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Abstract. The dynamic cha racteristisc represents the basic e lements necessary to be known for an
analysis of the building behavior during an earthquake. The experime ntal dete rmina tion of these
parameters is very important for the building which undergone s ome damages during previos
earthquakes. In those cases, to es timate only by theore tical computing the behaviour of a building could
conduct to rezults with a low deg ree of confidence. As experimental methods to es tablish the dinamic
characte ristics of a structure, are the method of forced vibration, induce d into the structure and the
environmental methods.
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1. Intr oducer e
Pat ri moni ul ui const ruit i se a cor dă î n ulti mul ti mp o
i mporta nţ ă deose bită , dov adă fi ind at ât a par iţia
“Nor mel or met odol ogi ce privi nd ur mărir ea comport ării
const r uţiil or , incl usiv supr av eg here a cure nt ă a st ării
te hni ce a a cest ora ” indi cativ P130-88 cât şi a Hotăr ârii
Guv er nul ui nr . 644/90 pri vi nd mă suri pe ntr u r educer ea
riscul ui de ava rie re a constr ucţi il or a fe ctat e de cutr e mure
şi a le gii nr. 10/1995.

di fe rit e niv el uri al e constr ucţi ei, e ner gia de oscil aţi e e ste
di stri buit ă î n v e ci năt ate a fr e cv enţel or pr oprii. In Româ nia
dat orită li psei a par at urii ne cesar e de ter mi nă ril or,
mă surăt ori le pe constr ucţii s-a u făcut spor a di c, î n ma re
pa rte doar l a e xpe rtizar ea unor clă dir i av ari ate de
cutr e mur el e vrâ nce ne . In conse ci nţ ă sta di ul cer cet ăril or în
ţara noa str ă e st e re lativ i nci pi e nt at ât î n pr oble ma
int era cţ iunii cât şi î n cea a utili ză rii dete r mi năril or
e xper i mental e.

Pri nci pa lel e cara ct eri sti ci di na mi ce car e se pot det er mi na
pe cale e xper i me ntal ă sunt per ioa de le şi for mel e pr oprii
de vi br aţi e î n pla n t ra nsv ersal şi l ongit udi nal şi coeficie nt ul
de a morti za re (ν). Rezul tat ele e xperi me ntal e se compară
cu eva luăril e a nalit ice, pe ntr u a ver ifi ca model el e di na mi ce
lua te î n consi dera re î n pr oi e ctar e. Car a cte risti cil e di na mi ce
re pr ezi nt ă par a metrii de bază pe ntr u a nalizar ea
comport ării
const rucţiil or
la
a cţi uni
sei smi ce.
Det er mi nar e a lor e xperi me nt ală est e foart e i mport a ntă î n
ca zul constr ucţiil or e xist e nt e, la car e a u a pă r ut de gr adări
ale ri gi dită ţii di na mi ce î n ur ma unor cutr e mure
put er ni ce .In a cest e ca zuri e val ua re a dire ct ă pri n cal cul,
fă ră el e me nte de compar aţie poat e duce la re zulta te cu un
gra d foar te scă zut de î ncr eder e.

2. M et odol ogi a de l ucr u
La î nce r cări le e xperi me nt al e e fe ct uat e s-a fol osit
me t oda v i br aţ iil or forţ at e. In a ce sat ă me t odă vi br aţ iil e
sunt i nduse cu a j ut or ul unui ge ne ra t or me ca ni c de
vi br aţ ii sa u a unui oscil at or t i p pe ndul ia r cu a j ut or ul
tra duct oar el or de a ccel e ra ţi e şi a a par at uri i de
mă sura r e şi a chi ziţ i e sunt î nr egi str at e osci la ţii le de
ră spuns a l e constr ucţi ei (oscil ogr a ma punct ul ui ) sa u al e
te re nul ui .
2.1. Oscil at oa re me ca ni ce
In cer cetăr ile e xperi me nta le e fe ct uate s-a u ut ilizat două
tipuri de oscilat oar e:
1. Vi br at or me ca ni c ce nt ri fug al (F ig.1) cu posibilităţ i de
modi fi car e atât a masel or e xce ntri ce (î n ga ma 0…96 Kg ),
cât şi a e xce ntri cit ăţil or , a sig ur ând o g a mă de fr e cv e nţe
într e 0…20 Hz. Vi brat or ul me cani c ce ntri fug al e ste a l căt uit
di ntr -un ca dr u meta li c prev ă zut cu 2 a xe ver ti cal e pe ca re
se monte ază masel e e xce ntri ce constit uit e di n plă ci
met ali ce g roa se . Axel e avâ nd masel e e xce nt ri ce mont ate
pee l e, se rote sc î n se ns i nv er s una faţ ă de ceal alt ă, î n a şa
fe l încât forţ el e inerţi al e ce ia u na şt er e se însumea ză pe
dir e cţi a pe car e s-a fă cut montaj ul , iar pe dire cţ ie
per pe ndi cul ar se a nul ea ză . La fr ecve nţ a de 20 Hz forţa
ori zontal ă ma xi mă apli cat ă a nsa mbl ul ui str uct ură fundaţi e -te re n este de 74,3 KN.

Ca
met ode e xpe ri me ntal e
de
de ter mi na re a
ca ra ct eri sti cil or di na mi ce sunt cunoscute met oda
vibr aţiil or forţ ate şi met ode a mbie nt ale . M et ode le
e xper i mental e se baze ază pe fa pt ul că constr ucţii le
ant re nate î n mişcar ea sei smică se comport ă ca ni şte filt re
di na mi ce a mpli fi câ nd compone nt el e spe ctral e a pr opi ate
fr e cve nţ el or pr oprii şi at e nuâ ndu-le pe cel e depărt ate de
ace ste a. Răspunsul str uct uril or e ste o combi naţi e li ni ar ă de
mişcări şi nusoi dal e cu fr e cve nţ e foart e a pr opiat e de
fr e cve nţ el e pr opr ii. Di n punct de v eder e e ne rg eti c, la
niv el ul t er e nul ui e ne rgi a de oscil aţi e est e di str ibui tă rel ativ
uni for m, î ntr -un dome ni u la rg de fre cv e nţ e î n ti mp ce la
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Fig. 1. Schema de principiu a vibrogeneratorului

Antrenarea vibrogene ratorului se realizează cu un
motor monofazat de 1.8 kW, a cărui turaţie este
redusă prin interme diul unui reductor astfel încât
frecvenţa să nu depăşească 20 Hz.

Principalele elemente componente ale instalaţie i sunt:
− Cadrul s uport al ins talaţie i realizat din ţeavă.
Îmbinarea tronsoanelor se face prin intermediul
unor blocuri metalice de fixare;
− Pendulul propriu-zis cu masa de 260 kg şi cu o
lungime variabilă 5…110cm;
− Masa de montaj a mecanismului mecano-electric;
− Ansamblul mecano-ele ctric de reglare a perioadei
de oscilaţie se com pune din: motor e lectric cu
redactor, tije filetate de antrenare, pinioane cu
rulmenţi, tra nsmisie cu lanţ.
Acţionarea oscila torului se poate face manual dar şi
mecanic prevăzut pe ntru această operaţie cu un
motor liniar de antrenare.

2. Oscilator mecanic tip pendul cu posibilităţi de
modifica re a masei pendulului (în inte rvalul 0…260 Kg)
şi a lungim ii pe ndulului.
Modificarea lungim ii pe ndulului se face în tim pul
încercă rii, asigurând o variaţie continuă a frecvenţe i de
oscilaţie.
Oscilatorul tip pendul (Fig. 2 şi Fig. 3) este des tinat
încercă rilor pe construcţii cu fle xibilitate mare
(construcţii în cadre sau cadre cu diafragme cu un
regim de înălţime > P+5E), deci cu pe rioada mai mare
de 1,0 s. Pendulul asigură o gamă de frecvenţă
cuprinsă între 0.5…9Hz.

2.2. Echipamentul de achiziţie şi prelucrare a datelor
Schema bloc a echipamentului de achiziţie şi
prelucrare a datelor este preze ntată în Fig.4.

Fig. 2. Schema oscilatorului tip pendul
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Fig. 3. Oscilator montat în structură

Fig.4. Schemă bloc.

2.3. Efectuarea încercării
După montarea în structură a oscilatorului mecanic
prin prinde re rigidă de un stâlp al cadrului, se
procedează la montarea şi punerea în funcţie a
aparatelor de măsură şi înregistrare. Metodologiile de
efectuare a încercă rii dife ră în funcţie de tipul de
oscilator utilizat.

minimă vibratorul centrifugal. Se lansează programul
de achiziţie a date lor ş i se comandă creşte rea turaţie i
vibrogeneratorului, pe cât posibil cu o variaţie liniară,
ca structura să aibă timp să intre în eventuale
rezonanţe. După atinge rea turaţiei maxime se
parcurge gama de frecvenţe în sens invers cunoscând
faptul că rezonanţa se produce la valori ale
frecvenţelor apropiate dar nu identice în cele două
cazuri. Datele se înregistrează automat pe disc sau pe
dischetă.

a) Vibrator centrifugal Se pun în funcţie apa ratele de
măsurare şi înregistrare şi se porneşte pe turaţie
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Rezultatele obţinute experimental au fost comparate cu
rezultatele obţinute teoretic sau prin utilizarea a diverse
relaţii empirice conţinute în literatura tehnică de
specialitate.
Calculul
teoretic
al
structurilor
experimentale s-a făcut prin utilizarea programului
AXIS-3D. Pentru fiecare structură s-a efectuat o analiză
statică, ceea ce a permis determinarea deplasărilor
orizontale sub acţiunea încărcărilor gravitraţionale
aplicate ca forţe orizontale şi o analiză dinamică care a
permis determinarea perioadelor proprii şi a
deformatelor (moduri proprii de vibraţie) pentru
primele 6 moduri de vibrare.

b) Oscilatorul tip pendul
Incerca rea se porneş te cu e longaţia ma ximă a
pendulului (lungimea ma ximă). Se lans ează
program ul de achiziţie (care are o dura tă mult ma i
mare de cât în ca zul v ibratorului centrifugal) ş i se
pune în funcţiune m otorul de ridicare a masei
pendulului, în ace st fe l se m odifică succes iv
lung imea pe ndulului de la 110cm la 5cm, ia r
fre cvenţa vibraţiilor indus e în s tructură pa rcurge
gama de frecvenţă 0.5…9Hz. Ba nda de frecvenţă s e
parcurge ş i în aces t caz şi în se ns inve rs.
La term inarea înce rcă rii se controlează fişie rele de
date, pentru verifica rea reuş ite i înce rcă rii după ca re
se comandă salvarea fişie relor pe discul fle xibil sa u
pe ha rd disc.

Pentru fie care structură experime ntală analiza statică
şi dinamică s-a efectua t în urmă toarele variante:
− cadru plan
− cadru spa ţial
− cadru spa ţial cu placă

2.4. Prelucrarea datelor
Semnalele achiziţionate au un spe ctru în ca re o
pondere importantă o au perturbaţiile. Din cauza
forţelor de excitaţie relativ mici, transmise de
oscilatoa re structurii încărcate, răspunsul sem nalelor
percepute de accele rometre se caracte rizează printrun raport semnal-zgomot mic. Din acest motiv date le
culese tre buie prelucrate cu ajutorul filtrelor prin ca re
se îmbunătăţeşte raportul semnal-zgomot, se elimină
datele accidentale şi dispar m odulaţiile de frecvenţă
nedorită.

Pentru calculul prin relaţii aproximative de calcul a
perioade lor proprii de vibra re aplicabile, structurilor în
cadre, au fost se lectate din lite ratura tehnică
următoare le re laţii (Ifrim, 1984):
1.
Formula T. Taniguchi
T1 = (0,07 … 0,09) n (sec), n – nr. de nivele şi T1 = (o,07
… 0,08) (n + 0,5)
2.
Formula com itetului de s upraveghere a coastei
SUA: T1 = 0,1 n (sec), n – nr. de nivele
3.
Formula com itetului unit ASCE-SEA

Prelucrarea da telor constă în:
a) Trasarea spectrului de frecvenţă prin care se
evidenţiază frecvenţa de rezonanţă a structurii sau a
terenului.
b) Trasarea deformaţiei structurii în funcţie de
amplitudinea oscilaţiilor la un moment dat,
reprezentare ce perm ite stabilirea modurilor proprii
de oscilaţie ale structurii în plan transversal şi
longitudinal. Printr-un program de vizualiza re
dinamică, se poate urmării (pe monitorul
calculatorului) m işcarea s tructurii în timpul solicitării
dinamice a aces teia.
c) Mişcarea de ansamblu a construcţiei şi
reprezentarea mişcă rii de rigid a s tructurii.

L
T1 = (0,091 … 0,130) -

(sec) (L – Inălţimea

B

clădirii: B – dime nsiunea clădirii pe direcţia de vibrare)
4.
Formula Urich-DS.Carder: T1 = 0,019 L (sec), (L –
înălţimea clădirii)
5.
Formula I.L. Korcinscki: T1 = L/150 (sec)
6.
Formula R.R. Osenblueth: T1 = (0,09 … 0,10) (n+1)
sec., n-nr.nivele
7.
Formula Kyoji Nakayava: T1 = (0,1 + 0,028 n) …
(0,2 + 0,064 ) n (sec), n – nr. de nivele
8.
Formula Mario Takauki:
9.
T1 = ( 1/50 … 1/80) [4L(1-4γ)] şi T1 = L/60 (sec), L –
înălţimea clădirii; γ - coef. egal cu o.1.
10. Relaţia din normativul( P100 -1/2006):

3. Incercari experimenta le
Utilizând metodologia prezentată şi aparatura de
excitare, achiziţie şi prelucrare date s-au făcut încercări
pe hale industriale parter cu sau fără pod rulant cu
structuri în cadre din beton armat sau metal cu una sau
mai multe deschideri.

T1 = 0,20 δn , unde: δn – deplasarea oriz onta lă
obţinută prin aplica rea une i forţe sta tice orizonta le
egale cu sarcina g ravita ţională care a cţionează asupra
cadrului.
In Tabelul 1 se face o comparaţie a valorilor obţinute
experime ntal, cu cele obţinute te ore tic prin utilizarea
programului AXIS-3D, prin metode empirice de calcul
şi cu relaţia de calcul prevăzut în codul de proiecta re
seismică (P100-1/2006). Din analiza da telor cuprinse în
Tabelul 1 se constată că valorile expe rimentale dife ră
cu până la 40% de valorile s tabilite teoretic sau prin
relaţii empirice.

Tra ductorii s-a u fixat la ba za s tâ lpului la mijlocul
lor ş i la nive lul cons olei. S-a u echipa t câ te doi
stâ lpi componenţi ai ca drului. Majoritatea
clă dirilor e xpe rim enta le, pe lâng ă s tructura
efectivă a halei cu una sa u două deschide ri a u ş i
ane xe reprez entâ nd birouri sa u magaz ii, cu pa rte r
sau pa rte r ş i etaj.
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Program AXIS-3D
T[s]

f[Hz]

Tabelul 1. Caracteristici dinamice hal e part er
Valori stabilite prin calcul
Valori măsurate
(P100-1/2006)
( EC 8 )
Relaţii empirice
Experimental Fracţ. din amort.
T[s]

f[Hz]
T[s]
f[Hz]
T[s]
f[Hz]
T[s]
Hale parter cu structura în cadre din beton armat
Atelier mecanic-ROMTENSID SA Cal ea Buziaşului Timişoara
0.604
1.62
0.666
0.1352.190484
2.06
0.764
1.3
0.44 2.27 0.192
0.456
7.40
0.296
3.37
0.097
INCERC Timişoara Hala 1 str.Traian Lalescu nr.2 Timişoara
0.204
4.9
0.227
0.397- 2.190.088
11.4
0.100-0.231 10-4.40
0.32
3.1
0.135
0.455 2.51
0.042
23.8
0.095
Departamentul CCIA-Hala de încercări, str. Traian Lal escu nr. 1 Timişoara
0.204
4.9
0.263
0.10.397- 2.1910-4.4
0.32
3.1
0.088
11.4
0.145
0.231
0.455 2.51
0.042
23.8
0.098
AUTOTIM-Hala de debitare.Cal ea Circumval aţiunii nr.4 Timişoara
0.337
2.96
0.312
0.2372.630.459 1.78 0.36
2.78 0.172
0.190
5.26
0.379
4.21
0.052
19.23
0.111
AUTOTIM-Hala de reparaţii auto.Calea Circumvalaţiunii nr.4 Timişoara
0.321
3.1
0.172
0.1052.45-9.52 0.423 2.36 0.41
2.44 0.136
0.139
5.2
0.408
0.083
12
0.105
Hale parter cu structură metalic ă
AUTOTIM-Hala de reparaţii autospeciale.Calea Circumvalaţiunii nr.4 Timişoara
0.975
1.02
0.833
0.12.71-10
0.587 1.7
0.392 2.55 0.298
0.925
1.08
0.369
0.818
1.22
0.111
AUTOTIM-Hala piese de schimb.Calea Circumvalaţiunii nr.4 Timişoara
0.39
2.56
0.285
0.11.54-10
0.358 2.79 0.598 1.67 0.22
0.362
2.76
0.648
0.21
4.76
0.13
AUTOTIM-Hala confecţii metalic e.Cal ea Circumvalaţiunii nr.4 Timişoara
0.279
3.58
0.263
0.11.810.278 3.59 0.53
1.88 0.138
0.143
6.99
0.52
10
0.101
9.9
0.098
AUTOTIM-Hala turnătorie.C alea Circumvalaţiunii nr.4 Timişoara
0.284
3.52
0.345
0.11.150.295 3.38 0.742 1.34 0.202
0.182
5.49
0.864
10
0.091
10.98
0.094
CET Timişoara – Sal a maşini
0.225
3.92
0.388
0.010.7630.307 2.58 1.04
0.95 0.240
0.194
5.15
1.31
10
0.078
2.82
0.118
AUTOTIM-estacadă
0.44
2.27
0.285
0.11.810.243 4.11 0.288 3.47 0.138
0.22
4.54
0.552
10
0.101
9.9
0.098

4. Concluzii
Metoda vibraţiilor forţate, provocate de de instalaţiile
de produs vibraţii, cu aparatura de achiziţie, filtrare,
prelucrare şi redare grafică a datelor măsurate vine în
sprijinul proiectanţilor de structuri noi cât mai ales în
cazul consolidării celor avariate, prin dete rminarea
caracteristicilor dinamice pe clădiri la scară natural şi
compararea valorilor de termina te cu valorile obţinute
teoretic sau prin utilizarea unor rela ţii empirice.
Metoda este expeditivă şi se bazează pe modificarea

f[Hz]

ν

1.5
5.2
10.3

0.43

4.4
7.4
10.5

0.108

3.8
6.8
10.2

0.21

2.97
5.8
9

0.08

5.8
7.3
9.5

0.057

1.2
4.8
9
3.4
6.8
7.4
3.5
7.2
10.2
2.89
4.95
10.63
2.57
4.16
8.47
3.5
7.2
10.2

în timpul încercării a frecvenţei vibraţiilor induse în
structură şi menţine rea pe frecvenţa de rez onanţă o
perioadă de timp mai îndelungată.
Se poate aprecia pe baza deformantelor structurii
rigiditatea acesteia şi implicit reze rva din capacitatea
portantă, precum şi depista rea zonelor cu defecte
majore de execuţie sau proiectare, situa te în locuri
ascunse, de obicei la îmbină ri. Determinarea core ctă a
periodei proprii de vibra ţie T conduce la o apre ciere
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mai corectă a coeficientului dinamic β ceea ce
conduce la o dimensionare mai aproa pe de realitate a
elementelor structura le.

utilizându-se: exploziile, vibraţiile din traficul gre u,
şocuri provocate, direct din cutremure.
− Este necesară o m icrozonare mai de talia tă a
teritoriului în funcţie de pe rioada proprie de
vibraţie a tere nului definită prin pe rioa da de colţ
Tc. Din a cest punct de vede re, de exem plu la
nivelul oraşului Timiş oara s e poate vorbi de o
împărţire în 3 zone, pe direcţia N-S, astfel este
posibil ca într-o z onă calculul să fie mult
acope ritor ia r în altă z onă neacoperitor.
− Ar fi ne cesară găsirea une i re laţii de calcul a
coeficie ntului se ismic global în ca re să intre direct
perioada propri de vibra ţie, aşa cum acest lucru se
găseşte în normele unor ţări.
− Se impune necesitatea dotării cu apara tură
performantă de determ inare a caracte risticilor
dinamice ale structurilor şi te renurilor de fundare.

Studiile e xperimentale pe clădiri la scară naturală cu
stabilirea deformantei structurii pun în evidenţă
poziţia punctelor de inflexiune pe înălţimea
construcţiei aspect ce este legat de rigiditatea
structurii şi de gradul de încastrare în teren a acesteia.
Metoda vibraţiilor forţa te constituie ş i o metodologie
experime ntală de e xpertizare a clădirilor, şi de
verificare a eficacităţii unei s oluţii de consolidare
aplicate. Metoda este bazată pe tehnica vibra ţiilor şi
are la baza dete rmina rea pe rioadelor proprii de
vibraţie a le une i structuri e xistente înainte şi dacă este
cazul după aplicarea unei soluţii de consolida re ceea
ce permite aprecierea modificării rigidităţii şi în
consecinţă a rezistenţei construcţiei la acţiunea
seismică.
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În privinţa acte lor norma tive în vigoare, care stau la
baza evaluării caracte risticilor dinamice, precum şi
calculului dinamic al construcţiilor, se pot face
următoare le afirmaţii:
− Lipsa une i metodologii ş i a unei apa raturi legiferate
prin norme, care să fie folosită la excitarea
dinamică a cons trucţiilor, până în prezent
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