnǎ parcurgerea gamei de frecvenţe specificate în sens 
crescǎtor şi descrescǎtor (de.ex: 10…15….10 Hz). 

Gradul de severitate al vibraţiei este definit de trei parametri: 
• gama de frecvenţe f1 – f2 ; 
• amplitudinea vibraţiei; 
• durata de încercare (exprimatǎ prin numǎrul de cicluri de baleiere sau timp). 

Gamele de frecvenţe recomandate sunt conform Tab.  1.5.1.  
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Tab.  1.5.1 

Frecvenţa 
f1 [Hz] 1 1 10 10 10 10 10 55 55 55 

Frecvenţa 
f2 [Hz] 35 100 55 150 500 2000 5000 500 2000 5000 

 
În standardul de produs trebuie sǎ se specifice amplitudinea vibraţiei, deplasarea 

sau acceleraţia sau amândouǎ. 
Sub o anumitǎ frecvenţǎ, denumitǎ frecvenţǎ de transfer, toate amplitudinile 

sunt specificate la deplasare constantǎ, în timp ce peste aceastǎ frecvenţǎ ele sunt date 
la acceleraţie constantǎ [5.11]. Valori pentru amplitudinea vibraţiilor recomandate în 
cazul unei frecvenţe de transfer joase (aproximativ 8…9 Hz) sunt prezentate în 
Tab. 1.5.2. 

Tab. 1.5.2 

Amplitudinea deplasării sub 
frecvenţa de transfer [mm] 0.35 0.75 1.5 3.5 7.5 10 15 

Amplitudinea acceleraţiei 
peste frecvenţa de transfer 

[m/s2] 
0.98 1.96 4.9 9.8 19.6 29.4 49 

 
Durata de încercare trebuie să fie aleasǎ din valorile specificate în norme şi se 

precizeazǎ în standardul de produs. Durata de încercare prin baleiere, dupǎ fiecare axǎ, 
exprimatǎ în cicluri de baleiere se alege din valorile: 1; 2; 5; 10; 20; 50;100. 

Când un aparat este destinat unei singure aplicaţii, gradul de severitate se alege 
corespunzǎtor cu caracteristicile de vibraţie ale mediului real, dacǎ acestea sunt 
cunoscute. Când nu sunt cunoscute condiţiile reale de funcţionare, gradul de severitate 
se allege din recomandǎrile standardizate. În Tab.  1.5.3 sunt prezentate câteva 
exemple de grade de severitate destinate în special componentelor, iar în Tab.  1.5.4 
exemple de grade de severitate destinate în special echipamentelor. 

În timpul baleierii, frecvenţa trebuie sǎ varieze exponenţial în funcţie de timp 
astfel: 

kt
1 eff ⋅=  (5.5.7) 

unde f este frecvenţa de încercare, f1 este frecvenţa limitǎ inferioarǎ de baleiere, 
k este factor dependent de viteza de baleiere (pentru acest caz viteza este o octavǎ / 
minut şi deci k = lg 2 = 0.693) iar t este timpul (exprimat în minute). 

Conform metologiei de încercare, echipamentul electronic este fixat pe 
generatorul de vibraţii şi este supus unui ciclu de vibraţii prin baleiere. Dupǎ aceastǎ 
încercare aparatul trebuie sǎ satisfacǎ probele de rigiditate electricǎ şi parametrii 
electrici funcţionali. 
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Încercarea rezistenţei la şoc se poate realiza prin cǎdere liberǎ sau cu ajutorul 
ciocanului cu arc (trei şocuri aplicate în zonele susceptibile ale suprafeţei exterioare: 
mânere, butoane sau dispositive analoage etc.). 

Tab.  1.5.3 

Amplitudinea 
0.35 mm 
sau 5g 

0.75 mm 
sau 10g 

1.5 mm 
sau 20g 

Gama de 
frecvenţe [Hz] 

Numărul de cicluri de baleiere 

 
Exemple de utilizare 

10...55 10 10 - Întreprinderi pt. utilaj greu, vase 
comerciale mari 

10...500 10 10 - Utilizare la sol, aronautică 
generală 

10...2000 - 10 10 Aruncătoare spaţiale, aeronave 
cu turbine 

55...500 10 10 - Similar cu frecvenţa 10..500 Hz 
pt. componente mici rigide fără 
frecvenţă de rezonanţă sub 55 Hz 

55...2000 - 10 10 Similar cu frecvenţa 10..2000 Hz 
pt. componente mici rigide fără 
frecvenţă de rezonanţă sub 55 Hz 

100...2000 - 10 10 Componente mici de construcţie 
rigidă: tranzistoare capsulate, 
diode, rezistoare şi condensatoare 

Obs: g – defineşte valoarea acceleraţiei gravitaţionale 

Tab.  1.5.4 

Amplitudinea 
0.5g 1g 2g 

Gama de 
frecvenţe 

[Hz] Numărul de cicluri de baleiere 

 
Exemple de utilizare 

10...150 50 - - Echipamente fixe (de ex. 
calculatoare electronice) 

10...150 20 - - Emiţătoare mari, climatizoare cu 
funcţionare intermitentă 

10...150 - 20 20 Echipamente pentru vapoare, 
vehicule terestre, trenuri 
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1.5.2.2. Generalităţi privind calculul dinamic al plăcilor 
imprimate 

Ca urmare a solicitărilor dinamice, placa imprimată se poate deforma fără ca şi 
componentele electronice să influenţeze prin elasticitatea terminalelor această 
deformare. 

Calculul – extrem de laborios – deformaţiilor plăcii urmăreşte determinarea 
frecvenţei proprii pentru modelul studiat, determinarea deplasării, determinarea 
sarcinilor care solicită elementul. 

Comportarea dinamică a plăcilor de circuit, în ipoteza simplificatoare a unei 
structuri uniforme, a   comportării   izotrope a   materialului   şi a  unei  repartiţii 
uniforme a sarcinii suplimentare reprezentate de masa componentelor ce echipează 
placa, poate fi tratată analitic cu metodele consacrate pentru studiul plăcilor plane 
[5.12]. 

Literatura de specialitate prezintă formule de calcul a frecvenţei de rezonanţă a 
plăcii, asimilată cu un sistem oscilant simplu, funcţie de condiţiile de contur (rezemare, 
încastrare, latură liberă) [5.12], [5.13]. Ghidajele de susţinere ale plăcii şi conectoarele 
corespund din punct de vedere mecanic unei rezemări simple. Lipirea plăcii de un 
suport rigid poate fi considerată ca şi o încastrare. 

În funcţie de nivelul de solicitare aceeaşi variantă de prindere a plăcii se paote 
comporta în mod diferit, implicând modificarea condiţiilor de contur. 

Exemplu. 
Un ghidaj care menţine placa în poziţia dorită – rezemare simplă – sub acţiunea 

forţei de apăsare a unui element elastic pretensionat va permite deplasarea marginii 
plăcii după ce forţele inerţiale dezvoltate pe placă depăşesc valorile de pretensionare. 
Din acest moment marginea plăcii se poate considera ca o latură liberă. 

Într-o serie de echipamente electronice complexe plăcile fac parte dintr-un 
sistem oscilant cu mai multe grade de libertate. Calculul devine în acest caz extrem de 
laborios şi se recomandă studiul experimental. 

Dacă direcţia vibraţiilor este paralelă cu planul plăcii imprimate, solicitările 
dinamice se fac simţite la nivelul componentelor, fiecare dintre acestea constituind un 
sistem oscilant (Fig.  1.5.5). 

 

Fig.  1.5.5 

Solicitările din terminale şi conexiuni depind de forţa de inerţie care acţionează 
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asupra componentei: 

t
^^

kamamF 1 ⋅⋅=⋅=  {N] (5.5.8) 

unde : m este masa componentei [kg]; 1
^
a este acceleraţia la nivelul componentei 

[m/s2]; 
^
a  este amplitudinea acceleraţiei la nivelul plăcii de circuit [m/s2]; kt este 

transmisibilitatea sistemului oscilant. 
Coeficientul de pierderi mecanice specific sticlotextolitului depinde de frecvenţă 

şi de amplitudinea vibraţiilor. Dacă nu se cunosc date concrete pentru coeficientul de 
amortizare internă prin histereză, care să permită calculul transmisibilităţii, se poate 
utiliza o formulă empirică dependentă de frecvenţa de rezonanţă fr (ωr fiind pulsaţia de 
rezonanţă) a plăcii: 

π
ω

αα
2

fk r
rt ⋅=⋅=  (5.5.9) 

Comportarea dinamică a unei componente electronice depinde în foarte mare 
măsură de modul în care este amplasată pe placă în raport cu direcţia de solicitare. În 
Tab.  1.5.5 sunt prezentate câteva cazuri de amplasare a unor componente electronice şi 
modul de echivalare a structurii [5.13]. Dacă se consideră că numai terminalele se 
deformează, sistemul se reduce la un cadru simplu, static nedeterminat, bară încastrată 
la un capăt, bară dublu încastrată etc. 

 În Tab.  1.5.5, semnificaţia mărimilor este următoarea: E este modulul de 
elasticitate al terminalelor [Pa]; J este momentul de inerţie al secţiunii transversale prin 
terminal [m4]; l este lungimea terminalului [m]; M şi m sunt masele componentei 
indicate [kg]. Pentru modulul de elasticitate se indică câteva valori: 
aluminium - 91070E ⋅=  Pa; ghetinax - 91010E ⋅=  Pa; ceramică - 910200E ⋅=  Pa; 
magneziu - 91040E ⋅=  Pa; oţel - 910200E ⋅=  Pa; sticlotextolit - 91018E ⋅=  Pa [5.13]. 

Tab.  1.5.5 

Reprezentare schematică Element specific Frecvenţa de rezonanţă 

 

C, R, diodă ( ) 3lm74.0M
JE78.0

⋅⋅+
⋅

⋅  

 

Tranzistor,  
circuit integrat ( ) 3lmk37.0M

JE55.0
⋅⋅⋅+

⋅
⋅  

 
Releu, contact ( ) 3lm24.0M

JE55.0
⋅⋅+

⋅
⋅  
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Literatura de specialitate prezintă formule de calcul pentru frecvenţa proprie de 
rezonanţă, funcţie de condiţiile de contur. Frecvenţa de rezonanţă pentru o placă cu 
sarcină distribuită este: 

"20
m

D

a

1K159.0 ⋅⋅⋅= αν  (5.5.10) 

unde : Kα este un factor care ţine cont de condiţiile de contur şi de dimensiunile 
geometrice ale plăcii [5.13]; a şi b sunt lungimea şi lăţimea plăcii; 3hE09.0D ⋅⋅=  este 

rigiditatea plăcii; h este grosimea plăcii; 
gba

G"m
⋅⋅

=  este distribuţia masei pe suprafaţa 

plăcii, G este greutatea plăcii cu componentele montate; g este acceleraţia 
gravitaţională. Relaţii de calcul pentru factorul Kα  sunt prezentate în Tab.  1.5.6 [5.13]. 

Pentru solicitări în domeniul elastic amortizarea din sistem are un caracter liniar. 
Dacă se trece în domeniul elasto-plastic, fenomenul de histereză mecanica se 
amplifică, impunând un caracter neliniar amortizării din sistem. 

Tab.  1.5.6 

Schiţa Kα Schiţa Kα 

 ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+⋅ 2

2

b

a187.9  
 

22.37 

 4

4

2

2

b

a44.2
b

a33.2187.9 ⋅+⋅+⋅  
 

3.52 

 4

4

2

2

b

a14.5
b

a57.2187.9 ⋅+⋅+⋅  
 2

2

b

a37.22 ⋅  

  
Succesiunea etapelor de calcul, într-o abordare simplificatorie, cuprinde [5.12]: 

• alegerea modelului de calcul pe baza informaţiilor constructive şi a literaturii de 
specialitate;  

• determinarea frecvenţei proprii ν0 pentru modelul acceptat şi compararea acesteia 
cu Δν prevăzut pentru funcţionarea echipamentului; dacă frecvenţa de rezonanţă este 
superioară valorii maxime a intervalului, înseamnă că placa din echipamentul 
electronic nu este solicitată peste limitele admise; 

• determinarea deplasării realizate la frecvenţa ν0 ; 
0

cal
K250
ν

ξ ν⋅= ; 

• determinarea deplasării caldin0 K ξξ ⋅= unde : coeficientul dinamic Kdin pentru 
sticlotextolit este Kdin= 15.7 iar pentru aliaj din aluminiu şi magneziu Kdin= 31.4; 

• evaluarea eforturilor unitare care se dezvoltă asupra plăcii şi compararea acestora 
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cu valorile admisibile; 
• efectuarea modificărilor constructive asupra modelului proiectat în vederea 
respectării condiţiilor la limită. 

1.5.2.3. Exemplul 5.5 
Se consideră o placă de circuit din sticlotextolit, simplu rezemată pe tot 

conturul, cu dimensiunile 175 x 175 x 1.5 mm, echipată cu componente electronice de 
masă M = 0.1kg. Placa este supusă unei probe de vibraţii prin baleiere în gama de 
frecvenţă 10 – 500 Hz. Se cere să se determine frecvenţa proprie de rezonanţă a plăcii. 

Se cunosc pentru sticlotextolit 3109.1 ⋅=ρ   kg/m3 şi modulul de elasticitate 
longitudinal  91018E ⋅= N/m2. 

Din Tab.  1.5.6, pentru placă simplu rezemată, se determină: 

74.19
175

175187.9K 2

2
=

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+⋅=α  (5.5.11) 

Rigiditatea la încovoiere a plăcii este: 
46.5105.1108.109.0D 9310 =⋅⋅⋅⋅= −  N/m (5.5.12) 

Distribuţia masei pe suprafaţa plǎcii este: 

115.6
175.0175.0

1.0109.1105.1"m 33 =
⋅

+⋅⋅⋅= −    kg/m2 (5.5.13) 

Frecvenţa proprie de rezonanţǎ (rel .5.5.10) va fi: 

84.96
175.0

1
115.6
46.574.19159.0 20 =⋅⋅⋅=ν   Hz (5.5.14) 

 

1.5.2.4. Exemplul 5.6 
Se considerǎ o lamelǎ elasticǎ, dintr-un releu, modelatǎ printr-o barǎ încastratǎ 

la un capǎt şi liberǎ la celǎlalt, cu urmǎtoarele caracteristici: masa uniform 
distribuitǎ m = 0.015 kg; lungimea l = 0.03 m; materialul aliaj aluminiu – magneziu; 

91070E ⋅=  Pa; intervalul de baleiere a frecvenţei Δν = 5 …2000 Hz cu o acceleraţie 
maximǎ de 10g; secţiunea transversalǎ 0.01 x 0.0015 m (Fig. 1.5.6). 

 

Fig. 1.5.6 
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Se cere sǎ se determine frecvenţa de rezonanţǎ şi sǎ se analizeze rezistenţa 
componentei. 

Masa pe unitatea de lungime este: 

5.0
030.0
015.0'm ==   kg/m (5.5.15) 

Momentul de inerţie al secţiunii transversale este: 
11

33
1081.2

12
0015.001.0

12
bhJ −⋅=

⋅
==    m4 (5.5.16) 

Frecvenţa proprie de rezonanţǎ este în acest caz : 

1234
5.0

1081.21070

03.0

56.0
'm
JE

l

56.0 119

220 =
⋅⋅⋅

⋅=
⋅

⋅=
−

ν Hz (5.5.17) 

Corespunzǎtor acestei frecvenţe se calculeazǎ coeficientul de încǎrcare inerţial 
(pentru acceleraţie maximǎ) şi amplitudinea mişcǎrii: 

17.6
2000

101234a
K

max
max0 =

⋅
=

⋅
=

ν
ν

ν  (5.5.18) 

001.0
1234

17.6250K250
22

0
cal =

⋅
=

⋅
=

ν
ξ ν   mm (5.5.19) 

Pentru aliaj aluminiu – magneziu se determinǎ deplasarea realizatǎ: 
0314.04.31001.00 =⋅=ξ   mm (5.5.20) 

Identificând deplasarea realizatǎ cu sǎgeata de la capǎtul liber al elementului 
elastic se poate determina forţa virtualǎ care ar produce o astfel de deplasare: 

49.5
03.0

100314.01081,210708

l

JE8
P 3

3119

3
0 =

⋅⋅⋅⋅⋅⋅
=

⋅⋅
=

−−ξ N (5.5.21) 

Momentul maxim din zona de încastrare creat de aceastǎ forţǎ este: 
210235.8

2
03.049.5

2
lPM −⋅

⋅
=

⋅
=    Nm (5.5.22) 

Efortul maxim din zona de încastrare este: 

ai
77

11

2
max 10710146

1081.22

10235.8
W
M σσ =⋅>⋅=

⋅⋅

⋅
==

−

−
  Pa (5.5.23) 

Din relaţia anterioarǎ rezultǎ cǎ elementul elastic nu rezistǎ la solicitarea 
impusǎ şi este necesarǎ o reproiectare a componentei. 

1.5.2.5. Exemplul 5.7 
Se considerǎ un condensator montat pe o placǎ de circuit (Fig. 1.5.7). 

Parametrii terminalelor din cupru (E=1011 Pa) sunt: lungimea terminalului l = 6 mm, 
diametrul d = 0.6 mm, densitatea ρ = 8.9 kg/dm3 , masa M = 3 grame. Se cere sǎ se 
determine frecvenţa proprie de rezonanţǎ. 
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Fig. 1.5.7 

Momentul de inerţie al secţiunii terminalului este: 

( ) 14
434

10635.0
64

106.0
64
dJ −

−
⋅=

⋅⋅
=

⋅
=

ππ   m4 (5.5.24) 

Masa terminalelor este: 

( ) 633
232

101.15109.8106
4
106.0l

4
dm −−

−
⋅=⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
=⋅⋅

⋅
=

πρπ  kg(5.5.25) 

Pe baza calculelor anterioare frecvenţa de rezonanţǎ a montajului realizat este: 

( ) ( )
770

106101.1574.0103

10635.01078.0 3363

1411
0 =

⋅⋅⋅⋅+⋅

⋅⋅
⋅=

−−−

−
ν Hz (5.5.26) 

1.5.3.  Amortizoare 

Dispozitivele utilizate pentru înlǎturarea efectului dǎunǎtor al vibraţiilor poartǎ 
denumirea de amortizoare.  O clasificare a acestor dispozitive dupǎ destinaţia lor este 
prezentatǎ în Fig. 1.5.8. 

 Amortizoare 

Amortizarea 
vibraţiilor libere 

Amortizarea 
vibraţiilor forţate 

• cu lichid 
• cu aer 
• cu frecare uscată 
• magnetoinductive 
• cu masă inerţială 
• electronice 

• Cu cauciuc 

 

Fig. 1.5.8 
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Sub forma cea mai simplǎ un amortizor cu lichid este compus din douǎ plǎci 
paralele de arie “S” aşezate separat la distanţa “h”, având interpus între ele un strat de 
fluid vâscos şi mobile una faţǎ de alta cu anumitǎ vitezǎ relativǎ (Fig. 1.5.9). 

 

Fig. 1.5.9 

Forţa de amortizare se datoreazǎ frecǎrii fluide şi interacţiunii moleculare dintre 
plǎci şi lichid. Coeficientul de amortizare este dat de relaţia: 

h
S

v
F

c a η⋅
==  [Ns/m] (5.5.27) 

unde: “S” reprezintǎ suprafaţa fiecǎrei plǎci [m2 ]; “η” este coeficientul de 
vâscozitate dinamicǎ [Ns/m2]; “h” este grosimea stratului de fluid vâscos [m]; 

21 vvv −=  este viteza relativǎ dintre cele douǎ plǎci [m/s].   
 Acest tip de amortizor se întâlneşte la aparatele de control activ, aparatele de 
cântǎrit, pick-up, servomotoare cu mişcare incrementalǎ etc. 

Din punct de vedere practic este avantajoasă utilizarea unor suprafeţe cilindrice 
pentru modelarea amortizorului (Fig. 1.5.10). Coeficientul de amortizare este: 

h
lR2c

3 ⋅⋅⋅
=

ηπ  [Nm/(rad/s)] (5.5.28) 

 

Fig. 1.5.10 
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O construcţie specialǎ este cea din Fig. 1.5.11 – amortizorul cu plǎci – format 
dintr-un rezervor fix plin cu lichid, în care sunt fixate o serie de plǎci care alterneazǎ cu 
altele rigidizate faţǎ de sistemul mobil al aparatului. 

 

Fig. 1.5.11 

Dezavantajul principal al acestor amortizoare este sensibilitatea ridicatǎ la 
variaţiile mari de temperaturǎ. 

Amortizoarele cu aer se utilizeazǎ pentru atenuarea unor vibraţii de amplitudine 
redusa, ca de exemplu în echipamentele periferice de calcul, magnetofoane, aparaturǎ 
de bord, aparate foto, aparate pentru prelucrarea datelor, aparate medicale etc. Aceste 
tipuri de amortizoare prezintǎ avantajul unui gabarit redus, prin eliminarea sistemului 
de etanşare şi menţinerea aproximativ constantǎ a vâscozitǎţii aerului la variaţia 
temperaturii. Din punct de vedere constructiv aceste amortizoare pot fi cu piston, cu 
palete, cu membranǎ sau tub silfon [5.9]. 

În Fig. 1.5.12 se prezintǎ varianta unui amortizor cu aer inclus în construcţia 
unui magnetofon. Amortizorul, pe bazǎ de piston, limiteazǎ vibraţiile rolei de 
tensionare a benzii de magnetofon, îmbunǎtǎţind astfel calitatea înregistrǎrii şi redǎrii 
sunetului. 

 

Fig. 1.5.12 
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Amortizoarele cu aer au o amortizare care nu este riguros proporţionalǎ cu viteza 
de oscilaţie. 

Amortizoarele magnetoinductive îşi bazeazǎ funcţionarea pe curenţii turbionari 
care sunt generaţi într-un element mobil – ramǎ, disc, sector general din aluminium – şi 
care se roteşte într-un camp magnetic creat de un magnet permanent. Soluţia unui astfel 
de amortizor cu disc este prezentatǎ în Fig. 1.5.13. 

 

Fig. 1.5.13 

Avantajul amortizoarelor magnetoinductive constă în obţinerea unor forţe de 
amortizare direct proporţionale cu viteza de oscilaţie a sistemului mobil. În plus, 
coeficientul de amortizare nu depinde de temperaturǎ. 

Amortizarea vibraţiilor forţate se realizeazǎ în practicǎ în urmǎtoarele cazuri: 
• bordul sau carcasa aparatului are o vibraţie de amplitudine datǎ x0, care se 
transmite aparatului cu o vibraţie de amplitudine x; 
• aparatului îi este aplicatǎ o forţǎ excitatoare F0, datoritǎ cǎreia în carcasa 
aparatului se transmite o forţǎ F. 

Pentru amortizarea acestor oscilaţii, se utilizeazǎ în general amortizoare din 
cauciuc. 

În Fig. 1.5.14, se prezintǎ soluţii utilizate pentru amortizoare din cauciuc. 
Variantele a-e sunt realizate numai pe bazǎ de cauciuc, iar variantele f, g au şi inserţie 
metalicǎ, pentru o fixare mai uşoarǎ în ansamblu. 

 

Fig. 1.5.14 
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