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DIMENSIONAREA NUMĂRULUI MAXIM DE DISIPATORI CE POT FI
COMANDAŢI SIMULTAN DE CĂTRE UN SINGUR DISTRIBUITOR
PROPORŢIONAL ÎN CADRUL UNUI SISTEM SEMI-ACTIV DE
DISIPARE A ENRGIEI SEISMICE
SIZING THE MAXIMUM NUMBER OF DISSIPATORS THAT CAN BE
SIMULTANEOUSLY CONTROLLED BY A SINGLE PROPORTIONAL
DISTRIBUTOR IN A SEMI-ACTIVE SEISMIC ENERGY DISSIPATION SYSTEM
Cristian-Traian DICIANU
inginer, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Romania – Facultatea de Utilaj Tehnologic
e-mail: cdicianu@yahoo.com
Rezumat: În articol se dimensionează numărul maxim de disipatori ce pot fi comandaţi
simultan de un singur distribuitor proporţional al unui sistem semi-activ de disipare a energiei
seismice, sistem ce are în componenţă distribuitoare proporţionale pilotate DN 10, DN 16,
respectiv DN 25.
Cuvinte cheie: sistem semi-activ, disipare a energiei seismice, distribuitoare proporţionale.
Abstract: In the article is dimensioned the maximum number of dissipators that can be
simultaneously controlled by a single proportional distributor of a semi-active seismic energy
dissipation system, system that comprises the piloted proportional distributors DN 10, DN 16
and DN 25.
Keywords: semi-active system, seismic energy dissipation, proportional distributors.

1. INTRODUCERE
În funcţie de natura structurii clădirii (metal, beton, număr de etaje etc.) şi de natura
cutremurului (de adâncime, de suprafaţă, intensitate, frecvenţă etc.), se poate realiza o
simulare dinamică neliniară specifică a clădirii, din care să rezulte viteza de deformaţie a
structurii în punctele caracteristice [1],[2].
Acordarea disipatorilor cu răspunsul dinamic al structurii, în zonele de interes pentru
disiparea energiei seismice, se face, de regulă, de către specialistul constructor structurist.
Pornind de la aceste amplasamente şi de la vitezele maxime de deformare ale
structurii, specifice acestor amplasamente, se poate proceda, în acord cu specialistul
structurist, la dimensionarea numărului de disipatori ce pot fi comandaţi simultan de către un
singur distribuitor proporţional. [1]
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2. CALCULUL DEBITULUI MAXIM AL DISIPATORULUI
Pentru o structură P+8E, asupra căreia s-a realizat o analiză dinamică neliniară în
varianta cu limitarea strictă o forţei din disipator la valoarea Fmax = 50000 daN , plecând de la
accelerograma Vrancea 77, componenta N-S [3], legea de variaţie a vitezei din disipator care
a rezultat [2] este reprezentată în diagrama din Fig 1.:
Viteza în disipator [m/s]
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Fig 1. Viteza în disipator [2]

Din Fig 1. reiese că viteza maximă, măsurată în disipatorii ataşaţi rigid la structură, are
valoarea:
m
vmax = 0, 07   ⇒
s

(1.1)

 cm 
⇒ vmax = 7  
 s 

(1.2)

Expresia debitului maxim al disipatorului este:
(1.3)

Qdmax = vmax ⋅ Autila

Aria utilă a pistonului disipatorului se obţine contructiv şi are valoarea:
Autila = 138, 204 cm 2 

(1.4)
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Înlocuind (1.4), (1.2), în (1.3):
Qdmax = vmax ⋅ Autila ⇒ Qdmax

 cm3 
= 967, 428 

 s 

(1.5)

3. CALCULUL NUMĂRULUI MAXIM DE DISIPATORI CE POT FI
COMANDAŢI SIMULTAN DE FIECARE DINTRE CELE TREI TIPURI DE
DISTRIBUITOARE ANALIZATE

Fig 2. Catalog Rexroth, (pag 531), caracteristicile distribuitoarelor proporţionale DN 10, DN 16,
respectiv DN 25 [4]

Din tabelul din Fig 2., în care se găsesc caracteristicile distribuitoarelor proporţionale
DN 10, DN 16, respectiv DN 25, se extrag debitele maxime ale acestora. [5]
Astfel, debitul maxim al distribuitorului proporţional DN 10 are valoarea:
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1000  cm3 
 dm3 
 l 
= 85 
⇒
QDN 10max = 85 
 = 85 ⋅
60 [ s ]
 min 
 min 
 cm3 
⇒ QDN 10max = 1416, 7 

 s 

(1.6)

Debitul maxim al distribuitorului proporţional DN 16 are valoarea:
QDN 16max

 l 
= 200 
= 200
 min 

1000 cm3 
 dm3 
⇒

 = 200 ⋅
60 [ s ]
 min 

 cm3 
⇒ QDN 16max = 3333,3 

 s 

(1.7)

Iar debitul maxim al distribuitorului proporţional DN 25 are valoarea:
QDN 25max

1000 cm3 
 dm3 
 l 
= 370 
= 370 
⇒
 = 370 ⋅
60 [ s ]
 min 
 min 

 cm3 
⇒ QDN 25max = 6166, 6 

 s 

(1.8)

Făcând raportul dintre debitele maxime ale celor trei distribuitoare proporţionale şi
debitul maxim al disipatorului, se dimensionează numărul maxim de disipatori ce pot fi
comandaţi simultan de fiecare dintre cele trei tipuri de distribuitoare analizate, astfel:
- Pentru sistemul de disipare având în componenţă distribuitorul proporţional DN 10:
N d DN 10 =

⇒ N d DN 10

QDN 10max
Qdmax

⇒

 cm3 
1416, 7 
s 

=
⇒
 cm3 
967, 428 

 s 

⇒ N d DN 10 ; 1, 5

(1.9)

Pentru sistemul de disipare având în componenţă distribuitorul proporţional DN 16:
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N d DN 16 =

QDN 16max

⇒ N d DN 16

Qdmax

⇒

 cm3 
3333,3 
s 

=
⇒
 cm3 
967, 428 

 s 

⇒ N d DN 16 ; 3, 5

(1.10)

- Pentru sistemul de disipare având în componenţă distribuitorul proporţional DN 25:
N d DN 25 =

⇒ N d DN 25

QDN 25max
Qdmax

⇒

 cm3 
6166, 6 

 s ⇒
=
 cm3 
967, 428 

 s 

⇒ N d DN 25 ; 6,5

(1.11)

4. CONCLUZII

Cu ajutorul relaţiilor (1.9), (1.10), respectiv (1.11) se poate dimensiona numărul
maxim de disipatori ce pot fi comandaţi simultan de un singur distribuitor proporţional, astfel:
Un distribuitor proporţional DN 10 poate comanda un singur disipator;
Un distribuitor proporţional DN 16 poate comanda maxim 3 disipatori;
Un distribuitor proporţional DN 25 poate comanda maxim 6 disipatori.
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