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PREFAȚĂ 

Studiul dinamic al fenomenelor de vibrații mecanice în regim determinist sau 

aleator, se constituie ca o necesitate permanentă în abordarea, elucidarea, 

măsurarea şi aprecierea cât mai justă a consecinţelor asupra instalațiilor 

tehnologice şi ale mediului natural. Din acest motiv analiza dinamică şi sinteza 

structurilor mecanice acţionate de forţe perturbatoare exterioare generatoare de 

vibrații, reprezintă un capitol fundamental în studiul sistemelor mecanice, cu 

impact direct asupra activității de proiectare, execuție, mentenanţă şi expertizare, 

pentru realizarea și menţinerea performanţelor funcţionale şi tehnologice ale 

utilajelor supuse vibrațiilor, cât şi pentru protecţia omului şi a mediului 

înconjurător de zgomote și vibrații. 

Problematica complexă a vibraţiilor structurilor mecanice a fost analizată în 

modalităţi variate de diverşi cercetători fără a fi epuizată sub aspect ştiinţific şi 

tehnic. De aceea, consider că demersul autorilor lucrării, privind studiul dinamic al 

fenomenelor de vibrații mecanice se înscrie ca o contribuţie pertinentă şi esenţială 

în prezentarea sistematică şi modelarea vibraţiilor structurilor mecanice, prin teoria 

vibrațiilor și aplicaţiile specifice prezentate în această lucrare. În acest sens 

menţionez faptul că autorii au folosit modele fizice de interes practic (capitolul 1)  

pentru a sintetiza rezultatele acțiunii forțelor perturbatoare sub forma răspunsului 

dinamic al sistemelor mecanice la acţiuni exterioare.  

Se remarcă de asemenea modalitatea originală de abordare folosind analiza 

dinamică a răspunsului sub formă transmisibilității vibraţiilor (capitolul 2) și a 

calculului în complex, folosind softul profesional de calcul matematic MATHCAD 

pentru reprezentarea mărimilor specifice. Acesta constituie un nou concept de 

abordare unitară simultană a simulării comportării modelului fizic folosind  un 

modelul  numeric de simulare oferit de softul profesional de calcul MATHCAD. 

Din această perspectivă, menţionez faptul că pentru modelele fizice utilizate în 

prezent în scopul izolării antivibratorii active şi pasive (cu amortizare vâscoasă și 

histeretică), s-au obţinut răspunsurile dinamice în funcţie de parametrii de interes 

folosind reprezentările modelelor reologice uzuale prezentate de autori în lucrare 

sub forma factorului de amplificare al deplasărilor, vitezelor și accelerațiilor 

(capitolul 1)  .  
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Studiul energetic al vibraţiilor (capitolul 3) a fost realizat de autori într-o 

manieră originală, pentru sistemul de amortizare vâscoasă VOIGT KELVIN 

folosind impedanţa mecanică a modelului, pentru care s-au definit mărimile 

energetice specifice: puterea medie, instantanee, activă și reactivă a vibrațiilor.  

Controlul vibrațiilor folosind  impedanța mecanică (capitolul 4) este o abordare 

originală a răspunsului dinamic al sistemelor mecanice în ceea ce privește 

deplasarea, viteza și accelerația complexă a vibrațiilor care se pot calcula folosind 

impedanța mecanică complexă, precum și studiul fazorial al mărimilor complexe 

forță de excitație, deplasare, viteză și accelerație.  

De asemenea, sunt prezentate în finalul capitolului 4, analogia directă și analogia 

inversă între fenomenele mecanice ale vibrațiilor și oscilațiile electromagnetice din 

circuitul  RLC serie, respectiv circuitul  RLC paralel de curtent alternativ. 

În Capitolul 5 se prezintă elemente practice privind diagnoza vibroacustică a unui 

sistem mecanice, sub forma un studiu de caz al răspunsului dinamic pentru un 

turboagregat din cadrul rafinăriei LUKOIL Ploiești (Brazi)  

În final menţionez faptul că pe lângă caracterul ştiinţific şi original al lucrării, 

autorii au realizat o culegere de aplicații cu un pronunţat caracter aplicativ 

redactată clar şi cursiv, fiind accesibilă atât studenţilor de la facultăţile tehnice de la 

LICENȚĂ și MASTER cât şi inginerilor, proiectanţilor şi utilizatorilor interesaţi.  

Remarc în mod deosebit, atât modul riguros şi sintetic de prezentare a fiecărei 

demonstraţii, cât şi interpretarea fenomenologică şi inginerească pe baza unui 

algoritm coerent.  

Consider că prezenta lucrare se constituie ca o contribuţie valoroasă în domeniul 

cunoaşterii aprofundate a dinamicii sistemelor mecanice cu impact deosebit asupra 

dezvoltării ştiinţelor inginereşti. 

București, oct. 2018 Prof. dr. ing. Poilidor BRATU 

Cornel MARIN, Ion Florin POPA 
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CAPITOLUL 1 
VIBRAŢIILE SISTEMELOR MECANICE CU UN  

GRAD DE  LIBERTATE 

T1.1.VIBRAȚIILE  LIBERE FĂRĂ AMORTIZARE  
T1.1.1. Legea de mișcare a vibrațiilor libere fără amortizare 
Pentru a deduce legea vibraţiilor libere ale unui oscilator armonic liniar se consideră un 
corp de masă m legat de mediul fix printr-un element elastic liniar HOOKE având 
rigiditatea k (fig. T1.1.1). Se cunosc condiţiile la momentul iniţial t=0: 

00 v)0(x;x)0(x   (1.1.1) 

Legea a doua a lui Newton pentru mișcarea corpului după axa Ox se scrie astfel: 

0x
m

k
x0kxxmFxm e   (1.1.2) 

Dacă se notează m/kp   (pulsația proprie), ecuația diferențială (1.1.2) se scrie: 

0xpx 2  (1.1.3) 

Ecuaţia caracteristică corespunzătoare ecuației diferențiale (1.1.3) este: 

0pr 22    (1.1.4) 

Rădăcinile ecuației caracteristice sunt numere complexe: 

1j;pjr 2,1    (1.1.5) 

Soluţia ecuaţiei diferenţiale în deplasări x(t) și viteze v(t) este de forma:  














ptj
2

ptj
1

ptj
2

ptj
1

eCpjeCpj)t(x

eCeC)t(x


(1.1.6) 

Introducând ondiţiile iniţiale (1.1.1)  în (1.1.6) se obţin constantele complexe C1 , C2:  

m

 v0 
 x
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 Fig.T1.1.1 
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Ţinând seama de relația lui EULER: ptsinjptcose ptj  , după înlocuiri se obţine 

soluția ecuației diferențiale: 
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(1.1.8) 

Dacă se notează cu  faza iniţială a mișcării şi cu X amplitudinea mișcării,  
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 (1.1.9) 

soluţia în deplasări și viteze se scrie sub forma: 
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(1.1.10) 

Perioada și frecvența vibraţiilor libere se calculează cu ajutorul relațiilor:  
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(1.1.11) 

Observaţii:  

a. perioada și frecvenţa vibraţiilor libere nu depind de condiţiile iniţiale (x0 , v0) și nici de
aplitudinea mişcării X, ci numai de masa m şi de rigiditatea k a resortului; aplitudinea X
şi faza iniţială  depind de condiţiile iniţiale (x0, v0); în concluzie,  toate vibraţiile
libere ale sistemului au aceeași pulsație – sunt vibrații izocrone;

b. sistemul este conservativ dacă nu există disipare de energie şi vibraţiile libere se
produc cu aceeaşi frecvență și amplitudine un timp nelimitat;

c. frecvenţa şi amplitudinea mişcării nu depind de starea de pretensionare a arcului: de
exemplu sub greutatea mg arcul este pretensionat cu xst (Fig. T1.1.2) și execută aceleași
vibrații  ca oscilatorul din figura T1.1.1.

În adevăr, săgeata statică xst se calculează din ecuaţia de echilibru static: 

k

gm
xgmxkmgF stst0e


 (1.1.12) 

Legea a doua a lui Newton se scrie: 

  0kxxmmgkxmgxm

mgkx)xx(kF;Fmgxm stee







(1.1.13) 
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20. ** * ISO 10816-1 : 1995 Vibraţii mecanice. Evaluarea vibraţiilor maşinilor prin

măsurători pe părţile non-rotative. Partea 1: Prescripţii generale

21. ** * ISO 10816-3 - 2009 Vibraţii mecanice. Evaluarea vibraţiilor maşinilor prin

măsurători pe părţile non-rotative. Partea 3: Maşini industriale cu puterea nominala

peste 15 kW şi turaţia între 120 rpm și 15000 rpm măsurate in situ.

http://www.vibrosystem.ro/
http://www.vibrosystem.ro/
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