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1. STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE AL SISTEMELOR DE
DISIPARE A ENERGIEI SEISMICE ATAŞATE STRUCTURILOR
DE REZISTENŢĂ ÎN CONSTRUCŢII
Cutremurele de pământ pot genera adevărate dezastre, acestea ducând, nu de
puţine ori, la pierderi de vieţi omeneşti, distrugeri totale sau parţiale ale
clădirilor sau ale altor lucrări aflate în raza de acţiune a seismului, precum şi la
pierderi economice de ordinul sutelor de milioane sau chiar a miliardelor de
euro.
Pentru a evidenţia urmările devastatoare pe care cutremurele le au asupra
complexului economico-social, în Tab 1.1 sunt prezentate câteva date ale celor
mai importante seisme petrecute în ultima perioadă de timp [1]:
Regiunea de
producere a
cutremurului
Sichuan, China
Sumatra, Indonesia
Haiti
Honshu, Japonia
Negros-Cebu, Filipine

Data

Magnitudinea
(scara Richter)

05.12.2008
30.09.2009
12.01.2010
11.03.2011
06.02.2012

7,9
7,5
7
9
6,7

Pierderi de
vieţi
omeneşti
87587
1117
316000
20896
113

Pierderi
economice
(miliarde €)
22
1
11
180
0,5

Tab 1.1 Cele mai importante seisme din ultimii ani [1],[2]

Din motive financiare [3], ar fi imposibilă dimensionarea clădirilor astfel
încât să reziste fără urmări la eforturile orizontale introduse de cutremure. În
acelaşi timp, aceste urmări trebuie să se încadreze între nişte limite impuse
astfel încât clădirea să nu reprezinte un pericol pentru cei care o folosesc sau
pentru cei aflaţi în împrejurimile acesteia. [1]
De aceea, proiectanţii acceptă o deteriorare reparabilă şi controlată a
clădirii, astfel încât, din punct de vedere geometric, structura de rezistenţă să nu
se schimbe. [1]
S-au dezvoltat însă şi o serie de sisteme de protecţie a structurilor, în scopul
de a controla, diminua sau chiar preveni efectele cutremurelor asupra acestora,
principalul obiectiv fiind capacitatea de reflectare şi de absorbţie a energiei
introdusă de încărcările dinamice ale cutremurelor. [1]
Este evident faptul că dispozitivele disipatoare de energie urmăresc
îmbunătăţirea comportării structurii, ca urmare a mişcării seismice, printr-o
creştere a amortizării, necesară disipării energiei cinetice care apare în structură
şi a diminuării energiei disipate de structură prin deformaţii plastice, respectiv
ca energia disipată prin sistemele de amortizare suplimentare să fie cât mai
mare [4], (păstrarea clădirii în zona “deformaţiilor elastice”).
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Protecţia structurilor de rezistenţă în construcţii împotriva energiei introduse
de seism, prin folosirea unor dispozitive ataşate structurii, este acceptată şi
folosită în prezent din ce în ce mai mult ca o tehnică foarte eficientă, atât pentru
construcţiile noi, cât şi pentru consolidarea celor deja existente. [3]
În acest sens, în domeniul protecţiei seismice a clădirilor, au fost dezvoltate
până în prezent o varietate de sisteme de protecţie a structurilor, care pot fi
clasificate în următoarele categorii importante de sisteme de disipare a energiei
seismice, în funcţie de strategia de control şi de principalele sisteme de disipare
asociate ale acestora:
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Fig 1.1 Strategiile de control ale structurilor şi principalele sisteme de disipare asociate [6]
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2. CERCETĂRI PRIVIND IMPLEMENTAREA UNOR LEGI
CONSTITUTIVE DISIPATORILOR SEMI-ACTIVI
În vederea găsirii caracteristicilor optime ale sistemelor de disipare a
energiei seismice, ataşate structurilor de rezistenţă în construcţii şi, implicit, ale
disipatorilor seismici semi-activi care fac parte integrantă din aceste sisteme,
s-au realizat simulări amănunţite asupra a două structuri constructive
reprezentative.
S-a căutat o lege de variaţie a forţei disipative de forma:
F  f t  ;

(2.1)

Legea definită de relaţia (2.1) este cea pe care s-a fundamentat determinarea
algoritmilor de reglaj automat ai disipatorului semi-activ şi cea după care au
fost realizate simulările răspunsului acestui sistem [3], atât pentru structura din
beton armat P + 8 cât şi pentru structura metalică P + 25, după accelerogramele
VRANCEA 77 N-S [30], respectiv NORTHRIDGE 94, SUA. [36]
Simulările au condus şi la determinarea unei forme optime a coeficientului
de amortizare C0 , acesta având o formă de variaţie hiperbolică, pentru viteze
mai mari decât v0 

Fmax
, cu o reglare automată a forţei în tot domeniul de viteze
C0

v  v0 . [3]

De asemenea, rezultatele acestor simulări au facilitat determinarea
sistemelor optime de dispunere a disipatorilor în structură, implementarea unor
legi constitutive ale disipatorilor seismici semi-activi însoţite de elaborarea unor
procedee de optimizare a amortizării pentru diverse tipuri de structuri
constructive şi chiar măsurile constructive locale care trebuie luate în vederea
consolidării zonelor de integrare a acestor disipatori la construcţie.
Structura P + 8E, de a cărei dimensionare s-a ocupat colectivul Catedrei de
Beton Armat din cadrul UTCB, a fost subdimensionată intenţionat cu un
coeficient seismic c  5% , faţă de un coeficient seismic acceptabil c  7, 66% , în
vederea suplinirii capacităţii disipative a structurii având ataşaţi disipatori
semi-activi. [3]
În timpul simulărilor efectuate asupra structurii subdimensionate s-au atins
valori ale deplasărilor inacceptabile pentru o structură aflată în exploatare, aşa
cum se poate vedea şi din diagrama din Fig 2.4., astfel:
Pentru perioade de vibraţie de aproximativ 1,1 secunde pe ambele direcţii,
calculul dinamic neliniar (accelerograma Vrancea 77 N-S [30]), cu o amortizare
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naturală de 5% din cea critică, arată o comportare inacceptabilă a structurii [3]
şi anume:
 driftul relativ la parter este de 0,025, depăşind de peste 7 ori valoarea
admisibilă;
 deplasările la vârf sunt de aproximativ 35 cm;
 deplasarea remanentă la vârf este de aproximativ 17 cm.

Fig 2.4 Deplasare la vârf structură P + 8 [3]

S-a repetat simularea incluzând, de această dată, şi efectul disipatorilor
semi-activi. În această situaţie, în Fig 2.5, pentru o amortizare totală de 30%,
s-au constatat următoarele valori, care pot fi considerate relativ acceptabile: [3]
 deplasările la vârf sunt de aproximativ 17 cm, se observă o reducere la
jumătate a acestora faţă de situaţia anterioară;
 deplasarea remanentă la vârf este de 2 cm.

Fig 2.5 Deplasare la vârf structură P + 8 [3]
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S-a determinat legea de reglaj a sistemului disipativ semi-activ, care se
regăseşte în diagrama din Fig 3.2:

Fig 3.2 Legea de reglaj a sistemului disipativ semi-activ

Conform Fig 3.2, legea de reglaj prezintă două zone:
Zona I este zona în care sistemul reglează doar oscilaţiile structurii produse
de microseisme sau vânt, în această zonă forţa vâscoasă se realizează prin
efectul rezistiv al fantei cilindrice a pistonului disipatorului DSA, iar
distribuitorul proporţional DP rămâne închis; [3],[44]
Zona II este zona în care sistemul reacţionează la oscilaţiile produse de
cutremure majore, în această zonă se activează bucla de reglaj, distribuitorul DP
se deschide şi acţionează în paralel cu fanta circulară a pistonului disipatorului
DSA. [3],[44]
În aceste condiţii, diagrama vitezei în dispozitiv are caracteristici care reies
din Fig 2.18:

Fig 2.18 Diagrama vitezei în dispozitiv/disipator [3]
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Se evidenţiază trei zone distincte:
Zona 1, în intervalul de timp t   0...6  secunde, zonă în care viteza maximă
atinsă în disipator este mai mică decât viteza de deschidere, vmax  vdeschidere şi are
cm

valoarea v1  1   ; În această zonă funcţionează doar fanta rezistivă a
 s 
disipatorului DSA.
Zona 2, în intervalul de timp t   6...8  secunde, în care viteza maximă atinsă
max

cm
în disipator vmax  vdeschidere , având două maxime pentru vmax  7   şi
21

 s 

 cm 
vmax 22  5   ; În această zonă funcţionează întreg sistemul disipator s 

distribuitor.
Zona 3, în intervalul t  8 secunde, în care viteza maximă atinsă în disipator
 cm 
vmax  vdeschidere şi are valoarea v3max  1,8   ; În această ultimă zonă funcţionează
 s 

din nou numai disipatorul DSA.
3. CALCULUL PARAMETRILOR HIDRAULICI REZISTIVI AI
ANSAMBLULUI CILINDRU-DISTRIBUITOR PROPORŢIONAL
PRIN APLICAREA ANALOGIEI HIDRO-ELECTRICE
În situaţia în care în procesele de cercetare sau proiectare a sistemelor de
disipare a energiei seismice este necesară elaborarea modelelor matematice
liniarizate ale acestora, precum şi ale sub-sistemelor ce le compun, respectiv ale
ansamblului disipator-distribuitor proporţional, se aplică analogia hidroelectrică de calcul.
Aplicarea acestei analogii este recomandată atunci când căderile de presiune
dintr-un circuit nu mai pot fi determinate cu relaţiile uzuale din mecanica
fluidelor. [40]
În cazul unor elemente hidrostatice în care curgerea este laminară, există o
analogie între parametrii hidraulici şi cei electrici [39], astfel încât presiunea p ,
sau căderea de presiune p , este analoagă cu tensiunea U , respectiv căderea de
tensiune U , iar debitul de lichid Q ce circulă prin conducte este analog
intensităţii curentului I . [40]
Există însă şi situaţii în care în circuitele sistemelor hidrostatice se află o
serie de obstacole locale. În acest caz, în zona acestora, regimul de curgere
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devine turbulent şi nu se poate aplica direct analogia hidro-electrică de calcul
deoarece căderea de presiune variază în funcţie de pătratul debitului.
S-a găsit totuşi posibilitatea de a aplica, chiar şi în acest caz, regulile
analogiei hidro-electrice, dar, pentru aceasta, se înlocuieşte imaginar [40]
obstacolul local printr-o conductă de lungime echivalentă, în care curgerea are
loc în regim laminar, dar care introduce în circuit aceeaşi cădere de presiune ca
şi obstacolul local. [39]

Fig 3.1 Schemă echivalentă ansamblu cilindru-distribuitor proporţional

Pentru a putea aplica principiile analogiei hidro-electrice asupra ansamblului
cilindru disipator-distribuitor proporţional, se recurge la o schemă echivalentă,
aşa cum este prezentată în Fig 3.1, în care distribuitorul proporţional DP este
conceput ca un drosel reglabil cu fantă rezistivă dreptunghiulară de dimensiuni
a x l , în care a  ct iar l  var . [42]
Pistonul disipatorului DSA se realizează cu un joc radial j , generându-se
astfel o fantă rezistivă în care curgerea este laminară.
Prin urmare, în momentul în care pistonul începe să se deplaseze cu o viteză
v , debitul Q generat de suprafaţa Autila a acestuia este obligat să traverseze în
sens invers rezistenţa fantei dintre piston şi cilindru (Q f ) a disipatorului DSA şi,
respectiv, prin distribuitorul proporţional DP (Qd ) , a cărui rezistenţă hidraulică
locală este reglată automat electronic după o lege impusă.
În aceste condiţii, apar două fante disipative cu rezistenţe hidraulice locale
R f , asociată disipatorului DSA şi, respectiv, Rd , asociată distribuitorului
proporţional DP.
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Fig 3.4 Schemă modelare a fantei rezistive a disipatorului [42]

Rezistenţa hidraulică nereglabilă R f , dată de fanta circulară dintre piston şi
cilindru, se calculează având în vedere faptul că, datorită dimensiunilor reduse
ale acesteia, regimul de curgere prin această fantă din jurul pistonului este de tip
laminar.
Conform formulelor teoriei curgerii prin fante plane [39], în acest caz:
Qf 

1 1 l  e3


 p
12    L

(3.1)

Dar, în cazul fantelor circulare:
(3.2)
(3.3)

l  D
e j

Conform analogiei hidro-electrice:
p  R f  Q f  R f 

p
Qf

(3.7)

În aceste condiţii, rezultă:
Rf 

96     L
 DJ3

(3.8)

Expresia (3.8) reprezintă formula rezistenţei hidraulice echivalente a
disipatorului DSA.

Fig 3.5 Conducta circulară echivalentă a distribuitorului DP [42]
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Pentru că în distribuitorul proporţional DP, curgerea se desfăşoară în regim
turbulent, rezistenţa hidraulică echivalentă Rd se va calcula considerând o
conductă circulară rectilinie de diametru interior d constant şi lungime
echivalentă le care introduce în circuit aceeaşi cădere de presiune  p , dar în
care regimul de curgere este laminar [40],[42], Fig 3.5 ilustrând acest lucru.
Căderea de presiune pe droselul reglabil este definită [39] de relaţia:
Qd2  
p  pt 
2  C D2  S d2

(3.9)

Căderea de presiune pe conducta echivalentă este:
p  pl 

0, 069     le
 Qd
d4

(3.11)

Conform principiilor analogiei hidro-electrice de calcul:
p  Rd  Qd

(3.12)

Din (3.11) şi (3.12), rezultă:
Rd 

0, 069     le
d4

(3.13)

Expresia lungimii echivalente devine:
le 

Q
 d4
 d2
2
2  CD  0, 069    Sd

(3.16)

Înlocuind (3.16) în (3.13), se obţine:
Rd 

 Qd

2  CD2 Sd2

(3.17)

Expresia (3.17) reprezintă formula rezistenţei hidraulice echivalente a
distribuitorului proporţional DP.
Rezistenţele hidraulice echivalente din cadrul ansamblului cilindrudistribuitor proporţional acţionează în paralel, vezi Fig 3.1, în aceste condiţii:
1
1
1


Rt R f Rd

(3.18)

Deci:
Rt 

R f  Rd
R f  Rd

(3.19)

Expresia (3.19) reprezintă formula rezistenţei hidraulice echivalente totale a
ansamblului cilindru disipator DSA-distribuitor proporţional DP.
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În urma înlocuirilor dimensionale ce s-au făcut în formulele calculate
anterior, au rezultat următoarele valori numerice pentru rezistenţele hidraulice
echivalente, astfel:
 daN  s 
R f  0, 297 
5
 cm 
 daN  s 
Rd  0, 00457 
5
 cm 
 daN  s 
Rt  0, 00450 
5
 cm 

(3.25)
(3.33)
(3.34)

4. EFECTE TERMICE ALE PROCESELOR DE DISIPARE FLUIDICĂ
A ENERGIEI SEISMICE, EVOLUŢII ALE MEDIULUI HIDRAULIC
În cadrul proceselor de disipare fluidică a energiei seismice, transmiterea
energiei hidraulice are, ca şi una dintre consecinţe, generarea de pierderi prin
frecare. Aceste pierderi de energie prin frecare se transformă în căldură, care
este, la rândul său, preluată de lichidul de lucru.
Se ştie că încălzirea lichidului utilizat ca mediu hidraulic conduce la
modificarea vâscozităţii acestuia, fapt care poate cauza alterarea performanţelor
de lucru ale sistemului.
Se poate afirma că, în mod general, orice cădere de presiune de la o valoare
p1 la o valoare mai mică p2 atrage după sine degajarea unei cantităţi de căldură,
în condiţiile în care acest proces nu este însoţit şi de o variaţie a energiei
cinetice a lichidului de lucru din sistem. [39]
În aceste condiţii, în timpul proiectării unui sistem de acţionare hidraulică,
pentru asigurarea unor condiţii optime de funcţionare a acestuia, trebuie evaluat
cu atenţie bilanţul termic şi, unde se impune, trebuie luate măsuri adecvate
pentru menţinerea temperaturii în limite acceptabile, prin folosirea de soluţii
optime pentru evacuarea căldurii din sistem. [39]
Pentru domeniul I de lucru al legii de reglaj, domeniu în care funcţionează
numai disipatorul DSA, iar pierderile de energie sunt generate prin frecarea
fluidului hidraulic în fanta rezistivă a acestuia, se poate realiza o schemă a
rezistenţei echivalente a acestui disipator, schemă care se regăseşte în Fig 4.2:
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Fig 4.2 Schema rezistenţei echivalente a disipatorului DSA

Puterea disipată prin frecare în fanta rezistivă a disipatorului, care se
transformă în căldură, este [39]:
(4.4)

Pf  p1  Q1

Dar:
Pf  C    Q1  TI

(4.5)

În aceste condiţii, rezultă:
TI 

R f  v1med  Autila piston
C

(4.9)

Relaţia (4.9) reprezintă formula de calcul a valorii variaţiei de temperatură a
lichidului de lucru cauzată de căldura generată în frecarea din fanta rezistivă a
disipatorului DSA.
De observat că, datorită faptului că fenomenele termice care se desfăşoară în
interiorul disipatorului sunt foarte rapide, se poate aproxima că această căldură
este preluată în integralitate de lichidul de lucru.
Domeniul II de lucru aparţine cazurilor în care oscilaţiile clădirii sunt
cauzate de seisme de intensitate medie sau mare, în acest domeniu funcţionând
întreg ansamblul rezistiv, reglat automat prin distribuitorul DP, care este asociat
rezistenţelor hidraulice nereglabile ale pistoanelor disipatorilor DSA. [3]
În aceste condiţii, diagrama rezistenţelor echivalente ale ansamblului
disipator-distribuitor proporţional, aşa cum se regăseşte în Fig 3.1, este
reprezentată în Fig 4.3:
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Fig 4.3 Schema rezistenţei echivalente a ansamblului disipator-distribuitor proporţional

Puterea disipată pe o semi-sinusoidă a diagramei de variaţie a vitezei în
sistem, Fig 2.18, este, pentru disipatorul DSA:
Pf  p  Q1
(4.21)
De asemenea, puterea disipată pe o semi-sinusoidă a diagramei de variaţie a
vitezei în sistem este, pentru distribuitorul DP:
Pd  p  Q2
(4.22)
Puterea totală disipată este:
Pt  Pf  Pd
(4.23)
Din (4.21), (4.22), (4.23) rezultă:
Pt  Pf  Pd  Q1  p  Q2  p  p   Q1  Q2   Pt  QII  p
(4.24)
Dar:
Pt  C    QII  TII
(4.25)
Din (4.25):
TII 

Pt
C    QII

(4.26)

Relaţia (4.26) reprezintă formula de calcul a valorii încălzirii totale a
lichidului de lucru pentru o semi-sinusoidă, generată de puterea disipată prin
frecarea din fanta rezistivă a disipatorului şi din distribuitorul proporţional.
Plecând de la legea de variaţie a vitezei din disipator şi ţinând cont de cele
trei zone distincte ale acesteia, reprezentate în diagrama din Fig 2.18, se poate
determina expresia numerică a încălzirii totale, Ttotal , a lichidului hidraulic din
sistemul de disipare a energiei seismice:
Zona 1 prezintă 12 semi-sinusoide:
T1total  17,52  C 

(4.32)
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Zona 3 prezintă 21 de semi-sinusoide:
T3total  56, 24  C 

(4.36)

Pentru zona 2, zonă în care funcţionează întreg ansamblul disipativ,
încălzirea pentru o primă semi-sinusoidă este:
T21  17,8  C 

(4.45)

Încălzirea pentru o a doua semi-sinusoidă este:
T22  17, 794  C 

(4.54)
Dar, datorită faptului că procesul de disipare este foarte rapid, nu există timp
pentru schimb de căldură între sistem şi mediu, în aceste condiţii:
Ttotal  T1  T3  T21  T22
(4.55)
Se obţine pentru încălzirea totală valoarea:
Ttotal  109,35  C 
(4.56)
Temperatura mediului în care funcţionează sistemul de disipare a energiei
seismice este, de regulă, temperatura mediului ambiant în incinte închise, adică:
T0  20  C 
(4.57)
În aceste condiţii, temperatura maximă la care ajunge lichidul hidraulic, în
urma procesului de disipare a energiei seismice în sistemul semi-activ este:
Tlichid  129,35  C 
(4.58)
Ţinând cont de temperatura la care ajunge lichidul de lucru în timpul
procesului de disipare a energiei seismice, dar şi de caracteristicile specifice ale
diferitelor medii hidraulice, pentru sistemul semi-activ de disipare a energiei
seismice analizat se va folosi un lichid siliconic, care are caracteristici de
temperatură şi vâscozitate superioare tuturor lichidelor utilizate ca medii
hidraulice în mod curent.
total

total

max

5. STABILIREA STRUCTURII SISTEMULUI HIDRAULIC DE
DISIPARE SEMI-ACTIVĂ A ENERGIEI SEISMICE ŞI
ELABORAREA MODELELOR MATEMATICE ALE ACESTUIA
În urma simulărilor dinamice neliniare efectuate asupra structurii se poate
afirma că, pentru fiecare etaj al acestei structuri, laturile paralele ale acesteia au
un răspuns aproximativ identic.
De asemenea, pentru fiecare etaj se pot defini:
 acceleraţia de etaj;
 viteza de etaj;
 deplasarea de etaj.
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De aceea, toţi disipatorii semi-activi poziţionaţi pe laturi paralele ale
aceluiaşi etaj pot avea comandă unică.
În consecinţă, în cele ce urmează se vor analiza numai actuatorii aparţinând
unei singure laturi a etajului, urmând ca legea de reglare a acestora să fie
generată de către constructor, în funcţie de natura structurii.
Constructorul, în urma simulărilor dinamice la care supune structura, va
alege numărul de actuatori necesari generării răspunsului dinamic adecvat şi
anume acela de a păstra structura în principal în domeniul elastic al deformării,
în tot timpul desfăşurării cutremurului. [44]
Se poate admite că viteza de deformaţie a clădirii în timpul unui seism
prezintă o variaţie aproximativ sinusoidală, aceasta atingând valoarea maximă
v  vmax atunci când clădirea trece prin poziţia de echilibru şi valoarea v  0
atunci când clădirea atinge limita de deformaţie.
În cazul în care procesele de reglare automată sunt relativ lente, ca în situaţia
proceselor de reglare a disipării energiei seismelor, cu perioade în jurul
valorilor de 1 secundă, se poate aproxima şi determina funcţia de transfer a unui
distribuitor cu comandă directă adecvată cazului studiat.
În acelaşi timp, faptul că legea de reglaj a sistemului impune pe intevalul II
de lucru o cădere de presiune locală constantă pe distribuitorul DP, p  ct. ,
înlătură necesitatea liniarizării ecuaţiei de curgere prin acest distribuitor!
De asemenea, echipamentele electronice fiind infinit mai rapide decât cele
mecanice, comportamentul la transfer al celor dintâi se va lua în consideraţie
numai prin factorii de amplificare K e , respectiv mărimea de ieşire raportată la
mărimea de intrare.

Fig 5.15 Schema bloc a sistemului de disipare a energiei seismice [44]
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Fig 5.14 Schema funcţională a sistemului de disipare a energiei seismice [44]

Atât în schema funcţională din Fig 5.14, cât şi în schema bloc din Fig 5.15,
sunt reprezentate principalele elemente constitutive ale sistemului semi-activ de
disipare a energiei seismice, astfel:
Pentru componentele electronice:
C
comparator;
R.A. regulator automat;
S.C. servocontroler (echipament electronic de comandă al distribuitorului
proporţional);
Pentru componentele hidraulice ale sistemului:
T.P. traductor de presiune;
DSA disipator;
DP distribuitor proporţional;
Se notează:
K RA factor de amplificare al regulatorului automat;
K SC factor de amplificare al servocontrolerului distribuitorului proporţional;
KR
factor de amplificare al buclei de reacţie;
K DP factor de amplificare al distribuitorului proporţional;
.
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Pentru calculul funcţiei de transfer a ”părţii hidraulice” a sistemului semiactiv de disipare a energiei seismice, se porneşte de la ecuaţia de curgere în
paralel cu distribuitorul proporţional DP, adică a debitului în funcţie de viteză.
Pentru a putea scrie ecuaţia de curgere prin distribuitorul proporţional DP se
foloseşte ecuaţia de debit, considerând similitudinea muchiilor active cu puntea
Wheastone [39], astfel:
Q  Sc  C D 

2
 p


(5.5)

Însă, legea de reglaj a acestui sistem impune ca presiunea să rămână
constantă, în aceste condiţii:
Q  t   K DP  y  t 

(5.11)
Ecuaţia de echilibru dinamic al forţelor care acţionează asupra sertarului
distribuitorului proporţional se poate scrie:
FC  AC  p  m  
y  f  y  K EH  y
(5.13)
Neglijând, pentru procese relativ lente, dinamica sertarului de pilotare ce are
o masă foarte mică:
FC  AC  p  K  U C
(5.16)
Făcând înlocuirile ce se impun şi aplicând transformata Laplace ecuaţiei
rezultate, se obţine:
GH  S  

K  K DP
m  S  f  S  K EH
2

(5.26)

Expresia (5.26) reprezintă funcţia de transfer a “părţii hidraulice” a
sistemului de disipare, respectiv funcţia de transfer a distribuitorului
proporţional DP.
Pornind de la expresia (5.26), se poate scrie funcţia de transfer a sistemului
în buclă închisă, ţinând cont, în Fig 5.15, şi de următoarele notaţii:
G1  S  funcţia de transfer a căii directe a sistemului de reglare automată;
H  S  funcţia de transfer a căii de reacţie a sistemului de reglare automată;
Y0  S  

G1  S 
G1  S   H  S   1

(5.30)

Dar, funcţia de transfer a căii directe a sistemului de reglare automată este:
G1  S   K RA  K SC  GH  S 
(5.31)
Funcţia de transfer a căii de reacţie este:
H S   KR
(5.32)
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Înlocuind (5.31), (5.32) în (5.30):
Y0  S  

K RA  K SC  GH  S 
G1  S 
 Y0  S  
K RA  K SC  GH  S   K R  1
G1  S   H  S   1

(5.33)

Relaţia (5.33) reprezintă funcţia de transfer, în buclă închisă, a sistemului
semi-activ de disipare a energiei seismice.
În buclă deschisă, funcţia de transfer a sistemului se scrie sub forma:
Y  S   G1  S   H  S 

(5.34)

Înlocuind (5.31), (5.32) în (5.34):
Y  S   G1  S   H  S   Y  S   K RA  K SC  K R  GH  S 

(5.35)
Expresia (5.35) reprezintă funcţia de transfer, în buclă deschisă, a sistemului
semi-activ de disipare a energiei seismice.
6. SIMULAREA NUMERICĂ A PROCESULUI DISIPATIV SEMIACTIV, ECHIPAT CU DISTRIBUITOARE HIDRAULICE
PROPORŢIONALE
Conform principiilor criteriului ITAE, cum, în situaţia de faţă, frecvenţa
proprie a sarcinii, adică a disipatorului ataşat clădirii supuse acţiunii seismice,
respectiv  DSA , este considerabil mai mică decât frecvenţa proprie a
distribuitorului proporţional  DP , atunci se ia în calculul funcţiei de transfer a
sistemului numai frecvenţa proprie a sarcinii şi anume  DSA . [55]
Dar, în cazul de faţă, disipatorul este ataşat rigid la construcţie, astfel încât
acesta nu poate avea decât pulsaţia proprie a structurii! [51]
În aceste condiţii şi  DSA  C .
Perioada de oscilaţie liberă a unei construcţii este cuprinsă, de regulă, între
0,05 s şi 3 s, în funcţie de rigiditate, structură, înălţime etc. [56]:
TC   0, 05  0,1 / etaj  s 
(6.128)
În cazul clădirii studiate, asupra căreia s-au efectuat analizele dinamice
neliniare tratate în Capitolul 2, se poate considera că perioada de oscilaţie liberă
a acesteia are valoarea:
TC  0,33  s 
(6.129)
În această situaţie, se ia în calculul expresiei numerice a funcţiei de transfer
a sistemului numai frecvenţa proprie a disipatorului, identică cu frecvenţa
proprie a clădirii şi anume C .
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Deci, factorul total de amplificare în buclă deschisă devine:
1
KTOPTIM   C
3

(6.134)

În aceste condiţii, pentru KT

OPTIM

 KT :

KT  6, 36  s 1 

(6.135)

Ţinând cont de expresiile determinate ale funcţiilor de transfer ale sistemului
de disipare semi-activ, după calculul constantelor acestora, formele numerice
ale aceloraşi funcţii devin:
Y  S  DN 10 
50 10

6

6,36  s 1 
 daN  s 2  2
 daN 
3  daN  s 
 cm   S  9,839 10  cm   S  6,340  cm 







(6.136)

Expresia (6.136) reprezintă forma numerică validă a funcţiei de transfer, în
buclă deschisă, a sistemului semi-activ de disipare a energiei seismice, având în
componenţă un distribuitor proporţional DN 10.
6,36  s 1 

Y  S  DN 16 
125 10

6

 daN  s 2  2
3  daN  s 
 cm   S  16,192 10  cm   S  6,360





 daN 
 cm 

(6.137)

Expresia (6.137) reprezintă forma numerică validă a funcţiei de transfer, în
buclă deschisă, a sistemului semi-activ de disipare a energiei seismice, având în
componenţă un distribuitor proporţional DN 16.
6,36  s 1 

Y  S  DN 25 
310 10

6

 daN  s 2  2
 daN 
3  daN  s 
 cm   S  30, 454 10  cm   S  6,384  cm 







(6.138)

Expresia (6.138) reprezintă forma numerică validă a funcţiei de transfer,
în buclă deschisă, a sistemului semi-activ de disipare a energiei seismice, având
în componenţă un distribuitor proporţional DN 25.
Pentru determinarea răspunsurilor indiciale ale sistemelor semi-active având
în componenţă distribuitoarele proporţionale DN 10, DN 16, respeciv DN 25,
s-a utilizat programul Matlab-Simulink.
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Fig 6.20 Schema comună de simulare a funcţionării sistemelor având în componenţă DN 10, DN 16, DN 25
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Fig 6.21 Răspunsurile indiciale suprapuse ale sistemelor având în componenţă DN 10, DN 16, DN 25

Din forma răspunsurilor indiciale ale tuturor celor trei sisteme de disipare,
care se regăsesc suprapuse în Fig 6.21, se observă o variaţie a timpului de regim
tranzitoriu de la aprox. 0,03 s pentru DN 10, la aprox. 0,07 s pentru DN 25,
timpi perfect compatibili cu cei de desfăşurare a procesului seismic.
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Acordarea disipatorilor cu răspunsul dinamic al structurii, în zonele de
interes pentru disiparea energiei seismice, se face, de regulă, de către
specialistul constructor structurist.
Pornind de la aceste amplasamente şi de la vitezele maxime de deformare
ale structurii, specifice acestor amplasamente, se poate proceda, în acord cu
specialistul structurist, la dimensionarea numărului de disipatori ce pot fi
comandaţi simultan de către un singur distribuitor proporţional.
Făcând raportul dintre debitele maxime ale celor trei distribuitoare
proporţionale, extrase din catalogul Rexroth, pag 531 şi debitul maxim al
disipatorului, calculat în funcţie de viteza maximă din dispozitiv, Fig 2.18, se
dimensionează numărul maxim de disipatori ce pot fi comandaţi simultan de
fiecare dintre cele trei tipuri de distribuitoare analizate, astfel:
Un distribuitor proporţional DN 10 poate comanda un singur disipator;
Un distribuitor proporţional DN 16 poate comanda maxim 3 disipatori;
Un distribuitor proporţional DN 25 poate comanda maxim 6 disipatori.
7. REVENDICĂRI
În urma analizelor dezvoltate în teza de doctorat având titlul “Contribuţii la
Optimizarea Tipo-dimensională a Disipatorilor Semi-activi de Energie Seismică
în Construcţii”, privitoare la stadiul actual de dezvoltare a sistemelor de disipare
a energiei seismice, ataşabile structurilor de rezistenţă ale construcţiilor, au fost
realizate în mod original următoarele:
Analizarea unui disipator fluidic semi-activ capabil să fie ataşat structurii de
rezistenţă a clădirilor, în vederea disipării energiei seismice.
Analiza funcţională şi elaborarea schemelor bloc ale sistemului electrohidraulic al disipatorului semi-activ.
Elaborarea modelelor matematice de funcţionare ale sistemelor semi-active
de disipare a energiei seismice.
Analiza dinamică prin simulare numerică a funcţionării sistemului semiactiv de disipare a energiei seismice în regim tranzitoriu.
Elaborarea unor bilanţuri termice care cuprind calculul energiei termice
degajate în timpul seismului, precum şi al regimului termic al mediului
hidraulic al disipatorului semi-activ.
Determinarea numărului optim de disipatori ce pot fi comandaţi simultan de
distribuitoarele proporţionale DN 10, DN 16, respectiv DN 25.
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8. CONCLUZII
Studiile efectuate în cadrul tezei de doctorat au permis obiectivizarea
opţiunilor privind adaptarea la o clădire cu o structură de rezistenţă dată a unor
disipatori fluidici semi-activi care pun în valoare avantaje esenţiale faţă de
disipatorii pasivi, după cum urmează:
Posibilitatea de a genera legi de variaţie a forţei reactiv disipative specifice
particularităţilor constructive şi ale răspunsului dinamic dorit al clădirii.
Funcţionarea disipatorilor semi-activi fără aport de energie de la reţeaua
electrică de alimentare care, în timpul cutremurelor mari, de regulă se întrerupe.
Relativa simplitate constructivă a disipatorilor.
Posibilitatea de adaptare a răspunsului dinamic al clădirii, prin controlul
automat al forţei disipatorului semi-activ, în funcţie de natura şi particularităţile
excitaţiei acesteia, în mod special vibraţii naturale, fronturi atmosferice de
energie înaltă, precum şi seisme minore, respectiv majore.
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