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1 REZUMAT 

1.1 Rezumatul etapelor anterioare 

În cadrul proiectului sunt abordate cercetări aplicative pentru realizarea unor soluţii moderne 

în vederea evaluării şi optimizării performanţelor dinamice ale vehiculelor de tracţiune feroviară și 

pentru evaluarea securităţii la impact, prin utilizarea analizei combinate, teoretică și experimentală, 

conform normativului european SR EN 15227+A1:2011: Aplicații feroviare – Cerințe de siguranță 

pasivă contra coliziunii pentru structurile cutiilor de vehicule feroviare”.  

Cercetările din cadrul proiectului vin în întâmpinarea greutăţilor pe care le întâmpină 

partenerul SC Softronic Craiova în ceea ce priveşte realizarea de vehicule feroviare performante, cu 

grad ridicat de siguranţă în exploatare și care să corespundă solicitărilor normativelor europene din 

domeniul transportului feroviar de marfă şi de călători.   

În acest sens, cercetările sunt orientate către cele mai recente tipuri de vehicule feroviare aflate 

în planul de cercetare şi de producţie al SC Softronic Craiova: 

 Locomotiva Electrica cu Motoare de tracţiune Asincrone – LEMA; 

 Trenul Electric Regional HYPERION (cunoscut cu vechea denumire RES 1720kW).  

În cadrul etapelor anterioare au fost realizate următoarele activități: 

A. Achiziţie dotări independente. 

Realizarea achiziţiilor s-a efectuat având în vedere următoarele elemente: 

 Procedurile de licitație au fost începute în cadrul etapei 01, finalizată pe data de 15.12.2012, 

cu încadrare în termenii Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, în condițiile respectării planului de achiziții din cererea de finanțare, 

 Restricţiile bugetare impuse prin actul aditional nr.1/2013 la contractual de finanţare nr. 192 
/ 2012, cu număr de inregistrare UEFISCDI PT 119/22.04.2013 prin care s-a stabilit diminuarea cu 

507.978 lei a sumei prevăzută pentru anul 2013 şi transferul acestei sume pe anii 2014 şi 2015, 

 Neafectarea obiectivelor prevăzut în cererea de finanţare a proiectului de cercetare 192 / 2012. 

A.1.Achiziție Echipament pentru Controlul Vibrațiilor și analiză structurală  

Câștigătoare a licitației a fost firma SC Enviro Consult SRL Bucuresti la un preț ofertat de 

380283.20 cu TVA inclus. Având în vedere reatricțiile bugetare și necesitatea derulării proiectului în 

condițiile neafectării rezultatelor propuse, s-a încheiat un act adițional între beneficiarul achiziției și 

câștigăroarea licitației, prin care s-a convenit eșalonarea furnizării echipamentelor și a efectuării 

plăților aferente, după cum urmează: 

 Tranșa 1, în valoare de 273326 lei + TVA (338924.24 lei cu TVA), cu predare în anul 2013, 

 Tranșa 2, în valoare de 33354 lei + TVA (41358.96 lei cu TVA), cu predare în anul 2014. 

Notă: Tranșa 2 în valoare de 41358.96 lei a fost contractată pentru etapa 3 din anul 2014. 

A.2.Achiziție Pachet software de analiza cu elemente finite   

Câștigătoare a licitației a fost firma SC INAS SRL Craiova la un pret ofertat de 394940 cu 

TVA inclus. Având în vedere faptul că pachetul software furnizat este un pachet compact, iar 

decalarea achiziției anumitor componente ar fi afectat desfășurarea lucrărilor și plăți suplimentare de 

maintenance, în cadrul prezentei etape, s-au respectat termenele și cantitățile din planul de achiziții.  

A.3.Achiziție Materiale electrice pentru  incercarea la vibratii și analiza structurala 

experimentala 

Câștigătoare a licitației a fost firma SC Spectromas SRL Bucuresti la un preț ofertat de 

153391.72 cu TVA inclus. Având în vedere reatricțiile bugetare și necesitatea derulării proiectului în 

condițiile neafectării rezultatelor propuse, s-a încheiat un act adițional între beneficiarul achiziției și 

câștigăroarea licitației, prin care s-a convenit eșalonarea furnizării echipamentelor și a efectuării 

plăților aferente, după cum urmează: 
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 Tranșa 1, în valoare de 80112 lei + TVA (99338.88 lei cu TVA), cu predare în anul 2013, 

 Tranșa 2, în valoare de 43591 lei + TVA (54052.84 lei cu TVA), cu predare în anul 2014. 
Notă: Tranșa 2 în valoare de 54052.84 lei a fost contractată pentru etapa 3 din anul 2014. 

A.4.Achiziție Instalatie pentru încercarea la vibratii și analiza structurala 

Câștigătoare a licitației a fost firma SC Enviro Consult SRL Bucuresti la un preț ofertat de 

587760 cu TVA inclus.  

Având în vedere reatricțiile bugetare, prețul mare al instalație pentru încercarea la vibratii și 

analiza structurala, preț care nu poate fi suportat prin cofinanțare de către partenerul SC Softronic, s-

a procedat la anularea licitației pentru anul 2013, planificând reluarea procedurilor de achiziție pentru 

anul 2014, în cadrul etapei 03, în funcție de fondurile alocate. Hotărârea de anulare a licitației nu 

afectează obiectivele prevăzute în cererea de finanţare, în cadrul etapei 02 fiind elaborate metode 

alternative de aplicare a analizei modale la vehicule feroviare sau la componente ale acestora.  

Având în vedere restricţiile bugetare impuse prin actul aditional nr.2/2014 la contractual de 

finanţare a proiectului de cercetare nr. 192/2012, cu număr de inregistrare UEFISCDI PT 

105/07.03.2013 și necesitatea decalării fondurilor pentru anii 2015 și 2016, achiziția instaleției nu a 

putut fi efectuată nici în cadrul etapei 03/2014, și s-a procedat la anularea achiziției. 

B. Elaborare model experimental pentru „Sistemul de evaluare a rezistenței structurale 

și a răspunsului la impact a vehiculelor de tracţiune feroviară”. 

Au fost prezentate vehiculele feroviare, aflate în portofoliul de proiectare și de fabricație al 

Softronic Craiova, pe care sunt aplicate cercetările din cadrul prezentului proiect, și anume Trenul 

Electric Regional – Hyperion și Locomotiva Electrica cu Motoare de Tracţiune Asincrone – LEMA.  

În cadrul etapei 02 au fost identificate cerințele normativului SR EN15227-A1/2011 privind 

siguranța pasivă contra coliziunilor, în domeniul vehiculelor feroviare, și a fost elaborată metodologia 

care trebuie urmată în vederea atestării prin metode combinate, teoretice și experimentale, a 

capabilității noilor vehicule feroviare de a satisface condițiile de coliziune în conformitate cu 

scenariilor de impact stabilite prin normativul amintit.  

Au fost elaborate următoarele modele experimentale:  

B.1.Model experimental pentru analiza cu elemente finite a Locomotivei Electrice cu Motoare 

de Tracţiune Asincrone – LEMA 

B.2.Model experimental pentru analiza cu elemente finite a Trenului Electric Regional – 

Hyperion 

B.3.Model experimental pentru analiza cu elemente finite a ramei de boghiu a Locomotivei 

Electrice Modernizată LEMA 

B.4.Model experimental pentru analiza modală experimentală a ramei de boghiu a 

Locomotivei Electrice cu Motoare Asincrone – LEMA 

B.5.Model experimental pentru analiza operațională și modală a motoarelor de tracțiune 

1.2 Rezumatul etapei 03 

Activitatea 3.2: Experimentări model experimental de „Sistem de evaluare a rezistenței 

structurale și a răspunsului la impact a vehiculelor de tracțiune feroviară”. Inițializare bază de date. 

Pentru calibrarea modelelor experimentale realizate în etapa 02/2013, pe parcursul prezentei 

etape, au fost efectuate încercări de laborator pe următoarele echipamente finite: 

 Încercări pe carcasă de locomotivă LEMA în vederea calibrării modelului experimental pentru 
analiza cu elemente finite al Locomotivei Electrice cu Motoare de Tracţiune Asincrone – LEMA; 

 Încercări pe ramă de boghiu LEMA în vederea calibrării modelului experimental pentru 

analiza cu elemente finite a boghiului Locomotivei Electrice Modernizată LEMA. 



Partener P1 

SC SOFTRONIC 
CRAIOVA 

Contractul PN II-PCCA Nr. 192/2012 Pag. 6  

Experimentări model pentru determinarea performanțelor dinamice și 

a securității la impact a vehiculelor de tracțiune feroviară 
Etapa 03 

 

Modelul cu elemente finite al Locomotivei Electrice cu Motoare de Tracţiune Asincrone – 

LEMA, realizat pentru analiza la impact în conformitate cu standardul EN 15227:2008+A1:2010, 

este constituit prin asamblarea modelelor parțiale, calibrate, ale carcasei LEMA echipată cu  

absorbitori de șoc EST Duplex G2.A2 și al celor două boghiuri. Evaluarea la scenariile de impact, 

impuse prin normativul EN 15227:2008+A1:2010, se va face analitic în cadrul etapei 04/2015. 

Activitatea 3.7: Elaborare model funcțional de „Sistem pentru analiza operațională a 

vibrațiilor pe structura locomotivei, cu evaluarea solicitărilor la locul de montaj a principalelor 

echipamente” 

În cadrul etapei a fost elaborat modelul funcțional de „Sistem pentru analiza operațională a 

vibrațiilor pe structura locomotivei” cu aplicație la trenul electric regional „Hyperion” realizat în 

cadrul SC Softronic. Modelul funcțional include: sistemul aparatelor de măsură și pachet software de 

achiziție, identificare modală și animație structurală. Experimentările de analiză operațională au fost 

efectuate pe parcursul a mai multor zile, la deplasări ale trenului electric regional „Hyperion” pe linie 

curentă CFR, prioritar pe ruta Craiova-Filiași, la o gamă extinsă de viteze de deplasare. Prin analiză 

operațională se determină starea vibratorie a sistemului mecanic aflat în condiții naturale de 

funcționare și, considerând ca referință unui dintre parametrii vibratorii de intrare, se identifică 

parametrii modali în termeni de pulsații proprii și forme proprii de vibrație. Experimentările au fost 

efectuate pe trenul electric prototip, iar formele proprii de vibrație, rezultate prin analiză operațională, 

au constituit suportul pentru identificarea zonelor cu rigiditate scăzută. Rezultatele obținute au 

constituit suportul pentru consolidarea serilor următoare de tren electric regional. 

Activitatea 3.6:  Elaborare model funcțional de „sistem de evaluare a rezistenței structurale 

și a răspunsului la impact a vehiculelor de tracțiune feroviară”.  

Modelul funcțional de „Sistem de evaluare a rezistenței structurale și a răspunsului la impact 

a vehiculelor de tracțiune feroviară” include: sistemul aparatelor de măsură; software de achiziție date 

și analiză experimentală în domeniile timp și frecvență; model analitic calibrat de vehicul feroviar. 

Sistemul aparatelor de măsură, pentru evaluarea la impact a vehiculelor de tracțiune feroviară 

conține modulele de achiziție date și sistemul traductoarelor de măsură. Sistemul de măsură este 

conceput pentru achiziția și prelucrarea unui număr extins de parametri fizici care să acopere 

fenomenele ce intervin într-o situație de coliziune a unui vehicul feroviar. În actuala configurație se 

pot măsura și analiza următorii parametri fizici: accelerații, curse liniare, curse de rotație, forțe, forțe 

de impact, tensiuni mecanice, tensiuni electrice, curenți electrici. 

Pachetul software pentru achiziție date și analiză experimentală în domeniile timp și 

frecvență permite dezvoltarea următoarelor tipuri de aplicații: 

-Achiziția datelor experimentale, pe 16 canale analogice de intrare, prin PulseLabshop; 

-Analiză modală experimentală, realizată prin modulele 7753 - Modal Test Consultant,  8721-

B-N-PULSE Reflex Advanced Modal Acquisition and Analysis Pack, 8722 – Pulse Reflex Correlation 

Analysis și 8718-B-N-PULSE Reflex Ansys Interface.  

Dimensiunile și masa apreciabilă pe care le au boghiurile comparativ cu dimensiunile și masa 

ansamblului global al locomotivei LEMA, precum și rolul deosebit pe care boghiurile îl joacă într-un 

scenariu de impact, implică realizarea de modele analitice separate pentru boghiuri și pentru carcasa 

echipată cu accesoriile din dotare. Modelul analitic global al locomotivei LEMA se realizează prin 

asamblarea modelelor calibrate de boghiuri și carcasă echipată. Analiza la impact, în conformitate cu 

cerințele standardului EN 15227+A1/2011, se realizează prin aplicarea analitică a celor 4 scenarii de 

impact pe modelul global asamblat al carcasei și al boghiurilor.  

Model analitic calibrat al carcasei de locomotivă electrică LEMA 
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Modelul analitic al carcasei LEMA a fost realizat și prezentat în cadrul etapei 02/2013. Pe durata 

prezentei etape, în intervalul 29.05-11.06.2014, au fost realizate încercările tensometrice, prezentate în 

capitolul 2, carcasa fiind supusă unui set complet de combinații de solicitări statice, conform 

standardului EN 12663-1/2010. A fost efectuată analiza comparativă a rezultatelor încercării cu 

rezultatele analitice obținute pe modelul cu elemente finite realizat sub Ansys 14.5 și s-a concluzionat 

că modelul analitic realizat în cadrul etapei 02/2013 satisface necesitățile pentru a fi considerat ca 

model calibrat în vederea efectuării unei analize la impact, conform standardului EN 

15227:2008+A1:2010. 

Model analitic calibrat al boghiului de locomotivă electrică LEMA 

În vederea realizării unui model analitic calibrat prin date experimentale, care să poată fi integrat 

ca subansamblu în modelul global calibrat de locomotivă LEMA, valid pentru efectuarea unei analize la 

impact, conform standardului EN 15227:2008+A1:2010, au fost realizate următoarele activități: 

Realizare model analitic; Analiză modală analitică; Analiză modală experimentală; Corelarea modelului 

analitic cu modelul experimental și, eventual, upgrade model analitic; Determinarea analitică a 

răspunsului în tensiuni și deformații ale ramei de boghiu la solicitări excepționale sau normale de 

exploatare, în conformitate cu standardele  SR EN 13749/2011 și EN 15827:2011. 

Luând în considerare faptul că în literatura de specialitate se consideră ca fiind foarte bun un 

model analitic la care se obține o eroare de evaluare a frecvențelor proprii mai mica de 2% și un MAC 

mai mare de 0.9, prin analiza datelor analitice și experimentale, se concluzionează că: 

- Formele modale ale modelului analitic sunt foarte bine corelate cu formele modale 

experimentele, factorul de corelație MAC luând valori mai mari de 0.9; 

- Eroarea globală de evaluare a frecvențelor proprii analitice se încadrează în limita a 1.7% 

comparative cu frecvențele proprii determinate experimental; 

- Având în vedere validarea în domeniul dinamic prin factorul de corelație MAC și eroarea de 

evaluare a frecvențelor proprii, se admite că modelul analitic este unul corect și poate fi utilizat pentru 

analiza teoretică a ramei de boghiu atât pentru evaluarea răspunsului la solicitări statice, conform 

standardului  SR EN 13749 / 2011, cât și pentru evaluarea răspunsului la solicitări dinamice, cum este 

cazul analizei la impact, conform standardului EN 15227:2008+A1:2010. 

-Din punct de vedere al rezistenței la solicitări statice și dinamice, boghiul LEMA satisface 

cerințele normativelor SR EN 13749/2011 și EN 15827:2011, inclusiv pentru solicitarea la șoc de 

ciocnire cu amplitudinea accelerației de 29.43 m/s2 (3g). 

Activitatea 3.9: Achiziție dotări independente 

Luând în considerare reducerile bugetare pentru proiectul nr.192/2012, de comun acord cu 

furnizorul s-a procedat la renunțarea achiziției materialelor planificate pentru anul 2014, conform 

actului adițional nr.772 / 15.04.2003 la Contractul de Furnizare nr.130226 / 12.02.2013 încheiat cu 

SC SPECTROMAS București.  

S-a finalizat achiziția echipamentelor pentru controlul vibrațiilor și analiză structurală prin 

continuarea derulării  contractul de furnizare nr. 91/20.02.2013 încheiat cu EnviroConsult Bucuresti 

Achiziție laptop. Având în vedere necesitatea unui laptop pentru efectuarea achizițiilor mobile 

de date și efectuării încercărilor pe teren, precum și faptul că un laptop este prevăzut în necesarul de 
dotări independente din cererea de finanțare, s-a procedat la achiziționarea unui laptop DellPrecision 

M6800. A fost urmată procedura de achiziție directă, conform art. 14 din OUG 34/2006, câștigătoerea 

licitației fiind firma Barbatan International Inv. SRL, Bucuresti, cu preț de 20792.36 lei, fără TVA.  
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2 EXPERIMENTĂRI MODEL EXPERIMENTAL DE „SISTEM DE EVALUARE A 

REZISTENȚEI STRUCTURALE ȘI A RĂSPUNSULUI LA IMPACT A VEHICULELOR 

DE TRACȚIUNE FEROVIARĂ”. INIȚIALIZARE BAZĂ DE DATE. 

Pentru calibrarea modelelor experimentale realizate în etapa 02/2013, pe parcursul prezentei 

etape, au fost efectuate încercări de laborator pe următoarele echipamente finite: 

 Încercări pe carcasă de locomotivă LEMA în vederea calibrării modelului experimental pentru 
analiza cu elemente finite al Locomotivei Electrice cu Motoare de Tracţiune Asincrone – LEMA; 

 Încercări pe ramă de boghiu LEMA în vederea calibrării modelului experimental pentru 
analiza cu elemente finite a boghiului Locomotivei Electrice Modernizată LEMA. 

Încercările pe locomotiva LEMA au fost efectuate, în intervalul 29.05-11.06.2014, în cadrul 

unui laborator autorizat pentru încercări din domeniul feroviar, AFER Romania, și vor constitui 

suportul pentru omologarea, în decursul anului 2015, a locomotivei în vederea circulației pe rețeaua 

feroviară europeană, în conformitate cu cele mai recente standarde din domeniul feroviar, inclusiv cu 

standardul EN 15227:2008+A1:2010 referitor la comportarea la crash.  

Încercările pe rama de boghiu a locomotivei LEMA au fost efectuate în cadrul SC Softronic 

Craiova și constituie suportul pentru calibrarea modelului analitic în vederea atestării la solicitări 

statice și oboseală în conformitate cu standardele europene EN 15827/2011, EN 13749/2011, inclusiv 

cu standardul EN 15227:2008+A1:2010 „Railway applications - Crashworthiness requirements for 

railway vehicle bodies / Aplicații feroviare – Cerințe de siguranță pasivă contra coliziunii pentru 

structurile cutiilor de vehicule feroviare”. 

Modelul cu elemente finite al Locomotivei Electrice cu Motoare de Tracţiune Asincrone – 

LEMA, realizat pentru analiza de crash în conformitate cu standardul EN 15227:2008+A1:2010, este 

constituit prin asamblarea modelelor parțiale, calibrate, ale carcasei LEMA echipată cu  absorbitori 

de șoc EST Duplex G2.A2 și al celor două boghiuri. Evaluarea la scenariile de impact, impuse prin 

normativul EN 15227:2008+A1:2010, se va face analitic în cadrul etapei 04 din anul 2015. 

2.1 Experimentări model experimental de sistem de evaluare a rezistenței structurale și a 

răspunsului la impact a Locomotivei Electrice cu Motoare de Tracţiune Asincrone – 

LEMA 

2.1.1 Prezentare generală 

În etapa 02/2013 a fost elaborat modelul analitic pentru analiza cu elemente finite a 

locomotivei electrice cu motoare de tracţiune asincrone – LEMA care este proiectată să satisfacă 

condiţiile de coliziune, conform normativului european EN 15227:2008+A1:2010. Având la bază 

modelul de proiectare realizat în ProEngineer, utilizând pachetul ANSYS 14.5 de analiză cu elemente 

finite, achiziţionat în cadrul proiectului, s-a realizat modelarea 3D a noului prototip de locomotivă.  

Pe modelul analitic experimental au fost simulate condiţiile de încărcare la solicitări statice, 

conform SR EN 12663-1:2010, determinându-se zonele de deformare maximă şi de efort mecanic 

maxim. Modelul geometric a fost realizat astfel încât să se execute reţeaua cu elemente finite folosind 

elemente de tip SHELL cu dimensiuni de cca 20 x 20 mm. Pentru generarea modelului cu elemente 

finite au fost utilizate elemente de tip SHELL63, care sunt elemente cu 4 noduri, fiecare nod având 6 

grade de libertate ( 3 translaţii UX, UY, UZ şi 3 rotaţii ROTX, ROTY, ROTZ ).  

Modelul analitic optimizat a constituit baza pentru executarea în cadrul SC Softronic a noului 

prototip de locomotivă electrică LEMA. În vederea alinierii la cerinţele normativulului  EN 

15227:2008+A1:2010, carcasa LEMA a fost prevăzută cu sisteme suplimentare de preluare, în 

manieră controlată, a energiei de coliziune:  

 Partea frontală a şasiului a fost consolidată şi proiectată pentru a se putea monta tampoate 
EST Duplex G2.A2 



Partener P1 

SC SOFTRONIC 
CRAIOVA 

Contractul PN II-PCCA Nr. 192/2012 Pag. 9  

Experimentări model pentru determinarea performanțelor dinamice și 

a securității la impact a vehiculelor de tracțiune feroviară 
Etapa 03 

 

 Cabina de conducere a fost prevăzută cu traversă frontală consolidată şi elemente 
suplimentare de ranforsare care în caz de coliziune se deformează într-o manieră controlată, 

conservând spaţial vital din jurul scaunului operatorului. 

În figura 2.1 este prezentată locomotiva electrică cu motoare de tracţiune asincrone – LEMA, 

care a fost deja expusă la salonul internațional InnoTrans Berlin, din September 23 - 26, 2014. 

 

 

Fig. 2.1. Locomotiva Electrica cu Motoare de tracţiune Asincrone – LEMA 

  

 Elemente de absorbţie a energiei de coliziune pentru LEMA-Modernizată 

Tampoane EST Duplex G2.A2 

Tampoane EST Duplex G2.A2, fig.2.2, sunt concepute pentru a satisface într-o manieră cât 

mai eficientă necesarul de adsorbţie de energie într-o coliziune cu un vehicul de nivel coborât sau cu 

un vehicul feroviar convențional, prevăzut cu tampoane clasice sau modernizate care satisfac normele 

UIC. EST Duplex G2.A2 sunt rezultatul combinării unui tampon  EST G2 cu un absorbitor EST A2. 

Tamponul EST G2 are lungimea de 620 mm, şi are o capacitate de absorbţie de energie care 

variază în funcţie de varianta constructivă între 250 kJ si 400 kJ per tampon sau intre 500 kJ si  800 

kJ per capăt de vehicul, conform figurii 2.3. 

Blocul Absorbant EST A2 este compatibil cu tamponul EST G2 și reprezintă un al doilea 

nivel de deformare, care se activează după epuizarea rezervei de deformare a Tamponului EST A2, 

dar la un nivel superior de forţă.  Blocul are lungimea de 480 mm și oferă o cursă suplimentară de 

deformare de 400 mm.  
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Fig. 2.2. Tampon EST Duplex G2.A2 

 
Fig. 2.3. Caracteristica de forţă a tamponului EST G2 

Caracteristici tehnice principale ale EST Duplex G2.A2 

 lungimea maximă constructivă: 1100 mm 

 cursa de deformare: max.  800 mm; 

 energia inmagazinată per tampon: max. 1250 kJ; 

 energie inmagazinată per cap de vehicul: : max. 2500 kJ 
În figura 2.4 este prezentat tamponul EST Duplex G2.A2 şi principalele sale caracteristici. 
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Fig. 2.4. Tampon EST Duplex G2.A2, prezentare şi caracteristici 

 

Plugul de obstacole 

Plugul de obstacole a fost conceput pentru a satisface cerinţele normativulului EN 15227 

privind siguranța pasivă contra coliziunilor.  

Suport aparat de legare 

Utilizarea tampoanelor EST Duplex G2.A2 a necesitat deplasarea frontală a suportului 

aparatului de tracţiune. Prelungirea s-a realizat având în vedere ca acesta să aibă dublul rol de suport 

pentru aparatul de tracţiune şi element de absorbţie a energiei de coliziune cu un vehicul de nivel 

coborât sau cu un vehicul feroviar conventional, prevăzut cu tampoane clasice sau modernizate care 

satisfac normele UIC. 

Elemente deformabile de ranforsare ale cabinei de conducere 

Elementele de ranforsare ale cabinei de conducere reprezintă ultimul stadiu esențial pentru 

protecţia operatorului, atunci când toate celelalte elemente primare de absorbţie a energiei şi-au 

epuizat capacitatea de atenuare a impactului. Absorbţia de energie se face prin deformarea controlată 

a structurilor de ranforsare. Cabina de conducere este prevăzută cu o traversă frontală care face 

legătura între şasiu şi tavan, fiind dimensionată pentru a proteja operatorul în caz de coliziune cu 

obstacole deformabile înalte.  

Suplimentar cabina este ranforsată cu structuri din oţel de înaltă calitate care trebuie să se 

deformeze într-o manieră controlată în caz de coliziune, conservând spațial vital din jurul scaunului 

operatorului.  
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Fig. 2.5. Suport aparat de legare şi plug de obstacole ale LEMA 

 

 
 

 
Fig. 2.6. Cabina de conducere si elemente de ranforsare ale LEMA 
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2.1.2 Încercări de laborator ale Locomotivei Electrice cu Motoare de Tracţiune Asincrone – 

LEMA  

2.1.2.1 Principii generale de efectuare a încercărilor, de evaluare și de acceptare 

Modelul analitic dezvoltat și optimizat în etapa 02/2013 a constituit baza pentru proiectarea 

și executarea în cadrul SCSoftronic a noului prototip de locomotivă electrică LEMA, fiind realizat 

fizic proiectul de carcasă de locomotivă electrică LEMA. Prin analiza structurală efectuată, a fost 

determinată starea de deformare și de eforturi mecanice din structura de rezistență a locomotivei la 

tipurile de solicitări recomandate de standardul SR EN 12663-1:2010, fiind determinate zonele cu 

deformări și efort mecanic maxim. Aceste zone au constituit punctele de amplasare prioritară a 

traductoarelor electrotensometrice și a traductoarelor de deplasare, pentru monitorizarea stării de 

tensiuni și de deformații în timpul încercărilor de laborator. 

În intervalul 29.05-11.06.2014, carcasa de locomotivă LEMA a fost supusă la încercări 

tensometrice, conform standardului SR EN 12663-1:2010, în cadrul sistemului de laboratoare al 

AFER Romania, laboratoare acreditate RENAR pentru încercări în domeniul feroviar, cu emiterea 

raportului de încercări nr. 3011–013.1 din 04.07.2014. Figurile 2.7 prezintă prototipul de locomotivă 

electrică LEMA-Modernizată pe ștandul de încercări tensometrice de la AFER Romania. 

Amplasarea traductoarelor electrorezistive este prezentată în figurile 2.8 … 2.16. 

 

 

  

Fig. 2.7. Prototipul de carcasă de locomotivă LEMA-Modernizată pe ștandul de încercări tensometrice 
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Fig. 2.8. Amplasamentul TER pe şasiu 
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Fig. 2.9. Detaliu amplasament traductoare tensometrice rezistive pe jumătate de şasiu 
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Fig. 2.10. Detaliu amplasament traductoare tensometrice rezistive pe jumătate de şasiu 
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Fig. 2.11. Amplasamentul TER în cabină 

 

 

Fig. 2.12. Amplasamentul TER la uşa laterală cabină 
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Fig. 2.13. Amplasamentul TER la fereastră laterală cabină 

 

Fig. 2.14. Amplasament TER (rozete) pe podeaua cabinei 

 

Fig. 2.15. Amplasament TER pe scheletul acoperişului 
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Fig. 2.16. Detaliu TER rama acoperişului  și perete lateral dreapta, văzut din interior 
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Pentru a măsura forţele orizontale, pe tijele pistoanelor cilindrilor hidraulici ai standului de 

tensometrie au fost montate celulele de forţă CC1, CC2 şi CC3, iar pentru cântărirea caroseriei şi a 

lesturilor adăugate în aceasta au fost montate celulele R1, R2, R3 şi R4. Dispunerea celulelor de forţă 

este prezentată în figura 2.17.  

Pe toată durata efectuării încercărilor, frecvenţa de eşantionare a fost 1Hz. 

 

Fig. 2.17. Dispunerea celulelor de forţă 

Pentru mărcile tensometrice, calculul tensiunilor s-a efectuat, pe baza deformaţiilor specifice 

măsurate cu TER, utilizând legea lui Hooke: 

]/[ 2mmNE   ,         ( 2.1) 

în care  este tensiunea, E reprezintă modulul de elasticitate longitudinală al oţelului iar  este 

deformaţia specifică măsurată de traductoarele tensometrice rezistive. Deoarece structura de 

rezistenţă a vehiculului este din oţel, pentru calculul tensiunilor din structura de rezistenţă s-a utilizat 

valoarea 2/207000 mmNE  . 

Pentru rozetele tensometrice, calculul unghiului direcţiilor principale, a tensiunilor principale, 

a tensiunii echivalente şi a deformaţiilor specifice principale, s-a efectuat pe baza formulelor de calcul 

din teoria elasticităţii, implementate în structura software a sistemului de achiziție și prelucrări 

CATMAN, utilizat la încercări, Au fost utilizate următoarele ralații de calcul: 

-unghiul direcţiilor principale: 

][
2

tan
2

1 o

CA

CABa








         ( 2.2) 

-tensiunea principală 1 : 

 
 

 
    ]/[
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2

12
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1 mmN
EE
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    ( 2.3) 

-tensiunea principală 2 : 
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-tensiunea echivalentă von Mises: 

]/[ 2

21

2

2

2

1 mmNech          ( 2.5) 

-deformaţia specifică principală 
1
 : 

    ]/[
2

1

2

22

1 mmBCBA
CA 


 


      ( 2.6) 

-deformaţia specifică principală 
2

 : 

    ]/[
2

1

2

22

2 mmBCBA
CA 


 


      ( 2.7) 

Structura de rezistenţă a vagonului este realizată din oţel S235, iar pentru acest tip de material, 

conform tabelelor 18 şi 19 din SR EN 12663-2/2010, tensiunile măsurate cu TER, în N/mm2, trebuie 

să se încadreze în următoarele limite: 

-pentru zone fără sudură:  

2

2,0 /235 mmNRpaH          ( 2.8) 

- pentru zone cu sudură:  

22,0
/214

1,1
mmN

Rp

aH          ( 2.9) 

Pentru evaluarea deformaţiilor specifice remanente, s-a utilizat expresia:  

E

R
res  05,0 ,          ( 2.10) 

în care 
res

  este deformaţia specifică remanentă, 02pRR   iar E  este modulul de elasticitate 

longitudinal.  

2.1.2.2 Definirea sarcinilor de încercare 

Pentru definirea sarcinilor de încercare a fost efectuată măsurării greutăţii carcasei goale, 

echipată doar cu traductoare şi cabluri, în scopul determinării masei m01 (greutatea G01) a acesteia: 

-vehicululul a fost poziţionat în standul de tensometrie; 

-pentru măsurarea greutăţii au fost utilizate celulele R1 – R4; 

-caroseria a fost ridicată de pe boghiuri; 

-cu caroseria ridicată, aparatura a fost adusă în „0”; 

-caroseria a fost lăsată pe boghiuri; 

-s-au măsurat şi înregistrat valorile reacţiunilor măsurate cu celulele R1 – R4. 

 

Rezultatele încercărilor: Masa caroseriei a fost m01=32678 kg (greutatea G01). 

Cunoscând masa caroseriei m01 și masa locomotivei, cu balast și fără boghiuri, m1= 69878 kg, 

se determină combinațiile de sarcini longitudinale și verticale la care va fi supusă carcasa de 

lovomotivă, conform tabelului 2.2. 
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Tabel  2.1. Tipuri de combinații de solicitări statice la care a fost supusă carcasa de LEMA 

Nr Tipul solicitării Sarcina longitudinală 

(kN) 

Sarcina verticală 

(kN) 

 Încercarea de compresiune în axa 

tampoanelor (CT) 

1000 kN/tampon gmFz  1
 

Fz= 685,503 kN 

 Încercarea de compresiune în diagonală 

dreapta (CDD) 

500 kN gmFz  1
 

Fz= 685,503 kN 

 Încercarea de compresiune în diagonala 

stânga (CDS) 

500 kN gmFz  1
 

Fz= 685,503 kN 

 Încercarea de compresiune la 150 mm 

deasupra podelei (C150) 

400kN gmFz  1
 

Fz= 685,503 kN 

 Încercarea de compresiune la nivelul 

inferior al ferestrei (CIF) 

300 kN gmFz  1  

Fz= 685,503 kN 

 Încercarea de compresiune axială (CA) 1500 kN gmFz  1  

Fz= 685,503 kN 

 Încercarea de tracţiune axială (TA) 1500 kN gmFz  1  

Fz= 685,503 kN 

 Încercarea cu sarcina verticală 

excepţională (SVE) 

- gmFz  13,1  

Fz= 891,154 kN 

unde: m1 – masa locomotivei, cu balast și fără boghiuri, m1= 69878 kg 

 

2.1.2.3 Încercarea de compresiune în axa tampoanelor (CT) 

Încercarea de compresiune în axa tampoanelor (CT) a fost efectuată în vederea determinării 

tensiunilor în punctele de măsură ca urmare a aplicării eforturilor de compresiune în axa tampoanelor. 

Efectuarea încercărilor: 

-S-au poziţionat lesturi pe podeaua vehiculului astfel încât să se realizeze o sarcină uniform 

repartizată  pentru a simula masa echipamentelor (caroserie complet echipată), Fz=685,503 kN; 

-Aparatura de măsură a fost adusă în „0”. Pentru măsurarea tensiunilor din structura vagonului s-au 

utilizat mărcile tensometrice conectate la aparatura iar pentru măsurarea forţelor au fost utilizate 

celulele de forţă CC1 şi CC3; 

-S-au aplicat forţele de compresiune gradual, în trepte cu menţinerea forţei cel puţin două minute în 

scopul stabilizării structurii. La valoarea maximă a forţelor (1000 kN/tampon), s-au efectuat trei probe 

de compresiune. Schematizarea sarcinilor este prezentată în figura 2.18 

-S-au măsurat şi înregistrat tensiunile din structura vehiculului şi deformaţiile structurii atât pe durata 

aplicării eforturilor cât şi după începărtarea acestora, în vederea determinării tensiunilor remanente. 

Rezultatul măsurătorilor este prezentat în tabelul 2.3, coloana CT, iar distribuția grafică a 

tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse este reprezentată în figura 2.19. 
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Fig. 2.18. Modul de aplicare al forţelor pentru proba CT 

 

Fig. 2.19. Distribuția tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse pentru încercarea CT 

 

2.1.2.4 Încercarea de compresiune în diagonală dreapta (CDD) 

Încercarea de compresiune în diagonală dreapta (CDD) a fost efectuată pentru determinarea 

tensiunilor în punctele de măsură ca urmare a aplicării eforturilor de compresiune pe una din 

diagonalele locomotivei. Efectuarea încercărilor: 

-Aparatura de măsură a fost adusă în „0”. Pentru măsurarea tensiunilor din structura vagonului s-au 

utilizat mărcile tensometrice conectate la aparatura iar pentru măsurarea forţei a fost utilizată celula 

CC3; 

-S-a aplicat forţa de compresiune gradual, în trepte cu menţinerea acesteia cel puţin două minute în 

scopul stabilizării structurii la valoarea maximă (500 kN). Schematizarea sarcinilor este prezentată în 

fig. 2.20.  
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-S-au măsurat şi înregistrat tensiunile din structura vehiculului şi deformaţiile structurii atât pe durata 

aplicării eforturilor cât şi după începărtarea acestora, în vederea determinării tensiunilor remanente. 

Rezultatul măsurătorilor este prezentat în tabelul 2.3, coloana CDD, iar distribuția grafică a 

tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse este reprezentată în figura 2.21. 

 

Fig. 2.20. Modul de aplicare al forţelor pentru proba CDD 

 

Fig. 2.21. Distribuția tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse pentru încercarea CDD 

2.1.2.5 Încercarea de compresiune în diagonala stânga (CDS) 

Încercarea de compresiune în diagonală stânga (CDS) a fost efectuată pentru determinarea 

tensiunilor în punctele de măsură ca urmare a aplicării eforturilor de compresiune pe una din 

diagonalele locomotivei. Efectuarea încercărilor: 

-Aparatura de măsură a fost adusă în „0”. Pentru măsurarea tensiunilor din structura vagonului s-au 

utilizat mărcile tensometrice conectate la aparatură iar pentru măsurarea forţei a fost utilizată celula 

CC1; 

-S-a aplicat forţa de compresiune gradual, în trepte cu menţinerea acesteia cel puţin două minute în 

scopul stabilizării structurii, la valoarea maximă (500 kN). Schematizarea sarcinilor este prezentată 

în fig. 2.22; 
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-S-au măsurat şi înregistrat tensiunile din structura vehiculului şi deformaţiile structurii atât pe durata 

aplicării eforturilor cât şi după începărtarea acestora, în vederea determinării tensiunilor remanente. 

Rezultatul măsurătorilor este prezentat în tabelul 2.3, coloana CDS, iar distribuția grafică a 

tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse este reprezentată în figura 2.23. 

 

Fig. 2.22. Modul de aplicare al forţelor pentru proba CDS 

 

Fig. 2.23. Distribuția tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse pentru încercarea CDS 

2.1.2.6 Încercarea de compresiune la 150 mm deasupra podelei (C150) 

Încercarea de compresiune la 150 mm deasupra podelei (C150) a fost efectuată pentru 

determinarea tensiunilor în punctele de măsură ca urmare a aplicării eforturilor de compresiune pe 

peretele frontal al cabinei de conducere. Efectuarea încercărilor: 

-Aparatura de măsură a fost adusă în „0”. Pentru măsurarea tensiunilor din structura vagonului s-au 

utilizat mărcile tensometrice conectate la aparatura iar pentru măsurarea forţelor au fost utilizate 

celulele de forţă CC1 şi CC3. Forţele de compresiune au fost aplicate prin intermediul unui dispozitiv 

realizat pentru a distrubui uniform sarcina pe peretele frontal; 

-S-au aplicat forţele de compresiune gradual, în trepte cu menţinerea acestora cel puţin două minute 

în scopul stabilizării structurii, la valoarea maximă a forţelor (200 kN/cilindru). Schematizarea 

sarcinilor este prezentată în figura 2.24; 

-S-au măsurat şi înregistrat tensiunile din structura vehiculului şi deformaţiile structurii atât pe durata 

aplicării eforturilor cât şi după începărtarea acestora, în vederea determinării tensiunilor remanente. 
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Rezultatul măsurătorilor este prezentat în tabelul 2.3, coloana C150, iar distribuția grafică a 

tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse este reprezentată în figura 2.25. 

 

Fig. 2.24. Modul de aplicare al forţelor pentru proba C150 

 

Fig. 2.25. Distribuția tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse pentru încercarea C150 

2.1.2.7 Încercarea de compresiune la nivelul inferior al ferestrei (CIF) 

Încercarea de compresiune la nivelul inferior al ferestrei (CIF) a fost efectuată în vederea 

determinării tensiunilor în punctele de măsură ca urmare a aplicării eforturilor de compresiune pe 

peretele frontal al cabinei de conducere. Efectuarea încercărilor: 

-Aparatura de măsură a fost adusă în „0”. Pentru măsurarea tensiunilor din structura vagonului s-au 

utilizat mărcile tensometrice conectate la aparatura iar pentru măsurarea forţelor au fost utilizate 

celulele CC1 şi CC3. Forţele de compresiune au fost aplicate prin intermediul unui dispozitiv realizat 

pentru a distrubui uniform sarcina pe peretele frontal; 

-S-au aplicat forţele de compresiune gradual, în trepte cu menţinerea acestora cel puţin două minute 

în scopul stabilizării structurii, la valoarea maximă a forţelor (150 kN/cilindru). Schematizarea 

eforturilor este prezentată în figura 2.26; 

-S-au măsurat şi înregistrat tensiunile din structura vehiculului şi deformaţiile structurii atât pe durata 

aplicării eforturilor cât şi după începărtarea acestora, în vederea determinării tensiunilor remanente. 

Rezultatul măsurătorilor este prezentat în tabelul 2.3, coloana CIF, iar distribuția grafică a 

tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse este reprezentată în figura 2.27. 
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Fig. 2.26. Modul de aplicare al forţelor pentru proba CIF 

 

Fig. 2.27. Distribuția tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse pentru încercarea CIF 

2.1.2.8 Încercarea de compresiune axială (CA) 

Încercarea de compresiune axială (CA) a fost efectuată în vederea determinării tensiunilor în 

punctele de măsură ca urmare a aplicării efortului de compresiune axială. Efectuarea încercărilor: 

-Aparatura de măsură a fost adusă în „0”. Pentru măsurarea tensiunilor din structura vagonului s-au 

utilizat mărcile tensometrice conectate la aparatura iar pentru măsurarea forţei a fost utilizată celula 

de forţă CC2; 

-S-a aplicat forţa de compresiune gradual, în trepte cu menţinerea forţei cel puţin două minute în 

scopul stabilizării structurii. La valoarea maximă a forţei (2000 kN), s-au efectuat trei probe de 

compresiune. Schematizarea sarcinilor este prezentată în figura 2.28; 

-S-au măsurat şi înregistrat tensiunile din structura vehiculului şi deformaţiile structurii atât pe durata 

aplicării eforturilor cât şi după începărtarea acestora, în vederea determinării tensiunilor remanente. 

Rezultatul măsurătorilor este prezentat în tabelul 2.3, coloana CA, iar distribuția grafică a 

tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse este reprezentată în figura 2.29. 
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Fig. 2.28. Modul de aplicare al forţelor pentru proba CA 

 

Fig. 2.29. Distribuția tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse pentru încercarea CA 

2.1.2.9 Încercarea de tracţiune axială (TA) 

Încercarea de tracţiune axială (TA) a fost efectuată în vederea determinării tensiunilor în 

punctele de măsură ca urmare a aplicării efortului de tracţiune axială. Efectuarea încercărilor: 

-Aparatura de măsură a fost adusă în „0”. Pentru măsurarea tensiunilor din structura vagonului s-au 

utilizat mărcile tensometrice conectate la aparatura iar pentru măsurarea forţei de tracţiune axială au 

fost utilizată celula CC; 

-S-a aplicat forţa de tracţiune gradual, în trepte cu menţinerea acesteia cel puţin două minute în scopul 

stabilizării structurii. La valoarea maximă a forţei (1500 kN), s-au efectuat trei probe de tracţiune. 

Schematizarea sarcinilor este prezentată în figura 2.30; 

-S-au măsurat şi înregistrat tensiunile din structura vehiculului şi deformaţiile structurii atât pe durata 

aplicării eforturilor cât şi după începărtarea acestora, în vederea determinării tensiunilor remanente. 

Rezultatul măsurătorilor este prezentat în tabelul 2.3, coloana TA, iar distribuția grafică a 

tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse este reprezentată în figura 2.31. 
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Fig. 2.30. Modul de aplicare al forţelor pentru proba TA 

 

Fig. 2.31. Distribuția tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse pentru încercarea CA 

2.1.2.10 Încercarea cu sarcina verticală excepţională (SVE) 

Încercarea cu sarcina verticală excepţională (SVE) a fost efectuată în vederea determinării 

tensiunilor în punctele de măsură, ca urmare a aplicării sarcinilor excepționale. 

-Aparatura de măsură a fost adusă în „0”. pentru măsurarea tensiunilor din structura vehiculului s-au 

utilizat mărcile tensometrice conectate la aparatura. Schematizarea sarcinilor este prezentată în fig. 

2.32; 

-Cu aparatura de măsură setată pe o frecvență de achiziție de 1 Hz, s-a realizat lestarea uniformă a 

carcasei până la realizarea sarcinii excepționale dată de expresia: 

][3,1 1 NgmFz            ( 

2.11) 

-S-au măsurat şi înregistrat tensiunile din structura vehiculului atât pe durata aplicării sarcinilor cât 

şi după începărtarea acestora, în vederea determinării tensiunilor remanente. 

Rezultatul măsurătorilor este prezentat în tabelul 2.3, coloana SVE, iar distribuția grafică a 

tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse este reprezentată în figura 2.33. 
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Fig. 2.32. Modul de aplicare al sarcinilor pentru proba SVE 

 

Fig. 2.33. Distribuția tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse pentru încercarea SVE 

 

Tabelul 2.2 prezintă un centralizator al rezultatelor măsurătorilor efectuate pe durata 

încercărilor. Pentru fiecare încercare la care au fost aplicate solicitări longitudinale, s-au aplicat 

forţele de tracţiune/compresiune în mod gradual, în trepte cu menţinerea acestora cel puţin două 

minute în scopul stabilizării structurii. La valoarile maxime ale forţelor, s-au efectuat trei solicitări de 

tracţiune/compresiune. Tabelul 2.2 prezintă rezultatul celei de a treia solicitări. Figura 2.34 prezintă 

centralizat distribuția grafică a tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse pentru toate 

încercările efectuate. 

Din analiza datelor din tabelul 2.2 și din graficele 2.34 se concluzionează că la toate încercările 

efectuate tensiunile măsurate sunt cu mult sub limita de curgere pentru oţelul S235 din care este 

realizată structura de rezistenţă a carcasei LEMA, anume: 235 N/mm2 pentru zone fără sudură și 214 

N/mm2 pentru zone cu sudură. 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

LI
 1

LI
 3

LI
 1

0
2

LL
 1

LL
 3

LL
 5

LL
 7

LL
 9

LL
 1

1

LL
 1

3

LL
 1

5

LL
 1

7

LL
 1

0
2

LL
 1

0
4

LL
 1

0
6

LL
 1

0
8

LL
 1

1
0

LL
 1

1
2

LL
 1

1
4

LL
 1

1
6

LL
 1

1
8

R
 1

0
1

TF
 2

TF
 4

TF
 1

03

Încercarea cu sarcina verticală excepţională (SVE)Tensiune (N/mm2)



Partener P1 

SC SOFTRONIC 
CRAIOVA 

Contractul PN II-PCCA Nr. 192/2012 Pag. 31  

Experimentări model pentru determinarea performanțelor dinamice și 

a securității la impact a vehiculelor de tracțiune feroviară 
Etapa 03/2014 

 

Tabel  2.2. Tensiuni măsurate în structura de rezistență a locomotivet LEMA, în timpul încercărilor la solicitări statice 

Pct. 

Msr 
Sudat / NeSudat 

Tensiuni  

Admisibile (N/mm2) 
CT CDD CDS C150 CIF CA TA SVE 

 Forțe aplicate (kN) / Sarcini verticale (kN) 

Celula de forță 

CC1 (kN) 1060 - 513 215 160 - - - 

CC2 (kN) - - - - - 2000 1523 - 

CC3 (kN) 1060 520 - 215 160 - - - 

Sarcini verticale Fz (kN) 685,5 685,5 685,5 685,5 685,5 685,5 685,5 891,15 

Pct. Msr Sudat /NeSudat 
Tensiuni 

Admisibile (N/mm2) 

Tensiuni măsurate (N/mm2) 

CT CDD CDS C150 CIF CA TA SVE 

AC1 N 235 2 -18 20 -21 -11 16 -11 21 

AC2 N 235 1 0 -1 -2 -1 1 -1 -3 

AC3 N 235 24 7 0 -7 -8 22 -13 -7 

AC101 S 214 20 10 -5 -4 -6 14 -10 -9 

AC102 S 214 22 12 -7 -2 -6 15 -9 -11 

AC103 S 214 15 -2 7 -6 -5 17 -12 -1 

C1 S 214 2 0 0 1 3 1 -1 0 

C2 S 214 -15 -3 -2 47 57 -24 17 0 

C3 N 235 -19 -4 -3 5 -40 -30 21 -11 

C4 S 214 -15 -5 0 -32 -47 -19 15 0 

C5 S 214 -15 -2 -5 50 -43 -24 27 -1 

C6 S 214 -5 2 -3 12 7 -8 5 0 

C7 S 214 7 2 2 12 18 8 -5 1 

C8 S 214 4 -1 2 32 -24 2 -1 1 

C9 S 214 31 6 5 -37 -57 27 -18 3 

C10 S 214 -11 -6 3 16 40 -10 7 2 

C11 S 214 24 -6 17 8 65 26 -18 6 
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Pct. 

Msr 
Sudat / NeSudat 

Tensiuni  

Admisibile (N/mm2) 
CT CDD CDS C150 CIF CA TA SVE 

C12 S 214 8 0 2 9 40 1 0 1 

C13 S 214 3 -5 7 -17 -9 -64 -5 3 

C103 N 235 -19 -3 -4 8 -37 -28 20 -25 

C104 S 214 -20 -2 -6 -44 -51 -24 19 0 

C105 S 214 -13 -4 0 39 -16 -21 14 2 

C106 S 214 -7 -5 3 13 51 -10 6 4 

C107 S 214 5 2 0 21 7 5 -4 1 

C108 S 214 -1 1 -1 32 -3 -3 2 -2 

C109 S 214 31 6 6 -65 -67 25 -17 1 

C110 S 214 2 5 -6 -4 -6 4 -2 -3 

C111 S 214 54 115 12 20 13 -65 -16 -3 

C112 S 214 4 1 1 12 28 -2 1 0 

C113 S 214 2 5 -6 -4 -6 4 -2 -3 

C114 S 214 12 2 1 -16 -43 14 -10 2 

F1 N 235 28 5 5 -13 -12 28 -19 3 

F2 N 235 11 4 0 2 5 8 -4 1 

F3 N 235 -43 -7 -7 22 17 -44 29 -2 

F4 N 235 -14 -1 -3 -13 -22 -12 7 -1 

F5 N 235 47 10 7 -13 0 46 -31 4 

F6 N 235 27 5 3 -8 -2 25 -14 0 

F7 N 235 -30 -5 -5 14 11 -32 20 -4 

F8 N 235 -9 -3 0 -2 -3 -6 3 -1 

LI1 N 235 -25 -3 -4 -8 0 -23 17 27 

LI2 N 235 -6 -1 0 -2 0 -5 3 0 

LI3 N 235 -19 -3 -4 -6 -2 -20 14 1 
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Pct. 

Msr 
Sudat / NeSudat 

Tensiuni  

Admisibile (N/mm2) 
CT CDD CDS C150 CIF CA TA SVE 

LI101 N 235 -27 -6 -4 -8 0 -25 21 -5 

LI102 N 235 -9 -1 -1 -2 -1 -8 6 -1 

LI103 N 235 -20 -4 -3 -6 -1 -19 13 1 

LL1 S 214 -70 -16 -9 -6 2 -66 42 -3 

LL2 S 214 -44 -11 -7 -5 0 -45 30 -1 

LL3 S 214 -86 -20 -10 -15 -2 -80 53 -7 

LL4 S 214 -105 -25 -11 -21 -5 -98 62 -5 

LL5 S 214 -83 -17 -13 -20 -5 -81 53 -3 

LL6 S 214 -126 -25 -21 -31 -8 -122 83 -2 

LL7 S 214 -59 -9 -13 -16 -5 -59 40 2 

LL8 S 214 -54 -10 -9 -16 -5 -52 36 -1 

LL9 S 214 -64 -11 -15 -18 -7 -63 43 2 

LL10 S 214 -86 -12 -21 -26 -9 -82 61 7 

LL11 S 214 -57 -8 -12 -18 -6 -54 39 -1 

LL12 N 235 -65 -12 -10 -19 -6 -61 41 6 

LL13 S 214 -119 -17 -25 -38 -14 -111 81 2 

LL14 S 214 -87 -13 -18 -28 -11 -79 57 -1 

LL15 S 214 -91 -9 -22 -29 -11 -81 59 -3 

LL16 S 214 -110 -13 -25 -35 -13 -98 74 -1 

LL17 S 214 -59 -7 -15 -18 -7 -50 41 1 

LL18 S 214 -85 -11 -21 -24 -10 -84 56 1 

LL102 N 235 -53 -6 -12 -2 1 -48 31 0 

LL103 S 214 -128 -14 -31 -25 -5 -122 82 0 

LL104 S 214 -96 -9 -21 -18 -4 -82 55 -3 

LL105 S 214 -85 -13 -16 -20 -4 -80 53 0 
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Pct. 

Msr 
Sudat / NeSudat 

Tensiuni  

Admisibile (N/mm2) 
CT CDD CDS C150 CIF CA TA SVE 

LL106 S 214 -83 -13 -16 -20 -5 -79 53 2 

LL107 S 214 -75 -14 -12 -20 -5 -71 48 8 

LL108 S 214 -50 -8 -10 -15 -5 -51 33 0 

LL109 S 214 -76 -14 -13 -21 -5 -73 51 6 

LL110 S 214 -82 -18 -10 -25 -7 -77 59 12 

LL111 S 214 -57 -8 -12 -21 -6 -54 38 -1 

LL112 N 235 -62 -9 -13 -18 -7 -57 40 -2 

LL113 S 214 -97 -19 -14 -30 -10 -89 63 1 

LL114 S 214 -74 -17 -12 -26 -9 -75 53 -1 

LL115 S 214 -103 -26 -11 -32 -11 -91 64 -1 

LL116 S 214 -86 -21 -8 -30 -11 -82 57 -7 

LL117 N 235 -47 -11 -5 -18 -6 -44 30 -3 

LL118 S 214 -77 -18 -8 -29 -7 -73 45 -3 

R1 S 214 78 5 9 9 5 21 14 2 

R2 S 214 48 9 7 13 2 45 32 3 

R3 S 214  8 3 4 11 9 25 15 2 

R101 S 214 78 13 4 13 4 23 16 1 

R102 S 214 45 7 12 13 5 45 32 4 

R103 S 214 2 3 2 26 Def Def Def Def 

S2 S 214 -8 -2 -2 -5 -2 -7 4 -2 

S3 S 214 -1 -2 0 -1 -1 0 -1 -3 

S4 S 214 17 2 3 3 0 18 -13 6 

T1 S 214 20 4 10 3 0 -5 -37 1 

T2 N 235 14 1 5 4 1 20 -13 0 

T3 S 214 12 1 4 2 0 15 -12 -1 
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Pct. 

Msr 
Sudat / NeSudat 

Tensiuni  

Admisibile (N/mm2) 
CT CDD CDS C150 CIF CA TA SVE 

T4 N 235 28 6 4 13 4 -16 12 -6 

T5 S 214 -9 -8 7 2 2 -4 2 3 

T6 S 214 2 6 -5 1 0 3 3 5 

T7 S 214 -3 0 -1 2 1 -3 1 4 

T8 N 235 -15 -1 -2 -1 1 -14 6 12 

T9 S 214 -18 -5 -2 -5 -1 -16 12 11 

T10 S 214 -1 -1 0 -1 0 -1 2 3 

T11 S 214 -5 -1 -1 -2 0 -5 3 3 

T101 S 214 16 7 9 7 5 -11 -32 0 

T103 S 214 17 4 2 5 1 20 -15 0 

T104 N 235 28 6 4 13 4 29 -22 16 

T105 S 214 2 8 -8 5 1 0 -4 1 

T106 S 214 -8 -6 4 0 1 -10 0 8 

T107 S 214 -8 -2 -1 0 0 -8 3 6 

T108 S 214 -24 -2 -7 -6 -2 -24 17 4 

T109 S 214 -9 0 -3 -3 -1 -10 5 8 

T110 S 214 -2 -1 0 -1 0 -2 0 3 

T111 S 214 -5 -1 0 -1 0 -5 2 1 

TF1 S 214 0 1 -1 -2 0 31 -2 -1 

TF2 S 214 -21 -10 -4 0 3 -36 21 3 

TF3 S 214 -25 -11 -1 -1 1 -28 18 0 

TF4 S 214 2 -1 2 3 -1 51 -35 -1 

TF5 N 235 -17 -9 1 1 0 10 Def Def 

TF102 S 214 -26 -4 -11 0 2 -48 28 5 

TF103 S 214 0 0 -5 -1 -1 -26 19 -1 
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Pct. 

Msr 
Sudat / NeSudat 

Tensiuni  

Admisibile (N/mm2) 
CT CDD CDS C150 CIF CA TA SVE 

U9 N 235 3 0 0 -4 -3 4 -3 -1 

U10 S 214 8 2 0 -1 -1 8 -4 -1 

U11 S 214 -40 -10 -4 -8 -6 -34 19 -2 

U12 S 214 -20 -5 -2 -9 -4 -17 11 -3 

U13 S 214 -11 -2 -2 -7 -2 -10 8 1 

U14 S 214 15 5 -2 5 3 13 -3 -4 

U15 S 214 19 4 2 -13 -13 19 -12 -3 

U16 S 214 -3 0 -2 4 3 -3 1 -4 

U17 S 214 -1 -1 0 -4 -3 0 0 -2 

U101 S 214 9 4 -1 7 4 11 -6 Def 

U102 S 214 41 5 8 -6 6 36 -23 -5 

U103 S 214 -31 -7 -6 23 24 -33 22 0 

U104 S 214 2 4 -3 -18 -11 8 -7 Def 

U106 S 214 20 3 3 -9 -4 16 -8 -4 

U107 S 214 Def 26 4 22 14 -14 -16 74 

U108 S 214 -14 1 -6 -4 -5 -11 7 -2 
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Fig. 2.34. Distribuția tensiunilor în lonjeroane și în principalele traverse pentru încercări la solicitări statice: CT, CDD, CDS, C150, CIF, CA, TA, SDV 
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3 ELABORARE MODEL FUNCȚIONAL DE „SISTEM PENTRU ANALIZA 

OPERAȚIONALĂ A VIBRAȚIILOR PE STRUCTURA LOCOMOTIVEI, CU 

EVALUAREA SOLICITĂRILOR LA LOCUL DE MONTAJ A PRINCIPALELOR 

ECHIPAMENTE” 

Analiza operaţională reprezintă procedura de determinare a modelului matematic al unei 

structuri pe baza datelor experimentale obţinute prin măsurători efectuate pe structura aflată în 

condiţii date de funcţionare sau de interacţiune cu mediu ambiant. Măsurarea vibraţiilor este efectuată 

în diferite puncte ale structurii iar semnatura vibratorie poate fi reprezentată ca animaţie a modelului 

geometric, atât în timp cât şi la diferite frecvenţe. Prin analiză operațională se poate evalua nivelul 

vibrațiilor în puncte ale structurii în care raspunsul vibratoriu nu a putut fi determinat experimental.  

Modelul matematic obținut prin analiza operațională este definit prin: pulsaţii proprii și forme 

modale, fiind similar cu modelul matematic obținut prin analiza modală. 

Procedurile normale de identificare a parametrilor modali se bazează pe analiza funcţiilor de 

răspuns în frecvenţă (FRF), care presupun cunoaşterea atât a raspunsului vibratoriu cât şi a forţei de 

excitare, FRF fiind definit ca raportul dintre răspuns și excitație, definite în domeniul frecvență. În 

foarte multe cazuri excitația nu poate fi determinată din diferite motive obiective care pot să țină de: 

distribuția ei, de locul de aplicare, sau de necesitatea unui sistem sofisticat de pentru măsurarea 

excitației.  

Analiza operațională presupune măsurarea doar a răspunsului vibratoriu al structurii într-un 

număr dat de puncte și utilizarea ca referință a unuia dintre semnale. Dacă măsurarea răspunsului se 

face pe mai multe direcţii, este recomandat ca fiecărei direcţii să i se asocieze un semnal de referinţă. 

În acest fel se pot realiza măsurători complexe, într-un număr mare de puncte, cu condiția de a 

menține în toate măsurătorile aceleși puncte de referință. 

Analiza operațională lucrează cu așa numitele Phase Assigned Spectrum - (PAS), care 

reprezintă autospectre de putere la care se asociză faza ca fiind defazajulul semnalului măsurat față 

de semnalul de referință. În apropierea frecvențelor de rezonanță spectrele PAS au aceleași 

caracteristici ca FRF, iar procedurile de identificare modală din FRF pot fi aplicate și funcțiilor PAS.  

Dificultăți sunt în evaluarea amortizării, și din acest motiv analiza operațională se utilizează 

mai mult pentru investigarea stării reale de vibrații, cu extrapolare în puncte unde vibrațiile nu au 

putut fi determinate.  

O altă aplicație a analizei operaționale este pentru aprecierea stării de defect sau de oboseală 

a structurii prin analiza deplasării frecvențelor de rezonanță sau prin schimbarea formelor de oscilație. 

În cadrul prezentei etape a fost elaborat modelul funcțional de „Sistem pentru analiza 

operațională a vibrațiilor pe structura locomotivei” cu aplicație la trenul electric regional „Hyperion” 

realizat în cadrul SC Softronic (trenul electric regional „Hyperion”este același cu trenul electric 

regional RES 1720 discutat în etapa 02/2013).  

Modelul funcțional de „Sistem pentru analiza operațională a vibrațiilor pe structura 

locomotivei” include: sistemul aparatelor de măsură, pachet software de achiziție, identificare modală 

și animație structurală. 

3.1 Sistemul aparatelor de măsură pentru analiza operațională 

Sistemul aparatelor de măsură include module de achiziție date și traductoare de măsură.  

Sistemul de măsură realizat în cadrul Softronic a fost dezvoltat pe 16 canale analogice de 

intrare, care pot fi configurate pentru traductoare de tip CCLD (Constant Current Line Drive pentru 

accelerometer și microfoane DeltaTron® și ICP-PCB), sau pentru intrări directe de tensiune. 
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Tabel  3.1. Sistemul aparatelor de măsură  

Denumire Tip / Fabricant Buc. 

Modul achiziție date LAN-XI 3053 B-120, Bruel&Kjaer 1 

Generator LAN-XI 3160 A-042, Bruel&Kjaer 1 

Accelerometru 355B03-PCB 10 

Accelerometru 355B02-PCB 2 

Accelerometru 353B32-PCB 6 

Accelerometru etalon 301A11-PCB 1 

Calibrator electrodinamic 11032-Robotron 1 

Laptop Dell Precision M6800 1 

Modul achiziție LAN-XI 3053 B-120, produs de firma Bruel&Kjaer, este un modul de intrare 

cu 12 canale, care oferă o soluție compactă și cost-eficientă pentru aplicații cu numar mare de canale 

de achiziție și control individual al fiecărui canal. Este prevăzut cu panel frontal interschimbabil care 

oferă flexibilitatea de a utiliza o gamă largă de traductoare de măsură. Caracteristici principale: 12 

canale analogice de intrare, domeniu de frecvență: DC la 25.6KHz, 65.5 kHz frecvența maximă de 

eșantionare, tehnologie REq-X (response equalization-egalizarea răspunsului), supportă traductoare 

TEDS, panel frontal interschimbabil. 

Generator LAN-XI 3160 A-042, produs de firma Bruel&Kjaer, este o combinație de modul  

de achiziție pe 4 canale analogice și un generator de semnal pe 2 canale analogice. Modulul este ideal 

pentru aplicații unde este nevoie de sistem de excitare - cum ar fi aplicații de testare audio și electro-

acustică precum și pentru aplicații de analiză modală experimentală utilizând un vibrator 

electrodinamic. Toate canalele de intrare și de ieșire au o gamă de frecvență de 51,2 kHz. 

Caracteristici principale: 4 canale analogice de intrare, domeniu de frecvență: DC la 51.2 KHz, 131 

kHz frecvența maximă de eșantionare, 2 canale analogice de ieșire, tehnologie Dyn-X, tehnologie 

REq-X (response equalization-egalizarea răspunsului), supportă traductoare TEDS, panel frontal 

interschimbabil. 

Tehnologia REq-X este o tehnologie nouă care permite corectarea răspunsuli în frecvență a 

unui traductor (accelerometru, microfon, etc.), în timp real, conform caracteristicii de frecvență 

definită atât pentru amplitudine cât și pentru fază. Egalizarea răspunsului poate fi aplicată la orice 

traductor care dispune de o caracteristică de răspuns în frecvență stocată în baza de date, și se 

realizează prin filtrarea, în timp real, a semnalului dat de traductor. 

Tehnologia Dyn-X reprezintă o tehnologie de operare care permite liniarizarea domeniului de 

măsură al accelerometrelor și microfoane la un domeniu dinamic de 140dB.  

Accelerometru 355B03-PCB: ICP; Sensibilitate: 10.19 mV/(m/s²); domeniu de măsură: ±490 

m/s² pk; domeniu de frecvență (±5 %): 1 la 10000 Hz; domeniu de frecvență (±5 %): 0.6 la 12000 

Hz; domeniu de frecvență (±ddB): 0.3 la 17000 Hz; frecvența de rezonanță: ≥35 kHz; rezoluția: 

0.0009 m/s² rms; neliniaritate; ≤1 %; masa: 10 gm. 

Accelerometru 355B02-PCB: ICP; Sensibilitate: 1.02 mV/(m/s²); domeniu de măsură: ±4900 

m/s² pk; domeniu de frecvență (±5 %): 1 la 10000 Hz; domeniu de frecvență (±5 %): 0.6 la 12000 

Hz; domeniu de frecvență (±ddB): 0.3 la 17000 Hz; frecvența de rezonanță: ≥35 kHz; rezoluția: 0.005 

m/s² rms; neliniaritate; ≤1 %; masa: 10 gm. 

Accelerometru 353B32-PCB: ICP; Sensibilitate: 5.10 mV/(m/s²); domeniu de măsură: ±981 

m/s² pk; domeniu de frecvență (±5 %): 1 la 5000 Hz; domeniu de frecvență (±5 %): 0.7 la 8000 Hz; 

domeniu de frecvență (±ddB): 0.35 la 15000 Hz; frecvența de rezonanță: ≥28 kHz; rezoluția: 0.01 

m/s² rms; neliniaritate; ≤1 %; masa: 20 gm. 
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Accelerometru etalon 301A11-PCB: ICP; Sensibilitate: 10.2 mV/(m/s²); domeniu de măsură: 

±490 m/s² pk; domeniu de frecvență (±5 %): 0.5 la 10000 Hz; domeniu de frecvență (±5 %): 0.3 la 

14000 Hz; domeniu de frecvență (±ddB): 0.2 la 20000 Hz; frecvența de rezonanță: ≥35 kHz; rezoluția: 

0.039 m/s² rms; neliniaritate; ≤1 %; masa: 176 gm. 

Laptop Dell Precision M6800: Processor: 4th Gen Intel® Core™ i7-4930MX Proc, Extreme 

3.0GHz, 8M cache, Upgradable to Intel vPro technology; Memorie: 32GB (4x8GB) 1600MHz 

DDR3L; Video Card: NVIDIA® Quadro® K5100M w/8GB; Hard Drive: 750GB 2.5inch SATA 

(7,200 Rpm); Reţea cu fir: Gigabit Ethernet 10/100/1000; Wireless:  Dell Wireless 1601 2x2 

802.11n+BT+60GHz (WiGig); Windows 8 Pro (64Bit. 

Calibrator electrodinamic 11032-Robotron: 9.3 m/s² rms, 85.5Hz. 

3.2 Pachet software de achiziție, identificare modală și animație structurală 

Modelul funcțional de „Sistem pentru analiza operațională a vibrațiilor pe structura 

locomotivei” presupune utilizarea unui software complex pentru achiziția semnalelor de măsură, 

prelucrări în timp real și postprocesarea semnalelor. În cadrul aplicației a fost utilizat un pachet 

software produs de firma Bruel&Kjaer și cunoscut sub denumirea generică Pulse, incluzând 

PulseLabshop și PulseReflex.  

PulseLabshop este conceput pentru controlul achiziției și procesarea în timp real a datelor 

achiziționate cu aparatura de măsură Bruel&Kjaer și în particular cu aparatura  LAN-XI achiziționată. 

Exportă datele achiziționate sau rezultatul prelucrărilor în format compatibil cu PulseReflex.  

PulseReflex este un pachet de programe (module) de prelucrări, cu licență distinctă pentru 

fiecare modul component. În cadrul aplicației au fost utilizate următoarele module: 

-7770-N-PULSE FFT Analysis, Unlimited Channel, Node-locked License  

-7702-NI-PULSE Order Analysis, I Channel Node-locked License  

-7753 - Modal Test Consultant  

-8721-B-N-PULSE Reflex Advanced Modal Acquisition and Analysis Pack, Node-locked 

License  

-3099-A-Nl-PULSE LAN-X1 Single Module and 1DM/IDA Systems any size Front-end Driver, 

Node-locked License  

-8718-B-N-PULSE Reflex Ansys Interface, Node-locked License  

8722 – Pulse Reflex Correlation Analysis 

7701 – Pulse Modal test Consult 

3099AX3-Nl-PULSE LAN-X1 Multiple Module and 1DM/IDA Systems any size Front-end 

Driver, Node-locked License 

8719 + ODS_ANIMATION – Pulse Reflex Geometry 

Sub PulseLabshop a fost realizat programul OMA_RES.pls (Operational Modal 

Analysis_RES) care realizează: 

-modelarea geometrică a carcaselor vagonului motor și vagonului purtător; 

-controlul ahiziției semnalelor vibratorii pe o durată nedefinită de timp și într-un domeniu 

definit de frecvență (în cazul de față domeniul de frecvență a fost 0.3 la 1600Hz), cu poziționarea 

accelerometrelor (ca poziție, direcție și sens) corespunzător secvenței de încercare; 

-calcularea funcțiilor Phase Assigned Spectrum - (PAS); 
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-validarea modelului și a datelor achiziționate; 

-animația în domeniul frecvență a modelului geometric, pe frecvențe distincte, conform PAS 

determinate; 

-animația în domeniul timp a modelului geometric, conform istoriei în timp a datelor 

aghiziționate (se poate realiza dubla integrală cu determinarea deplasării de vibrație, iar prin derularea 

istoriei achiziției și observă deplasarea efectivă a structurilor componente ale vehiculului); 

-exportul modelului geometric și a datelor achiziționate, fie ca istorie în timp, fi ca PAS. 

Sub PulseReflex a fost realizat programul ODS_RES.ReflexExport (Operational Deformation 

Shape_RES) care realizează: 

-importul modelului geometric și a funcțiilor Phase Assigned Spectrum - (PAS); 

-validarea concordamței geometriei cu funcțiile PAS; 

-animația modelului geometric în domeniul frecvență, pe frecvențe distincte; 

-salvarea formelor proprii de vibrație (modal shape); 

-animația modelului geometric în modurile proprii, cu posibilitatea suprapunerii a două 

moduri în vederea vizualizării diferențelor; 

-corelarea formelor proprii de vibrație pentru a determina modurile proprii reale. 

3.3 Model funcțional pentru analiza operațională a vehiculelor feroviare 

În cadrul prezentei etape au fost realizate măsurători în parcurs pentru analiza operațională a 

vibrațiilor pe structura unui vehicul feroviar, în vederea determinării nivelului real de vibrații din 

interiorul vehiculului, al estimării nivelului de vibrații în locuri greu accesibile și pentru determinarea 

modurilor proprii de vibrație (frecvențe proprii și forme proprii de oscilație) în vederea identificării 

locurilor slabe ale structurii din punct de vedere al rezistenței structurale.  

În cadrul prezentei lucrări se prezintă rezultatul analizei operaționale a vagonului motor al 

trenului electric regional „Hyperion”. 

3.3.1 Model geometric 

În vederea determinării frecvențelor proprii și a formelor proprii de vibrație ale vagonului 

motor al trenului electric regional „Hyperion”, a fost elaborat modelul geometric al platformei 

vagonului, reprezentat în figura 3.1. Deoarece în timpul măsurătorilor un canal analogic a fost 

consacrat vitezei RES,  au rămas disponibile pentru măsurători 15 canale analogice. Având în vedere 

că măsurătorile s-au efectuat pe calea ferată, în condiții aleatoare de circulație, și dorind a dispune de 

ambele tipuri de măsurători, în timp și în frecvență, s-a preferat realizarea ODS, inclusiv a animației 

dintr-o singură achiziție, înregistrarea vibrațiilor efectuându-se în puncte reprezentative pentru 

modurile proprii, anume puncte amplasate pe podea, cât mai aproape de structura de rezistență 

(lonjeroane și traverse). Nu au fost modelați geometric pereții și tavanul. Măsurarea vibrațiilor s-a 

efectuat în următoarele puncte: 

-pct1, vertical și orizontal-transversal, în cabina mecanicului, dreapta; 

-pct15, vertical, în cabina mecanicului, stânga; 

-pct36, vertical și orizontal-transversal, în dreptul boghiului motor, dreapta; 

-pct30, vertical, în dreptul boghiului motor, stânga; 

-pct38, vertical și orizontal-transversal, în dreptul ușii față, dreapta; 

-pct41, vertical, în dreptul ușii față, stânga; 



Partener P1 

SC SOFTRONIC 
CRAIOVA 

Contractul PN II-PCCA Nr. 192/2012 Pag. 42  

Experimentări model pentru determinarea performanțelor dinamice și 

a securității la impact a vehiculelor de tracțiune feroviară 
Etapa 03 

 

-pct25, vertical și orizontal-transversal, în dreptul ușii spate, dreapta; 

-pct28, vertical, în dreptul ușii spate, stânga; 

-pct23, vertical și orizontal-transversal, în dreptul boghiului trailer, dreapta; 

-pct27, vertical, în dreptul boghiului trailer, stânga. 

 

Fig. 3.1. Model geometric al vagonului motor al trenului electric regional Hyperion 

3.3.2 Model operațional 

Analiza operațională s-a efectuat cu programul ODS_RES.ReflexExport, realizat special 

pentru această aplicație. Modelul operațional asociat vagonului motor al trenului electric regional 

„Hyperion” constă dintr-un set de frecvențe proprii și forme modale asociate, definite în gama de 

frecvență predominantă pentru circulația pe calea ferată. Din înregistrările efectuate s-a constatat că 

frecvențele predominante pentru circulația pe calea ferată, se situează în gama 0.5Hz … 50Hz.  

În figura 3.2 este reprezentat panel de validare al programului ODS_RES, în partea stângă 

fiind reprezentat modelul geometric, iar în partea dreaptă fiind reprezentat un spectru tipic PAS, 

pentru o înregistrare cu durata de 60s, în linie curentă Craiova-Filiași, în aliniament. 

După validarea înregistrărilor se procedează la animarea modelului geometric în domeniile 

timp și frecvență. Animația se realizează în punctele în care s-a realizat măsurarea răspunsului 

vibratoriu, în cazul de față în punctele: 1, 15, 36, 30, 38, 41, 25, 28, 23, 27. Punctele pentru care, în 

timpul încercării, nu s-a realizat măsurarea răspunsului vibratoriu sunt animate prin interpolarea 

punctelor adiacente măsurate. Se utilizează o interpolare liniară peste 2 puncte adiacente punctului 

curent. Programul permite interpolarea liniară peste un maxim de 10 puncte adiacente. 

Animarea în domeniul timp se face pe baza istoriei înregistrării, fiind reprezentată structura 

în parcurs. În acest fel se poate observa evoluția relativă a diverselor subansamble în momente 

distincte din parcurs, de exemplu treceri peste macaz, peste poduri, la treceri de nivel, etc. Pentru 

animare se poate menține parametrul implicit măsurat (în cazul de față accelerația), sau se poate 

efectua animația în termeni de viteză sau deplasare. 

Animația în domeniul frecvență se realizează sub fereastra ”Spectral ODS” având la bază 

funcțiile PAS realizate și salvate în timpul încercării sau prin postprocesarea cu modulul PulseReflex-

Core a istoriei în timp. Animarea modelului geometric se face pe frecvențe distincte, selectate în 

fereastra PAS. Animația pe frecvențele proprii poate fi salvată ca: animație de tip ”.avi”; ca poză de 

tip ”.bmp”; ca formă modală (modal shape), putând fi reprezentată în parametri de accelerație, viteză 

sau deplasare în fereastra ”Animation ODS”. 
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Fig. 3.2. Panel de validare al programului ODS 

 

Pentru vagonul motor au fost determinate modurile proprii de vibrație prezentate în tabelul 

3.2. Modurile sunt complexe, factorul de complexitate fiind prezentat în tabel. 

În figurile 3.4 – 3.12 este prezentată podeaua vagonului motor în modurile proprii de vibrație 

din domeniul de frecvență 0.5Hz … 50Hz. Pentru o reprezentare sugestivă, este prezentată forma 

deformată suprapusă peste forma nedeformată a structurii, pentru un mod de vibrație fiind prezentată 

forma deformată atât în poziția de deformare maximă pozitivă cât și în poziția de deformare maximă 

negativă. În tabelul 3.2. se prezintă și o scurtă descriere a formei modurilor proprii de vibrație. 

Pentru a obține informații referitoare la felul în care modurile sunt independente unele față de 

altele, se face o analiză de corelație prin care se consideră perechi de moduri și se calculează diferența 

vectorială dintre formele modale asociate modurilor considerate. Perechile de pe diagonala principală 

sunt total corelate, modurile fiind identice. Termenii extradiagonali au valor cuprinse între 0 (moduri 

total independente) și 1 (moduri total corelate). 

Din analiza formelor proprii de vibrație se trag concluzii asupra stării structurii de rezistență, 

putând fi puse în evidență zonele structurale slabe.  

Un model asemănător a fost elaborat și pentru vagonul trailer al trenului electric regional 

Hyperion, experimentările în parcurs fiind realizate pentru ambele vagoane, motor și trailer. În lucrare 

se prezintă rezultatul încercărilor efectuate pe vagonul motor. 

Concluziile desprinse din analiza operațională au constituit suportul pentru soluții de 

optimizarea structurală al celui de al doilea tren de tip Hyperion, care deja se află în execuție. 

Pe parcursul etepei 04, cu derulare în anul 2015, se vor face experimentări extinse pe trenul 

electric Hyperion, seria 002, aflat în execuție. 

Un model asemănător se va realiza și pentru locomotiva electrică LEMA, iar experimentările 

se vor efectua pe prototipul aflat în momentul de față în starea finală de execuție, fiind deja expus la 

salonul internațional InnoTrans Berlin, din September 23 - 26, 2014. 
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Tabel  3.2. Frecvențe proprii și factori de complexitate ai modurilor de vibrație ale vagonului motor al RES 

Mod 
Frecvența 

amortizată (Hz) 
Complexitate 

Descriere 

1 1.1 0.29248 

Mod de corp rigid. Mișcare de girație (rotație în jurul 

axei verticale) și de tangaj (rotație în jurul axei 

transversale) ale carcasei pe suspensia secundară.  

2 1.9 0.08119 

Mod de corp rigid. Mișcare laterală (deplasare laterală 

față de axa longitudinală) și salt pe verticală ale carcasei 

pe suspensia secundară. Mișcarea principală este 

influențată de tangaj (rotație în jurul axei transversale). 

3 2.2 0.01963 

Mod de corp rigid. Combinație de mișcare de girație, de 

tangaj și de salt, influențate de faptul că suspensia 

secundară față este mai rigidă. 

5 7.3 0.10001 Mișcare de încovoierea în plan vertical a carcasei.  

6 10.7 0.19494 Mișcare de ruliu (rotație în jurul axei longitudinale)  

7 14.4 0.74111 
Mișcare de torsiune a carcasei combinată cu încovoiere 

în plan transversal 

8 19.1 0.85663 

Mișcare de încovoiere verticală și transversală a părții 

din spate a carcasei vagonului (partea dintre ușa de 

acces călători și suspensia secundară spate este mai 

flexibilă) 

9 22.6 0.90722 

Mișcare de torsiune a carcasei combinată cu mișcare de 

încovoiere verticală și transversală a părții din spate a 

carcasei vagonului  

10 42.8 0.32673 Mișcare de torsiunea părții spate a carcasei 

 

 

Fig. 3.3. Panelul de corelație al programului ODS 
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Fig. 3.4. Mod de vibrații nr.1.  F=1.1 Hz 

 

 

Fig. 3.5. Mod de vibrații nr.2.  F=1.9 Hz 
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Fig. 3.6. Mod de vibrații nr.3.  F=2.2 Hz 

 

 

Fig. 3.7. Mod de vibrații nr.4.  F=7.3 Hz 
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Fig. 3.8. Mod de vibrații nr.5.  F=10.7 Hz 

 

 

Fig. 3.9. Mod de vibrații nr.6.  F=14.4 Hz 
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Fig. 3.10. Mod de vibrații nr.7.  F=19.1 Hz 

 

 

Fig. 3.11. Mod de vibrații nr.8.  F=22.6 Hz 
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Fig. 3.12. Mod de vibrații nr.9.  F=42.8 Hz 

 

3.4 Concluzii privind sistemul pentru analiza operațională a vibrațiilor locomotivei 

-Sistemul pentru analiza operațională a vibrațiilor, dezvoltat în cadrul proiectului, este un 

sistem hardware și software complet, ce permite analiza stării vibratorii a vehiculelor feroviare, în 

termeni de pulsații proprii, forme modale și animație structurală, din măsurători vibratorii efectuate 

asupra vehiculului aflat în condiți naturale de funcționare, în linie curentă; 

-Din analiza formelor proprii de vibrație se trag concluzii asupra stării structurii de rezistență, 

putând fi puse în evidență zonele structurale slabe. Animația structurală a istoriei în timp evidențiază 

comportarea mecanică a vehiculului în zone cu solicitare maximă, precum treceri peste macazuri, 

podețe, schimbătoare de cale, etc. Animația în domeniul frecvență evidențiază rigiditatea structurii 

mecanice, furnizând informații referitoare la zonele din structură unde este necesară consolidarea 

pentru a obține o structură cu un comportament vibratoriu optim; 

-Sistemul pentru analiza operațională a vibrațiilor, dezvoltat în cadrul proiectului, a fost 

utilizat cu succes pe trenul electric regional Hyperion, experimentările în parcurs constituind suportul 

pentru elaborare de soluții de optimizare structurală a celui de al doilea tren de tip Hyperion, care deja 

se află în execuție; 

-Aplicată periodic, în activitatea de mentenanță, analiza operațională permite aprecierea 

anticipată a stării de defect sau de oboseală a structurii prin analiza deplasării frecvențelor de 

rezonanță sau prin schimbarea formelor de oscilație. 
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4 ELABORARE MODEL FUNCȚIONAL DE „SISTEM DE EVALUARE A 

REZISTENȚEI STRUCTURALE ȘI A RĂSPUNSULUI LA IMPACT A VEHICULELOR 

DE TRACȚIUNE FEROVIARĂ”.  

Modelul funcțional de „Sistem de evaluare a rezistenței structurale și a răspunsului la impact 

a vehiculelor de tracțiune feroviară” include: sistemul aparatelor de măsură; software pentru achiziție 

date și analiză experimentală în domeniile timp și frecvență; model analitic calibrat de vehicul 

feroviar. 

4.1 Sistemul aparatelor de măsură pentru evaluarea la impact 

Sistemul aparatelor de măsură pentru evaluarea la impact a vehiculelor de tracțiune feroviară, 

realizat în cadrul Softronic Craiova, conține modulele de achiziție date și sistemul traductoarelor de 

măsură. Sistemul de măsură este conceput pentru achiziția și prelucrarea unui număr extins de 

parametri fizici care să acopere fenomenele ce intervin într-o situație de coliziune a unui vehicul 

feroviar. În actuala configurație se pot măsura și analiza următorii parametri fizici: accelerații, curse 

liniare, curse de rotație, forțe, forțe de impact, tensiuni mecanice, tensiuni electrice, curenți electrici. 

Sistemul de măsură permite dezvoltare de aplicații pentru calibrarea modelului analitic de 

evaluarea la impact a vehiculelor feroviare, în conformitate cu cerințele standardului SR EN15227-

A1/2011, atât pentru domeniul static cât și pentru domeniul dinamic. Tabelul 4.1 cuprinde sistemul 

aparatelor și al traductoarelor de măsură pentru evaluarea la impact a vehiculelor de tracțiune 

feroviară. 

Tabel  4.1. Sistemul aparatelor de măsură pentru evaluarea la impact 

Denumire Tip / Fabricant / Caracteristici Buc. 

Modul achiziție date LAN-XI 3053 B-120, Bruel&Kjaer, idem parag. 3.1 1 

Generator LAN-XI 3160 A-042, Bruel&Kjaer, idem parag. 3.1 4 

Accelerometru 355B03-PCB, idem parag. 3.1 10 

Accelerometru 355B02-PCB, idem parag. 3.1 2 

Accelerometru 353B32-PCB, idem parag. 3.1 6 

Accelerometru etalon 301A11-PCB, idem parag. 3.1  1 

Calibrator electrodinamic 11032-Robotron, idem parag. 3.1 1 

Laptop Dell Precision M6800, idem parag. 3.1   

Traductor inductiv de 

cursă liniară 

K-WA-T-200W-32K-K1-F1-2-2, HBM, 0…200mm, 

15V…32V In, ±10V Out, cls. 1% 

2 

Traductor inductiv de 

cursă liniară 

K-WA-T-500W-32K-K1-F1-2-2, HBM, 0…500mm, 

15V…32V In, ±10V Out, cls. 1% 

2 

Traductor inductiv de 

cursă de rotație 

RI360P1-QR14-LIU5x2-0,3-RS4, 

Crs. 0…359, 15V…32V In, 0…10V Out  

2 

Ciocan de impact 086D20, PCB, ICP, ±22.22kN, 0.23 mV/N, 1.1kg  

Traductor de forță cu 

amplificator 

K-U5-200KN-K + AE101, tracțiune/compresiune, ±200kN, 

15V…32V In, 0…10V Out 
 

 

4.2 Software pentru achiziție date și analiză experimentală în domeniile timp și frecvență 

Pachetul software pentru achiziție date și analiză experimentală în domeniile timp și frecvență 

este cel descris la pct. 3.2. Pachetul permite dezvoltarea următoarelor tipuri de aplicații, necesare 

evaluării parametrilor funcționali ai vehiculelor feroviare incluzând situațiile de impact: 

-Achiziția datelor experimentale, pe 16 canale analogice de intrare, prin PulseLabshop, 

conform descrierii de la pct.3.2. 



Partener P1 

SC SOFTRONIC 
CRAIOVA 

Contractul PN II-PCCA Nr. 192/2012 Pag. 51  

Experimentări model pentru determinarea performanțelor dinamice și 

a securității la impact a vehiculelor de tracțiune feroviară 
Etapa 03 

 

-Analiză modală experimentală, constituie procedura de elaborare a modelului matematic al 

unei structuri pe baza datelor experimentale obţinute prin măsurători efectuate pe structura adusă într-

o stare vibratorie controlată. Sistemul este excitat în condiţii bine definite şi, determinând legile de 

evoluţie ale excitaţiei şi răspunsului vibratoriu se identifică un număr minim de parametri ce descriu 

modurile proprii de vibraţie: pulsaţii proprii, factori de amortizare, forme modale. Modelul modal 

experimental permite realizarea de modificari ale structurii reale şi evaluarea  teoretica a raspunsului 

sistemului modificat la acţiunea excitaţiilor externe sau interne, determinându-se modificarile optime 

pentru obţinerea unui sistem cu raspuns vibratoriu dorit. 

În cadrul proiectului analiza modală experimentală se realizată prin modulele 7753 - Modal 

Test Consultant,  8721-B-N-PULSE Reflex Advanced Modal Acquisition and Analysis Pack, 8722 – 

Pulse Reflex Correlation Analysis și 8718-B-N-PULSE Reflex Ansys Interface. Pachetul de module 

permite crearea sau importul structurii geometrice, coordonarea activității de excitare a structurii conform 

unui plan de măsură conceput anterior, analiza primară și validarea datelor achiziționate prin corelarea 

funcțiilor de răspuns în frecvență (FRF) cu structura, salvarea datelor achiziționate sub formă de FRF sau 

ca istorie în timp, lansarea modulului 8721-B-N-PULSE Reflex Advanced Modal Acquisition and 

Analysis Pack.  

Modulul 8721 permite importul datelor experimentale, ca FRF, și a geometriei structurii (structura 

poate fi creată intern sau cu modulul 7753, ori poate fi importată din Ansys sau alt software de proiectare) 

După validarea datelor achiziționate, prin corelare cu structura, se trece la etapa propriu-zisă de 

estimare a parametrilor modali. Modului 8718 este prevăzut cu un set complet de proceduri avansate de 

estimare a parametrilor modali, selectarea unei anume proceduri făcându-de în funcție de tipul de 

amortizare al structurii încercate. Toate procedurile implementate servesc atât pentru pentru estimarea 

parametrilor modali, cât și pentru calculul factorilor de participare modală și a vectorilor reziduali. Cele 

mai cunoscute proceduri de identificare modală, implementate în sistem, sunt:  

• Polyreference Frequency: O metodă de ordin inferior de identificare în domeniul frecvență, în care 

iterațiile (soluțiile succesive) se bazează pe creșterea dimensiunii spațiale. Creșterea numărului de 

grade de libertate (FRF) analizate, conduce la creșterea numărului de iterații în diagrama de 

stabilitate; 

• Polyreference Time: O metodă de ordin superior de identificare în domeniul timp în care iterațiile 

se bazează pe creșterea ordinului ecuației polinomiale de bază; 

• Rational Fraction Polynomial-Z: O metodă de ordin superior de identificare în domeniul frecvență 

în care iterațiile se bazează pe ordinea crescătoare a ecuației polinomiale de bază;  

• Eigensystem Realisation: O metodă de ordin inferior în care iterațiile se bazează pe creșterea 

dimensiunii spațiale. Creșterea numărului de grade de libertate (FRF) analizate, conduce la creșterea 

numărului de iterații în diagrama de stabilitate;  

• Least Squares Global Partial Fraction: Modurile sunt identificate de maxime sau minime ale 

funcțiilor FRF iar parametrii modali selectați aproximează cu cea mai mică eroare medie pătratică 

funcțiile experimentale pentru numărul specificat de linii de frecvență în jurul fiecărui mod de vibrații 

identificat;  

• Quadrature: Extrage partea imaginară a acceleranței FRF la frecvențele selectate; 

• Alias-Free Polyreference: O metodă dezvoltată în domeniul de frecvență Laplace care utilizează 

polinoame ortogonale și contorizează polii ieșiți din bandă.  

După etapa de estimare a parametrilor modali se face o selecție a modurilor proprii de vibrații, 

finalizată cu salvarea modurilor și a tuturor informațiilor despre moduri. 
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Modulul 8722 – Pulse Reflex Correlation Analysis, permite corelarea modurilor de vibrație 

determinate experimental cu cele determinate teoretic, printr-o analiză cu elemente finite, prin Ansys cum 

este cazul nostru. Printr-o analiză de corelație se concluzionează dacă modelul analitic este corect, iar prin 

suprapunerea modurilor și observarea abaterilor se desprind concluzii referitoare la locul unde trebuie 

efectuate modificările pentru ca modelul analitic să aproximeze cât mai bine datele experimentale. 

4.3 Model analitic calibrat de vehicul feroviar 

Dimensiunile și masa apreciabilă pe care le au boghiurile comparativ cu dimensiunile și masa 

ansamblului global al locomotivei LEMA, precum și rolul deosebit pe care boghiurile îl joacă într-un 

scenariu de impact, implică realizarea de modele analitice separate pentru boghiuri și pentru carcasa 

echipată cu accesoriile din dotare. Se reamintește că în structura LEMA intră următoarele 

subansamble (a se vedea 2.1.2): boghiuri complet echipate cu masa de cca. 28089 kg, caroseria cu 

balast și fără boghiuri, cu masa de cca. 69878 kg (din care caroseria goală are masa de 32678 kg). 

Modelul analitic global al locomotivei LEMA se realizează prin asamblarea modelelor 

calibrate de boghiuri și carcasă echipată. Analiza la crash se realizează prin aplicarea analitică a celor 

4 scenarii de impact pe modelul global asamblat al carcasei și al boghiurilor, în conformitate cu 

cerințele standardului EN 15227+A1/2011. Scenariile de coliziune recomandate nu sunt singurele 

cazuri care se produc pe infrastructura de transport public feroviar, dar ele reprezintă situațiile de 

coliziune cele mai frecvente și acelea care produc cele mai multe victime. EN 15227 recomandă 

următoarele scenarii: 

1) Coliziune frontală între două unități feroviare identice; 

2) Coliziune frontală cu diferite tipuri de vehicule feroviare; 

3) Coliziune frontală cu un vehicul rutier de mare tonaj la un pasaj de nivel; 

4) Coliziune cu un obstacol scund (de exemplu, un autoturism pe un pasaj de nivel, un animal, 

obstacole oarecare etc.). 

Tabelul 4.2 prezintă scenariile de coliziune pe care trebuie să le satisfacă locomotiva LEMA 

 

Tabel  4.2. Scenarii de coliziune și obstacole de coliziune 

Scenariu 

de 

coliziun

e 

Obstacol de 

coliziune 

Caracteristici 

operaționale cerute 
Vitezăde coliziune – km/h Element în 

coliziune și 

condiții C-I C-II C-III C-IV 

1 
Unitate feroviară 

identică 
Toate sistemele 36 25 25 15 

Unitate feroviară 

identică 

2 

Vagon de 80 t 
Trafic mixt cu 

vehicule echipate cu 

tampoane laterale 

36 n.a. 25 n.a. 

A se vedea EN 

15227 pentru 

specificația 

vagonului 

3 
Obstacol 

deformabil de 15 t 

TEN și exploatare 

similară cu pasaje 
de nivel 

Vlc – 

50  

≤110 
n.a. 25 n.a. 

A se vedea EN 

15227 pentru 

reprezentarea 

obstacolului  

4 
Obstacol mic 

scund 

Cerințe de îndeplinit 

pentru plugul de 

obstacole 

Tabel 

4.3 
n.a. 

Tabel  

4.3 
n.a. 

A se vedea tabelul 

4.3 

Notă: Unitățile feroviare în coliziune și obstacolele sunt nefrânate pe o cale în aliniament și 

palier; 
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Tabel  4.3. Cerințe de performanță pentru plugul de obstacole 

Viteză operaționalăa 
≥160 

km/h 

140 

km/h 
120 km/h 

100 

km/h 

≤80 

km/h 

Încărcare statică la centrub 300 kN 240 kN 180 kN 120 kN 60 kN 

Încărcare statică la o distanță laterală 

față de centru de 750 mmb 

250 kN 200 kN 150 kN 100 kN 50 kN 

a  Pentru viteze operaționale de valori diferite date, valorile de forță și de energie pot fi 

interpolate  

b  Detalii pentru aplicarea acestor încărcări și caracteristicile de performanță ale plugului de 

obstacole sunt date în lucrarea in extenso din etapa 02. 

 

4.3.1 Model analitic calibrat al carcasei de locomotivă electrică LEMA 

Modelul analitic al carcasei LEMA a fost realizat și prezentat în cadrul etapei 02. Pe durata 

prezentei etape, în intervalul 29.05-11.06.2014, au fost realizate încercările tensometrice, prezentate în 

capitolul 2, în cadrul unui laborator autorizat pentru încercări în domeniul feroviar, AFER Romania. 

Carcasa a fost supusă unui set complet de combinații de solicitări statice, conform standardului EN 

12663-1/2010. Încercările au avut dublul rol: 

-pentru validarea carcasei la solicitări statice, conform standardului EN 12663-1/2010, în 

vederea acreditării pentru circulația pe calea ferată; 

-de a furniza datele experimentale necesare pentru calibrarea modelului analitic de carcasă, în 

vederea elaborării modelului global calibrat de locomotivă LEMA. 

A fost efectuată analiza comparativă a rezultatelor încercării, prezentate în capitolul 2, cu 

rezultatele analitice obținute pe modelul cu elemente finite realizat în Ansys 14.5 și s-a concluzionat 

că modelul analitic realizat în cadrul etapei 02 satisface necesitățile pentru a fi considerat ca model 

calibrat în vederea efectuării unei analize la impact, conform standardului EN 15227:2008+A1:2010. 

4.3.2 Model analitic calibrat al boghiului de locomotivă electrică LEMA 

Boghiul ce face obiectul prezentei analize este destinat echipării locomotivei electrice LEMA cu 

motoare de tracțiune asincrone și cu suspensie primară constituită din elemente elastice de cauciuc tip 

Chevron cu cinci staturi, pentru roata centrală, și din elemente elastice de cauciuc tip Chevron cu trei 

staturi pentru roțile față/spate. În vederea realizării unui model analitic calibrat prin date experimentale, 

care să poată fi intergrat ca subansamblu în modelul global calibrat de locomotivă LEMA, valid pentru 

efectuarea unei analize la impact, au fost realizate următoarele activități: Realizarea modelului analitic; 

Aplicarea analizei modale analitice; Aplicarea unui experiment de analiză modală experimentală; 

Corelarea modelului analitic cu modelul experimental și, eventual, upgrade model analitic; Determinarea 

analitică a răspunsului în tensiuni și deformații ale ramei de boghiu la solicitări excepționale sau normale 

de exploatare, conform standardului  SR EN 13749 / 2011. 

4.3.2.1 Model analitic de ramă de boghiu LEMA 

Prin utilizarea programului Ansys 14.5, s-a realizat modelul geometric al ramei boghiului echipată 

cu suspensia primară, cutiile de osie și osiile aferente. Dimensiunile de gabarit sunt prezentate în figura 

4.1 și în tabelul 4.4.  

În tabelul 4.5 sunt date principalele caracteristici de material ale ramei de boghiu LEMA. 

Elementele suspensiei primare au fost echivalate prin blocuri la care s-a luat în considerare 

secțiunea medie a elementelor metalastice respectând rigiditățile din documentația tehnică:  

- Rz=2.8 kN/mm, Ry=8kN/mm, Rx=38kN/mm pentru elementele cu trei straturi atașate osiilor 1și 3;  
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- Rz=1.5kN/mm, Ry=3kN/mm, Rz=16.5kN/mm pentru elementele cu cinci straturi atașate osiei 2. 

Modelul geometric a fost conceput astfel încât să se realizeze o rețea cu elemente finite de 

tipul tetraedru având dimensiunea de 20 mm. Numărul elementelor folosite la discretizarea modelului 

este de 350791 iar numarul nodurilor este 826173. Contactele elementelor componente ale boghiului 

au fost determinate automat de catre programul Ansys 14.5. Acestea sunt de tipul Bonded (contactul 

de tipul bonded nu permite separarea și nici alunecarea, iar suprafețele vor fi lipite una de alta 

indiferent de decalajul acestora, de încărcare și nici nu permite penetrarea sau influența altor parți sau  

contacte). 

În figura 4.2 este prezentat modelul cu elemente finite al boghiului de locomotiva LEMA, 

echipat cu suspensia primară, cutiile de osie și osiile aferente.  

 

Fig. 4.1. Desen de gabarit boghiu LEMA 

Tabel  4.4. Dimensiuni de gabarit boghiu LEMA 

Cota Nominal 

f1 950 

f2 1010 

f4 950 

f5 1010 

f6 950 

c1 820,6 

c2 892 

c3 820,6 

d1 820,6 

d2 892 

d3 820,6 

a1 1243,7 

a2 1393,7 
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b1 a1±0,5 

b2 a2±0,5 

w1 măsurat 

w2 w1±1,5 

w3 măsurat 

w4 w3±1,5 

t1 2920 

t2 483 

Tabel  4.5. Caracteristici de material boghiu LEMA 

Modulul de elasticitate E= 2.1 e05 N/mm2 

Coeficientul lui Poisson  = 0,3 

Densitate 7850 kg/m3 

Limita de curgere pentru elemente nesudate 350 MPa 

Limita de curgere pentru elemente sudate 325 MPa 

Rezistența la tracțiune  510 MPa 

 

 

Fig. 4.2. Modelul cu elemente finite pentru boghiul de locomotiva LEMA 

4.3.2.2 Principii de bază ale aplicării analizei combinate, analitică și experimentală 

Din punct de vedere al analizei modale experimentale, orice sistem mecanic poate fi modelat 

printr-un sistem discret format din ‘n’ puncte materiale de masă concentrată ‘mk’ unite prin elemente 

elastice de rigiditate ‘kk’ şi elemente de amortizare de constantă ‘ck’. Pentru acest sistem, supus 

acţiunii unui sistem de excitaţii exterioare,   tQ , ecuaţiile de mişcare sunt:  

          )()()()( tQtxKtxCtxM  
          ( 4.1) 
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Răspunsul sistemului la excitaţia externă se prezintă sub forma unei sume de ‘n’ contribuţii 

modale datorate fiecărui grad de libertate separat:  
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  unde s-au folosit relațiile,     ( 4.2) 

-[𝑀] - Matricea maselor sau matricea de inerţie;  

-[𝐶] - Matricea constantelor de amortizare;  

-[𝐾] - Matricea de rigiditate, 

-   kk and   -Vectorul propriu de ordinul “k”; 

- k  -Rata de amortizare de ordinul “k”; 

- k  -Frecvenţa naturală amortizată de ordinul “k”; 

- kk aanda  - Constante de normare; 

-  -Frecvenţa excitaţiei externe.  

Esenţa analizei modale experimentale constă în determinarea parametrilor modali 

𝜇𝑘, 𝜈𝑘, 𝜓𝑘, 𝑘 = 1 … 𝑛, pornind de la determinări experimentale efectuate pe echipamentul adus într-
o stare controlată de vibraţi, cu determinarea simultană a excitaţiei şi a răspunsului. Starea de vibraţie 

poate fi realizată prin una dintre următoarele metode de excitare de nivel energetic coborât: forţă 

treaptă relaxată, excitaţie sinusoidală staţionară sau de bandă largă, impuls de forţă. Metoda de 

excitare cu impuls de forţă este recomandată pentru excitarea ramei de boghiu, fiind foarte utilizată 

în tehnicile de identificare modală, pentru această metodă fiind implementate programe avansate de 

analiză modală.  

Din punct de vedere al analizei cu elemente finite, structura mecanică este discretizată în 

elemente finite de diverse tipuri, între care se stabilesc legături matematice echivalente legăturilor 

fizice dintre elementele adiacente sau cu mediul înconjurător. Modelului fizic îi corespunde un model 

matematic, asemănător modelului matematic din analiza modală esperimentală, deosebirea constând 

în faptul că în analiza cu elemente finite nu se consideră amortizarea sistemului. Modelului fizic îi 

corespunde următorul modelul matematic: 

         0 xKxM     unde,        ( 4.3) 

-  M  este matricea maselor sau matricea de inerţie ;  

-  K  este matricea de rigiditate. 

Rezolvarea sistemului de ecuaţii conduce la determinarea analitică a frecvenţelor şi a 

modurilor proprii de vibrații, adică a parametrilor modali care trebuie să fie aceiași cu cei determinați 

experimental prin analiza modală experimentală.  

Ambele tipuri de analiză, experimentală și teoretică, caracterizează sistemul mecanic din punct de 

vedere al caracteristicilor dinamice printr-un ansamblu de parametrii ce definesc modurile proprii de 

vibrație ale sitemului real, independente de interacțiunea cu mediul înconjurător.  

Prin analiza modală experimentală se determină caracteristicile intrinseci ale structurii prin 

pulsații proprii, factori de amortizare și forme proprii de vibrație, datele fiind furnizate de sistemul adus 

într-o stare de excitare controlată. 
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Analiza cu elemente finite lucrează cu un model matematic aproximativ, realizat prin aproximări 

mai mult sau mai puțin grosiere atât ale caracteristicilor geometrice cât și al caracteristicilor de material. 

Chiar dacă modelul geometric este perfect, iar ecuațiile de mișcare ale modelului matematic sunt perfecte, 

tot va rezulta un model analitic aproximativ, deoarece se cunoaște faptul că niciodată caracteristicile de 

material utilizate în modelare nu coincid cu cele reale ale structurii. În plus, este bine cunoscut faptul că 

orice lucrare de realizare a unui produs este însoțită de erori de execuție, mai mult sau mai puțin grosiere. 

Din cele prezentate rezultă că un bun model analitic nu poate fi obținut decât prin validare cu date 

furnizate de sistemul real, prin analiză modală experimentală. Deosebirea dintre analiza cu elemente finite 

și analiza modală experimentală constă în modul în care se utilizează modelul matematic. 

Din punct de vedere al analizei modale experimentale, modelul matematic este unul formal, care 

constituie suportul pentru fundamentarea și dezvoltarea procedurilor de identificare a parametrilor modali 

prin metode sofisticate iterative de ”curve fitting”, adică de identificare a acelor parametrii modali care să 

genereze funcții de răspuns în frecvență teoretice ce aproximează cel mai bine funcții de răspuns în 

frecvență experimentale. Ciclul de iterații se finalizează atunci când curbele teoretice aproximează cel 

mai bine, cu o eroare impusă, curbele experimentale. La finalizarea ciclului de iterații rezultă paremetrii 

modali: pulsații proprii, factori de amortizare, forme modale. 

Din punct de vedere al analizei teoretice, cu elemente finite, sistemul fizic real constituie suportul 

de realizare a modelului matematic, cu aproximațiile impuse de precizia de generare a modelului 

geometric și de cunoaștere a caracteristicilor de material. Sistemul de ecuații diferențiale (4.3), asociat 

modelului fizic, este practic rezolvat, rezultând parametrii modali pulsații proprii și forme modale. 

Corelând formele modale, rezultate prin cele două modele, analitic și experimental, se desprind 

informațiile necesare pentru ajustarea modelului analitic, în așa fel încât modelul analitic și aproximeze 

cel mai bine răspunsul sistemului fizic real. Aceasta este procedura de ”upgrade” a modelului analitic.  

Un model analitic, validat prin date experimentale, poate fi cu încredere utilizat pentru evaluarea 

răspunsului sistemului la solicitări impuse, cu condiția ca să fie menținute condițiile care au stat la baza 

fundamentării modelului, dintre acestea de o importanță deosebită fiind condiția de liniaritate a modelului 

și a caracteristicilor de material.  

4.3.2.3 Aplicarea analizei combinate, analitică și experimentală, la rama de boghiu LEMA 

La modelul analitic al boghiului de LEMA, prezentat în figura 4.2, au fost suprimate suspensia 

primară, cutiile de osie și osiile, rezultând modelul analitic al ramei de boghiu. Pe modelul analitic al 

ramei de boghiu a fost rulat modulul de analiză modală ”Modal” al programului Ansys 14.5, și au 

fost determinate pulsațiile proprii și formele proprii de vibrație. Rezultatul rulării modulului de 

analiză modală analitică este prezentat comparativ cu rezultatul analizei modale experimentale în 

tabelul 4.6 și în figurile 4.5 … 4.11. 

Pe aceiași ramă de boghiu simplă, neprevăzută cu suspensia primară, cutiile de osie și osii, a 

fost efectuată o încercare de analiză modală experimentală în standul de montaj al Softronic Craiova, 

încercările fiind efectuate pe o ramă de boghiu aflată în stadiul final de execuție, înainte de montaj.  

Rama a fost așezată pe arcurile exterioare ale suspensiei secundare, în poziția normală de 

funcționare. Pentru excitare și măsurarea răspunsului în accelerații au fost selectate un număr de 10 

puncte, conform reprezentării din figura 4.3. selectate în așa fel încât să se poată reprezenta cît mai 

fidel formele proprii de vibrație din domeniul de frecvență caracteristic circulației pe calea ferată, 

adică 1…100Hz. Excitarea s-a realizat cu ciocanul de impact 086D20 de 25 kN. 
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Fig. 4.3. Montaj pentru a analiza modală experimentală 

Coordonarea încercărilor a fost realizată prin PulseLabshop, sub programul ”Modal_Bogie”, 

realizat special pentru această aplicație. Evaluarea parametrilor modali a fost realizată sub 

PulseReflex–Modal Analysis, și a fost finalizată cu exportul formelor modale (modal shape) și a 

geometriei structurii. Pentru identificarea modală a fost utilizată metoda Rational Fraction 

Polynomial-Z, implementată în modulul 8721B. 

Corelarea datelor experimentale cu datele obținute prin analiza modală teoretică (realizată pe 

modelul analitic prin Ansys14.5) s-a realizat cu modulul de corelație 8722 – Pulse Reflex Correlation 

Analysis, achiziționat prin proiect.  Pentru a realiza corelarea, modelul analitic realizat sub Ansys 14.5, 

este exportat sub formă de fișier cu extensia ”--.rst” care conține agregat atât modelul geometric cât și 

pulsațiile proprii și formele modale asociate. 

Modulul de corelație 8722 încarcă și expune în paralel modelul geometric analitic, cu formele 

modale analitice și modelul geometric experimental, cu formele modale experimentale. Calculează gradul 

de corelare al formelor modale dintre perechile de moduri prin calcularea matricelor MAC (modal 

assurance criterion) și de Ortogonalitate. MAC și Ortogonalitatea sunt instrumentele utilizate pentru a 

evalua corelația vectorilor modali. De asemenea, modulul calculează și gradul de corelare al termenilor 

ex-diagonală, evidențiind eventuale armonici, sau repetări ale unor moduri inferioare. În figura 4.4 este 

prezentat panelul modulului de corelație  8722, cu evidențierea matricei de corelație. 

MAC poate lua valori în intervalul 0 (forme modale total necorelate) și 1(forme modale total 

corelate). În tabelul 4.6 sunt prezentate rezultatele corelării modelului analitic cu modelul experimental, 

în domeniul de frecvență 1…100Hz, domeniul de frecvență predominant al excitațiilor provenite da la 

calea de rulare. În acest domeniu de frecvență rama de boghiu prezintă 7 frecvențe proprii, corespunzând 

modurilor proprii de vibrații în planurile vertical (direcția OZ, planul XOY) și orizontal-transversal 

(direcția OY, planul ZOX). 

Se face mențiunea că pe durata experimentului, excitarea ramei de boghiu și măsurarea 

răspunsului vibratoriu s-au efectuat doar pe direcțiile verticală și orizontal-transversală. Analiza cu 

elemente finite a fost efectuată pe toate cele trei direcții, verticală, orizontal-transversală și orizontal-

longitudinală (direcția OX, planul ZOY). Modurile proprii corespunzătoare direcției orizontal-

longitudinală apar la frecvențe superioare domeniului de analiză, dar la anumite frecvențe, modurile 

corespunzătoare acestei direcții se suprapun peste modurile pe direcțiile verticală și orizontal-transversală 

(a se vedea modul 4, figura 4.9). Se remarcă faptul că neluarea în considerare a modurilor de vibrație de 

pe direcția OX, prin nemăsurarea răspunsului pe direcția OX, conduce la mici abateri ale formelor modale 

determinate experimental, un exemplu relevant fiind modul 4 de vibrații. Din analiza datelor din tabelul 

4.6 și figurile 4.5…4.11, se constată o foarte bună corelare a formelor modale analitice şi experimentele, 
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factorul MAC luând valori mai mari de 0.9 (exceptând modul 4 de vibrații, la frecvența de 61.86 Hz, la 

care contribuția vibrațiilor pe direcția orizontal-longitudinală este apreciabilă). 

Modulul de corelație 8722 calculează, și exprimă în procente,  diferența vectorială dintre formele 

modale analitice şi experimentele, rezultând diferențe mai mici de 2.033% 

S-a calculate eroarea de evaluare a frecvențelor proprii, rezultând, de asemenea, erori de evaluare 

mai mici de 1.7%. 

În literature de specialitate se consideră ca fiind foarte bun un model analitic la care se obține o 

eroare de evaluare a frecvențelor proprii mai mica de 2% și un MAC mai mare de 0.9 (acestea sunt setări 

implicite ale modulului de corelație 8722). 

Pornind de la această remarcă, și ținând cont de faptul că, experimental nu a fost determinat 

răspunsul pe direcția orizontal-longitudinal, se poate concluziona că modelul analitic este un model foarte 

bun și poate fi utilizat pentru analiza teoretică a ramei de boghiu atât pentru evaluarea răspunsului la 

solicitări statice, cât și pentru evaluarea răspunsului la solicitări dinamice, cum este cazul analizei la 

impact, conform standardului EN 15227:2008+A1:2010. 

 

Fig. 4.4. Panelul modulului de corelație  8722 

Tabel  4.6. Corelarea modelelor analitic și experimental 

Mod Model analitic (Ansys) Model experimental Eroare 

Frecvența 

Amortizat 

(%) 

MAC 

Modal 

Assurance 

Criterion 

Diferența 

Forme 

Modale 

(%) 

Frecvența 

Amortizată 

(Hz) 

Amor

tizare 

(%) 

Comple

x 

itate 

 

Frecvența 

Amortizată 

(Hz) 

Amortiz

are 

(%) 

Comple

x 

itate 

 

1 30.73 0 0 30.19 0.28 0.0128 -1.7925 0.975 1.767 

2 37.43 0 0 37.95 0.32 0.2374 0.0138 0.910 -1.406 

3 48.10 0 0 49.08 0.17 0.0015 0.01992 0.968 -2.033 

4 60.64 0 0 61.86 0.14 0.0014 0.01982 0.788 -2.023 

5 66.66 0 0 65.66 0.13 0.0031 -0.0152 0.970 1.501 

6 81.68 0 0 85.30 0.10 0.0048 0.04246 0.900 -4.434 

7 88.18 0 0 89.92 0.10 0.0013 0.01935 0.902 -1.973 
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Mod FEA Fq. (Hz) EMA Fq. (Hz) Eroare (%) MAC Diff. (%) Direcția de oscilație 

1 30.73580 30.19456 -1.79251 0.975 1.767 Vertical 

Fig. 4.5. Rama de boghiu în modul 1 de vibrații la 30.19 Hz 

 

 
Mod FEA Fq. (Hz) EMA Fq. (Hz) Eroare (%) MAC Diff. (%) Direcția de oscilație 

2 37.43080 37.95702 0.013864 0.910 -1.406 Vertical 

Fig. 4.6. Rama de boghiu în modul 2 de vibrații la 37.95 Hz 
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Mod FEA Fq. (Hz) EMA Fq. (Hz) Eroare (%) MAC Diff. (%) Direcția de oscilație 

3 48.10920 49.08720 0.019924 0.968 -2.033 Orizontal - transversal 

Fig. 4.7. Rama de boghiu în modul 3 de vibrații la 49.08 Hz 

 

 
Mod FEA Fq. (Hz) EMA Fq. (Hz) Eroare (%) MAC Diff. (%) Direcția de oscilație 

4 60.64110 61.86782 0.019828 0.788 -2.023 Orizontal – transversal  

Orizontal – longitudinal  

Fig. 4.8. Rama de boghiu în modul 4 de vibrații la 61.86 Hz 
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Mod FEA Fq. (Hz) EMA Fq. (Hz) Eroare (%) MAC Diff. (%) Direcția de oscilație 

5 66.66850 65.66781 -0.01524 0.970 1.501 Verticală 

Fig. 4.9. Rama de boghiu în modul 5 de vibrații la 66.66 Hz 

 

 
Mod FEA Fq. (Hz) EMA Fq. (Hz) Eroare (%) MAC Diff. (%) Direcția de oscilație 

6 81.68340 85.30562 0.042462 0.900 -4.434 Verticală 

Fig. 4.10. Rama de boghiu în modul 6 de vibrații la 81.68 Hz 
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Mod FEA Fq. (Hz) EMA Fq. (Hz) Eroare (%) MAC Diff. (%) Direcția de oscilație 

7 88.18010 89.92016 0.019351 0.902 -1.973 Orizontal – transversal  

Fig. 4.11. Rama de boghiu în modul 7 de vibrații la 88.18 Hz 

Concluzii privind modelul analitic calibrat de boghiu LEMA: 

Luând în considerare faptul că în literatura de specialitate se consideră ca fiind foarte bun un 

model analitic la care se obține o eroare de evaluare a frecvențelor proprii mai mica de 2% și un MAC 

mai mare de 0.9, acestea fiind setările implicite ale modulului de corelație 8722, prin analiza datelor din 

tabelul 4.6 și figurile 4.5…4.11, se concluzionează că: 

- Formele modale corespunzătoare modelului analitic sunt foarte bine corelate cu formele modale 

experimentele, factorul de corelație MAC luând valori mai mari de 0.9 (exceptând modul 4, la frecvența 

de 61.86Hz, la care contribuția vibrațiilor pe direcția orizontal-longitudinală, nedeterminate experimental, 

este apreciabilă); 

- Eroarea globală de evaluare a frecvențelor proprii analitice se încadrează în limita a 1.7% 

comparative cu frecvențele proprii determinate experimental; 

- Având în vedere validarea în domeniul dinamic prin factorul de corelație MAC și eroarea de 

evaluare a frecvențelor proprii se admite că modelul analitic este unul corect și poate fi utilizat pentru 

analiza teoretică a ramei de boghiu atât pentru evaluarea răspunsului la solicitări statice, conform 

standardului  SR EN 13749 / 2011, cât și pentru evaluarea răspunsului la solicitări dinamice, cum este 

cazul analizei la impact, conform standardului EN 15227:2008+A1:2010.  

4.3.2.4 Model analitic calibrat al boghiului de locomotivă electrică LEMA 

Modelul de ramă de boghiu, validat prin analiza modală experimentală și de corelație, a fost 

complectat cu suspensia primară, cutiile de osie și osiile aferente, realizându-se modelul geometric al 

boghiului LEMA prezentat în figura 4.2. Pe acest model au fost aplicate încărcări la solicitări statice 

și dinamice, în conformitate cu standardele  SR EN 13749/2011 și EN 15827:2011 ”Railway 

applications - Requirements for bogies and running gears”. Dintre aceste combinații de solicitări o 
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parte sunt caracteristice fenomenelor dinamice care apar la un scenariu de impact, aplicat conform 

standardului EN 15227:2008+A1:2010. 

Un scenariu de impact reprezintă un eveniment excepțional care are o probabilitate foarte 

mică de apariție pe durata de viață a unui vehicul feroviar. Solicitările care apar pe durata unui 

asemenea evaniment se încadrează în categoria solicitărilor excepționale din SR EN 13749/2011 și 

EN 15827:2011, iar structura boghiului este necesar să reziste la aceste solicitări fără fisuri sau 

deformații care ar afecta funcționarea în timpul evenimentului. 

Demonstrarea faptului că boghiul rezistă la un scenariu de impact se face prin calificarea 

acestuia la combinația de solicitări excepționale de tip E2, anume șoc pe direcția longitudinală cu 

amplitudinea accelerației de 29.43 m/s2 (3g), conform SR EN 13749/2011 și EN 15827:2011. 

Calificarea la șoc longitudinal se face prin calcul și/sau încercare și este necesar a se demonstra că în 

structura boghiului nu se produc deformații semnificative, instabilități sau fisuri ale structurii în ansamblul 

său, sau în elemente individuale ale acestuia. Un criteriu de cedare, recomandat de standardele 

menționate, este cel al evaluării stării de tensiuni din structura mecanică în funcție de tipul de material, 

de calitatea prelucrărilor și de tratamentele aplicate. În practica curentă, pentru materiale ductile, se 

obișnuiește să se utilizeze criteriul tensiunilor von Mises.   

În cazul în care, la aplicarea sarcinilor excepționale, din analiză rezultă că apar zone de 

plasticitate locală, trebuie să se demonstreze că funcționalitatea și durabilitatea structurii ca ansamblu 

nu este afectată. Atunci când determinarea nivelului de tensiuni din materiale ductile se face printr-

un calcul liniar, apariția de tensiuni mai mari decât limita de elasticitate nu implică în mod automat 

că funcționarea structurii este afectată, dar trebuie demonstat că zonele de deformare plastică locală 

sunt suficient de mici pentru a nu produce nicio deformare permanentă semnificativă atunci când 

sarcina este îndepărtată. 

Evitarea deformării permanente semnificative poate fi demonstrată prin următoarele metode:  

-verificare analitică, indicând că întinderea zonei afectate este suficient de mică pentru a evita 

deformarea permanentă semnificativă;  

-utilizarea unui factor de formă plastică pentru a demonstra că nu are loc o deformare plastică 

totală a secțiunii analizate; acest factor de formă poate fi determinat prin metode analitice, simulări 

numerice neliniare sau încercări cu suprasarcină, până la un test distructiv.  

-utilizarea unor caracteristici de material neliniare realiste și simplificate pentru a demonstra 

că tensiunea totală maximă a materialului respectiv nu este depășită și deformarea permanentă este 

acceptabilă după îndepărtarea sarcinii, adică structura se menține în toleranțe geometrice acceptate;  

-prin încercări pentru a demonstra că, după mai multe aplicări de încărcare, caracteristica 

tensiuni/deformare în pozițiile de măsurare prezintă o comportare liniară iar deformarea remanentă 

este acceptabilă după îndepărtarea sarcinii (adică se menține în toleranțele geometrice acceptate). 

Dintre cazurile de încărcare aplicate boghiului, în lucrare se prezintă cazul E2 de solicitări 

excepționale, solicitarea la șoc pe direcția orizontală cu amplitudinea accelerației de 29.43 m/s2 (3g). 

Forțele excepționale care acționează asupra structurii ramei de boghiu sunt date de 

următoarele solicitări: 

Solicitări verticale, aplicate pentru fiecare lonjeron, presupunând ca masa vehiculului este 

distribuită uniform pe cele două lonjeroane: 

𝐹𝑧1𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑧2𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑧𝑚𝑎𝑥

2
=

1.4∙𝑔∙(𝑀𝑣−2𝑚+)

4
=  240118 𝑁             unde: 

- MV = 126000 kg – masa totală a locomotivei echipată pentru funcționare 
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- m+ = 28033 kg – masa boghiului complect echipat 

- Fzmax - este forța verticală totală pe un boghiu 

- g = 9.81m/s2 – accelerația gravitațională 

Solicitări longitudinale de șoc, se va considera o forță longitudinală egală cu forța de inerție 

a boghiului sub o accelerație longitudinală de 3g. Forțele se aplică barelor de tracțiune. 

Fx1_3g max = Fx2_3g max = 412506 N, forțe aplicate pe fiecare bară de tracțiune 

 Configurația analitică a fost relizată pentru a corespunde configurației de încercare, în 

laborator acreditat pentru încercarea la solicitări statice și oboseală a boghiurilor de cale ferată. 

În figura 4.12 este prezentată schema de aplicare a solicitărilor pentru verificarea analitică a 

boghiului la sarcini longitudinale de șoc.  

Condițiile la limită pentru cazul de solicitare la șoc longitudinal, E2, constau din 

constrangerile aplicate la nivelul cutiilor de osie unde avem deplasarile impuse nule pe direcția 

verticală OZ și orizontal transversală OY, impuse de condiția de menținere pe șină a roților. 

Deplasările pe direcția longitudinală OX sunt libere.  

Încărcările cu sarcini verticale sunt date de forțele FZs1/s2 = FZd1/d2 = -120050N, uniform 

distribuite pe toate cele patru suprafețe ale suporților  suspensiei secundare.  

Încărcările longitudinale sunt date de forțele Fxs1/s2/s3= Fxd1/d2/d3= 137502N  aplicate pe toate 

cele sase capaete ale cutiilor de osie în lungula axei Ox.  

Reacțiune se realizează pe direcția longitudinală prin blocarea pe această direcție a suporților 

barelor de tracțiune.  

Figura 4.13 prezintă deformarea structurii boghiului sub acțiunea solicitărilor menționate. 

În figura 4.14 se prezintă o vedere generală de distribiure a tensiunilor echivalente von Mises.  

Se observă că cele mai mari tensiuni se găsesc în zona suporților cutiei de unsoare ai osiei 

centrale 2, unde tensiunile au valorile 455.15 MPa și 448.64MPa. Aceste tensiuni depășesc valoarea 

de 350MPa impusă pentru limita de curgere, dar sunt sub valoarea de 510MPa a rezistenței la 

tracțiune. 

În figurile 4.16 și 4.17 sunt prezentate detalii asupra distribuției tensiunilor în zonele 

periculoase, rezultând documentat că acestea sunt zone locale, de întindere mică.  

Pentru aprecierea conformității boghiului cu solicitarea la șoc se au în vedere următoarele:   

-Un scenariu de impact reprezintă un eveniment excepțional care are o probabilitate foarte 

mică de apariție pe durata de viață a unui vehicul feroviar. Solicitările care apar pe durata unui 

asemenea eveniment se încadrează în categoria solicitărilor excepționale, iar structura boghiului este 

necesar să reziste la aceste solicitări fără fisuri sau deformații care ar afecta funcționarea în timpul 

evenimentului; 

-Distribuția tensiunilor echivalente von Mises prezintă câteva zone, reduse ca dimensiune, în 

zona suporților cutiei de unsoare ai osiei centrale 2, în care cele mai mari tensiuni au valorile de 

455.15 MPa și 448.64MPa. Aceste tensiuni depășesc valoarea de 350MPa impusă pentru limita de 

curgere, dar sunt sub valoarea de 510MPa a rezistenței la tracțiune; 

-Având în vedere caracterul excepțional al solicitărilor, faptul că zonele solicitete peste limita 

de curgere sunt foarte limitate, precum și faptul că tensiunile maxime sunt sub valoarea de 510MPa 

a rezistenței la tracțiune, se concluzionează că boghiul LEMA corespunde unui scenariu de impact 

având ca rezultat un șoc de ciocnire cu amplitudinea accelerației de 29.43 m/s2 (3g).  
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Suplimentar față de cazul solicitării la șoc pe direcția orizontală, se prezintă răspunsul 

boghiului LEMA la solicitări de tip E1, prin care se simulează comportarea boghiului la rularea în 

curbe combinat cu twist (denivelare longitudinală a căii de rulare) de 1%. 

Forțele excepționale care acționează asupra structurii ramei de boghiu sunt date de 

următoarele solicitări: 

Solicitări verticale, aplicate pentru fiecare lonjeron, presupunând ca masa vehiculului este 

distribuită uniform pe cele două lonjeroane: 

𝐹𝑧1𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑧2𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑧𝑚𝑎𝑥

2
=

1.4∙𝑔∙(𝑀𝑣−2𝑚+)

4
=  240118 𝑁  ; 

Solicitări transversale, aplicate osiilor extreme, osia centrală fiind liberă: 

𝐹𝑦1𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑦2𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑦𝑚𝑎𝑥

2
= 𝐹𝑦𝑡𝑟𝑚𝑖𝑛 +

(𝑀𝑣+𝑐1)𝑔

3 𝑛𝑎 𝑛𝑏
= 78714 𝑁   ,  unde: 

Fytrmin = 104 - forța transversală datorată reacțiunii șinei neîncărcate, 

c1 – masa mecanicului (80 kg), 

na – numărul de axe, 

nb – numărul de boghiuri, 

Twist, 1%. 

În figura 4.18 este prezentată schema de aplicare a solicitărilor pentru încercarea E1.  

Figura 4.19 prezintă deformare totală a boghiului LEMA sub acțiunea solicitărilor combinate 

verticalen transversale și twist. 

În figura 4.20 se prezintă distribuția tensiunilor echivalente von Mises pe structura boghiului 

LEMA. Din analiza tensiunilor maxime se constată că se realizează un maxim de tensiuni de 213.22 

MPa în punctul de prindere al suporților suspensiei secundare de rama de boghiu.  

Figurile 4.21 … 4.23 prezintă detalii ale zonelor de solicitare maximă. 

Din analiza distribuției tensiunilor echivalente von Mises pe structura boghiului LEMA se 

concluzionează că, pentru acest tip de solicitare excepțională, tensiunile pe structura boghiului sunt 

sub valoarea de 350MPa impusă pentru limita de curgere. 

4.4 Concluzii privind sistemul de evaluare a rezistenței structurale și a răspunsului la impact 

-Sistemul de evaluare a rezistenței structurale și a răspunsului la impact, dezvoltat în cadrul 

proiectului, este un sistem hardware și software complet, ce permite proiectarea și realizarea de 

vehicule feroviare rezistente la solicitări statice și dinamice precum și la impact în conformitate cu 

celor mai recente standarde din domeniu, EN 13749/2011, EN 15827:2011 și EN 15227+A1:2011; 

-Evaluarea rezistenței structurale se face prin metode combinate, analitice și experimentale, 

modelul analitic realizat sub programe de analiză cu elemente finite, precum Ansys14.5, fiind calibrat 

prin date experimentale obținute prin încercări statice și dinamice, inclusiv prin încercări de analiză 

modală experimentală;  

-Modelul analitic calibrat al unui vehicul feroviar este constituit prin agregarea modelelor 

analitice calibrate de boghiu și de carcasă echipată cu echipamentele din funcționarea normală. 

-A fost făcută calibrarea prin încercări statice a modelului analitic al carcasei de locomotivă electrică 

LEMA, concluzionându-se că modelul analitic este corespunzător, și poate fi utilizat la analiza 

scenariilor de impact, conform normativului EN 15227+A1:2011, după completarea cu sistemele de 

tampoane EST Duplex G2.A2 și cu echipamentele și accesoriile din dotarea standard; 
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-A fost realizat modelul analitic de boghiu LEMA și s-a efectuat calibrarea acestuia prin încercări 

dinamice de analiză modală experimentală, concluzionând că modelul analitic este corespunzător, și 

poate fi utilizat pentru analiza scenariilor de impact și la evaluarea răspunsului la solicitări statice în 

conformitate cu standardele  EN 13749/2011, EN 15827:2011 și EN 15227:2008+A1:2010;  

-Pentru modelul analitic al boghiului de locomotive LEMA:  

-Formele modale corespunzătoare modelului analitic sunt foarte bine corelate cu formele modale 

experimentele, factorul de corelație MAC luând valori mai mari de 0.9; 

-Eroarea globală de evaluare a frecvențelor proprii analitice se încadrează în limita a 1.7% comparative 

cu frecvențele proprii determinate experimental; 

-Aplicând procedurile de analiză structural combinată, se concluzionează că boghiul de LEMA 

este corect proiectat și dimensionat, atât din punct de vedere al rezistenței la solicitări statice și oboseală, 

cât și din punct de vedere al rezistenței la șoc longitudinal de coliziune. 
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Fig. 4.12. Încercarea E2. Solicitări combinate de șoc. Schema de aplicare a solicitărilor 
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Fig. 4.13. Încercarea E2. Solicitări combinate de șoc. Deformare totală a boghiului LEMA 
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Fig. 4.14. Încercarea E2. Solicitări combinate de șoc. Distribuția tensiunilor echivalente von Mises pe boghiul LEMA 
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Fig. 4.15. Încercarea E2. Solicitări combinate de șoc. Detaliu tensiunilor echivalente von Mises maxime pe boghiul LEMA 



Partener P1 

SC SOFTRONIC 
CRAIOVA 

Contractul PN II-PCCA Nr. 192/2012 Pag. 72  

Experimentări model pentru determinarea performanțelor dinamice și 

a securității la impact a vehiculelor de tracțiune feroviară 
Etapa 03 

 

 

Fig. 4.16. Încercarea E2. Solicitări combinate de șoc. Detaliu tensiunilor echivalente von Mises maxime pe boghiul LEMA 

 



Partener P1 

SC SOFTRONIC 
CRAIOVA 

Contractul PN II-PCCA Nr. 192/2012 Pag. 73  

Experimentări model pentru determinarea performanțelor dinamice și 

a securității la impact a vehiculelor de tracțiune feroviară 
Etapa 03 

 

 

Fig. 4.17. Încercarea E2. Solicitări combinate de șoc. Detaliu tensiunilor echivalente von Mises maxime pe boghiul LEMA 
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Fig. 4.18. Încercarea E1. Solicitări combinate de sarcini verticale, transversale și twist. Schema de aplicare a solicitărilor 
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Fig. 4.19. Încercarea E1. Solicitări combinate de sarcini verticale, transversale și twist. Deformare totală a boghiului LEMA. 
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Fig. 4.20. Încercarea E1. Solicitări combinate de sarcini verticale, transversale și twist. Distribuția tensiunilor echivalente von Mises pe boghiul LEMA. 
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Fig. 4.21. Încercarea E1. Solicitări combinate de sarcini verticale, transversale și twist. Detaliu distribuția tensiunilor echivalente von Mises pe boghiul LEMA. 
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Fig. 4.22. Încercarea E1. Solicitări combinate de sarcini verticale, transversale și twist. Detaliu distribuția tensiunilor echivalente von Mises pe boghiul LEMA. 
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Fig. 4.23. Încercarea E1. Solicitări combinate de sarcini verticale, transversale și twist. Detaliu distribuția tensiunilor echivalente von Mises pe boghiul LEMA. 
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5 ACHIZIȚIE DOTĂRI INDEPENDENTE 

5.1 Renunțare la achiziție materiale 

Luând în considerare: OrdinulMEN nr. 8/2014; 7217/12.02.2014 privind repartiția creditelor 

bugetare pentru anul 2014 la programele componente ale Planului Național de Cercetare-Dezvoltare 

și Inovare II; faptul ca bugetul aprobat pentru proiectul nr.192/2012 a fost diminuat cu un procent de 

30% din valoarea repartizată la contractare pentru anul 2014, conform act aditional nr.2/2014; precum 

și imposibilitatea susținerii din surse proprii a unor valori prea mari de cofinanțare; de comun acord 

s-a procedat la renunțarea achiziției materialelor planificate pentru anul 2014, conform actului 

adițional nr.772 / 15.04.2003 la Contractul de Furnizare nr.130226 / 12.02.2013 încheiat cu : SC 

SPECTROMAS SRL, strada Biharia, nr. 67-77, cladirea R(corp 168), etaj1, București.   Prin graficul 

de livrare din anexa nr.3 a actului adițional nr 772/15.04.2013, era prevăzută achiziția unor materiale 

în valoare de 43591 lei + TVA, adică 54052.84 lei cu TVA. Renunțarea s-a făcut prin adresa de 

renunțare nr. 62/06.05.2014, atașată la prezenta lucrare.   

5.2 Finalizare achiziție Echipament pentru Controlul Vibrațiilor  

Având în vedere că echipamentele achiziționate de la firma SC Enviro Consult SRL Bucuresti 

la un preț ofertat de 380283.20 cu TVA inclus, prin contractul de furnizare nr. 91/20.02.2013, 

constituie un bloc unitar și sunt vitale pentru continuarea proiectului, s-a procedat la achiziționarea 

echipamentelor prevăzute în tranșa 2 prin actul adițional nr.771/15.04.2013, aflate deja în custodia 

SC Softronic. Tranșa 2, în valoare de 33354 lei + TVA (41358.96 lei cu TVA), include achiziția 

următoarelor echipamente: driver 3099 A-N1 pentru Pulse IDAe/IDA System any Size Front-end 

Driver, node-locked license; 8718 B-N, Pulse Reflex ANSYS Interface, node-locked license; 

Computer; Printer. 

5.3 Achiziție laptop 

Având în vedere necesitatea unui laptop pentru efectuarea achizițiilor mobile de date și 

efectuării încercărilor pe teren, precum și faptul că laptopul este prevăzut în necesarul de dotări 

independente din cererea de finanțare, s-a procedat la achiziționarea unui laptop cu următoarele 

caracteristici principale: Operating System: Windows 8 Pro (64Bit) English; Memory:  32GB 

(4x8GB) 1600MHz DDR3L; Hard Drive: 750GB 2.5inch SATA; Additional Hard Drive: 512GB 

2.5inch SATA Solid State Drive; Reţea cu fir: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Intel 82579M/V 

integrat; Processor:  4th Gen Intel® Core™ i7-4930MX Proc. Extreme 3.0GHz, 8M cache. 

A fost urmată procedura de achiziție directă, conform art. 14 din OUG 34/2006. S-au primit 

oferte de preț de la următoarele firme: 

-Barbatan International Inv. SRL, Bucuresti, Str. Al. MoruzziVoievod 4A, Parter, Sp. 1, 

Sector 3, nr. înreg. la Registrul Comertului J40/9711/1995, cu preț ofertat de 20792.36 lei, fara TVA; 

-3G International SRL, Bucuresti, str. Dinu Vintilă, nr.6, nr. înreg. la Registrul Comertului 

J13/3588/1994, cu preț ofertat de 6538.82 USD, adică 21583.99lei, fara TVA (curs 3.3009 lei/USD); 

-SC Norma Trade, București, Bd. Unirii, nr. 70, Bl.J4, sc. 4, ap.118, sector 3, nr. înreg. la 

Registrul Comertului J40/1806/2006, cu preț ofertat de 6429.29 USD, adică 21222.44 lei, fara TVA 

(curs 3.3009 lei/USD). 

În urma analizei ofertelor, contractul de furnizare a fost încredințat firmei Barbatan 

International Inv. SRL, Bucuresti la prețul de 20792.36 lei, fara TVA, contractul de finanțare fiind 

anexat la prezenta lucrare. 

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PARTENERIATE/Competite_2011/Buget%202014/OMEN%20nr_%208_2014.pdf
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6 CONCLUZII PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR ETAPEI 03/2014 

6.1.Pentru calibrarea modelelor experimentale realizate în etapa 02/2013, pe parcursul 

prezentei etape au fost efectuate experimentări pe modele de „sistem de evaluare a rezistenței 

structurale și a răspunsului la impact a vehiculelor de tracțiune feroviară”. Au fost efectuate încercări 

de laborator pe următoarele echipamente finite: 

- Încercări pe carcasă de locomotivă LEMA în vederea calibrării modelului analitic al 

Locomotivei Electrice – LEMA.  Au fost efectuate încercări la solicitări statice, datele experimentale 

fiind analizate comparativ cu datele corespunzătoare obținute prin analiză teoretică cu elemente finite. 

Din analiza datelor obținute prin încercări se concluzionează că la toate încercările efectuate 

tensiunile măsurate sunt cu mult sub limita de curgere pentru oţelul S235 din care este realizată 

structura de rezistenţă a carcasei LEMA, anume: 235 N/mm2 pentru zone fără sudură și 214 N/mm2 

pentru zone cu sudură. Carcasa locomotivei LEMA, corespunde la solicitările statice aplicate conform 

standardului SR EN 12663-1:2010; 

- Încercări pe ramă de boghiu LEMA în vederea calibrării modelului analitic al boghiului 

Locomotivei Electrice Modernizată LEMA. Au fost efectuate încercări dinamice de analiză modală 

experimentală, datele experimentale fiind analizate comparativ cu datele corespunzătoare obținute 

prin analiză teoretică cu elemente finite. 

6.2.Sistemul pentru analiza operațională a vibrațiilor, dezvoltat în cadrul proiectului, este un 

sistem hardware și software complet, ce permite analiza stării vibratorii a vehiculelor feroviare, în 

termeni de pulsații proprii, forme modale și animație structurală, din măsurători vibratorii efectuate 

asupra vehiculului aflat în condiți naturale de funcționare. 

-Din analiza formelor proprii de vibrație se trag concluzii asupra stării structurii de rezistență, 

putând fi puse în evidență zonele structurale slabe. Animația structurală a istoriei în timp evidențiază 

comportarea mecanică a vehiculului în zone cu solicitare maximă, precum treceri peste macazuri, 

podețe, schimbătoare de cale, etc. Animația în domeniul frecvență evidențiază rigiditatea structurii 

mecanice, furnizând informații referitoare la zonele din structură unde este necesară consolidarea 

pentru a obține o structură cu un comportament vibratoriu optim; 

-Sistemul pentru analiza operațională a vibrațiilor, dezvoltat în cadrul proiectului, a fost 

utilizat cu succes pe trenul electric regional Hyperion, experimentările în parcurs constituind suportul 

pentru elaborare de soluții de optimizare structurală a celui de al doilea tren de tip Hyperion, care deja 

se află în execuție; 

-Aplicată periodic, în activitatea de mentenanță, analiza operațională permite aprecierea 

anticipată a stării de defect sau de oboseală a structurii prin analiza deplasării frecvențelor de 

rezonanță sau prin schimbarea formelor de oscilație. 

6.3.Sistemul de evaluare a rezistenței structurale și a răspunsului la impact, dezvoltat în cadrul 

proiectului, este un sistem hardware și software complet, ce permite proiectarea și realizarea de 

vehicule feroviare rezistente la solicitări statice și dinamice precum și la impact în conformitate cu 

celor mai recente standarde din domeniu, EN 13749/2011, EN 15827:2011 și EN 15227+A1:2011; 

-Evaluarea rezistenței structurale se face prin metode combinate, analitice și experimentale, 

modelul analitic realizat sub programe de analiză cu elemente finite, precum Ansys14.5, fiind calibrat 
prin date experimentale obținute prin încercări statice și dinamice, inclusiv prin încercări de analiză 

modală experimentală;  

-Modelul analitic calibrat al unui vehicul feroviar este constituit prin agregarea modelelor 

analitice calibrate de boghiu și de carcasă echipată cu echipamentele din funcționarea normală. 
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-A fost realizată calibrarea prin încercări statice a modelului analitic al carcasei de locomotivă 

electrică LEMA, concluzionându-se că modelul analitic este corespunzător, și poate fi utilizat la 

analiza scenariilor de impact, conform normativului EN 15227+A1:2011, după completarea cu 

sistemele de tampoane EST Duplex G2.A2 și cu echipamentele și accesoriile din dotarea standard; 

-A fost realizat modelul analitic de boghiu LEMA și s-a efectuat calibrarea acestuia prin 

încercări dinamice de analiză modală experimentală, concluzionând că modelul analitic este 

corespunzător, și poate fi utilizat pentru analiza scenariilor de impact și la evaluarea răspunsului la 

solicitări statice în conformitate cu standardele  EN 13749/2011, EN 15827:2011 și EN 

15227:2008+A1:2010;  

-Pentru modelul analitic al boghiului de locomotive LEMA:  

-Formele modale corespunzătoare modelului analitic sunt foarte bine corelate cu formele 

modale experimentele, factorul de corelație MAC luând valori mai mari de 0.9; 

-Eroarea globală de evaluare a frecvențelor proprii analitice se încadrează în limita a 1.7% 

comparative cu frecvențele proprii determinate experimental; 

-Aplicând procedurile de analiză structural combinată, se concluzionează că boghiul de 

LEMA este corect proiectat și dimensionat, atât din punct de vedere al rezistenței la 

solicitări statice și oboseală, conform standardelor  EN 13749/2011, EN 15827:2011; 

cât și din punct de vedere al rezistenței la impact, conform standardului EN 15227:2008. 

6.4.Din punct de vedere al achizițiilor dotărilor independente: 

-Luând în considerare faptul ca bugetul aprobat pentru proiectul nr.192/2012 a fost diminuat 

cu un procent de 30% din valoarea repartizată la contractare pentru anul 2014, conform act aditional 

nr.2/2014; precum și imposibilitatea susținerii din surse proprii a unor valori prea mari de cofinanțare; 

s-a procedat la renunțarea achiziției materialelor planificate pentru anul 2014.   

-S-a finalizat achiziționarea pentru Echipament pentru controlul  vibratiilor si analiza 

structurala, prevăzut în tranșa 2 prin actul adițional nr.771/15.04.2013, aflate deja în custodia SC 

Softronic. 

-S-a achiziționat un laptop pentru efectuarea achizițiilor mobile de date și efectuării 

încercărilor pe teren, acesta fiind prevăzut în necesarul de dotări independente din cererea de 

finanțare, firma câștigătoare fiind SC Barbatan International Inv. SRL, Bucuresti, Str. Al. 

MoruzziVoievod 4A, Parter, Sp. 1, Sector 3, nr. înreg. la Registrul Comertului J40/9711/1995, la un 

preț ofertat de 20792.36 lei, fara TVA. 

7 BIBLIOGRAFIE 

1.EN 12663:2010-1, Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part1: 

Locomotives and passenger rolling stock (and alternative methods for freight wagons); 

2.EN 13749:2011, Railway applications - Wheelsets and bogies - Methods of specifying structural 

requirements of bogie frames; 

3.EN 15227:2008, Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies; 

4.EN 15827:2011, Railway applications -Requirements for bogies and running gears; 

5.AFER Romania - Raport de încercări nr. 3011 - 013.1 din 04.07.2014, ”Încercări statice de 

tensometrie la locomotiva electrică LE TSAM – LEMA”; 

6.AFER Romania - Raport de încercări nr. 3011 - 013 din 28.02.2014, ” Încercări statice de 

tensometrie efectuate la un vagon intermediar al ramei electrice”; 

7.AFER Romania - Raport de încercări nr. 3051 – 048 din 01.11.2012, ” Încercări la solicitări statice 

la structura de rezistenţă a carcasei (construcţie metalică) vagon motor”. 


