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PREFAŢĂ 

 

 
 Procesul de proiectare modernă este un proces complex care presupune, printre altele, 

utilizarea metodelor de modelare şi analiză care au la bază utilizarea softurilor performante. 
Metoda elementelor finite oferă 

soluţii pentru problemele în 

vederea identificării câmpurilor de 
variaţie a tensiunilor şi 

deplasărilor, în principal. 

 Problemele de tip identificare 

câmpuri oferă o distribuţie spaţială 
a variabilelor dependente, 

modelarea matematică a 

distribuţiilor şi dependenţelor fiind 

realizată prin ecuaţii diferenţiale şi 
expresii ce conţin integrale. 

 Utilizând metoda elementelor 

finite (MEF) mediile continue, cu 
un număr infinit de grade de 

libertate, se aproximează cu medii 

discrete, cu un număr finit de grade de libertate, fiind reuniunea unor subdomenii mai mici, 

numite elemente finite (denumire ce stă la 
baza metodei) – figura 1.  

 Operaţia de elegere a numărului şi 
tipului de elemente finite, coroborată cu 

împărţirea domeniului într-un număr de 
elemente finite, se numeşte discretizare. 

 Prima utilizare a principiului metodei 

elementelor finite (fără nominalizarea însă a 
termenilor specifici) a fost realizată de 

Arhimede (cca. 250 î. Hristos) în vederea 

determinării valorii numărului π, prin aproximarea cercului printr-un poligon regulat înscris în 

cerc (figura 2). 

 Începuturile utilizării metodei elementelor finite, prin menţionarea expresă a denumirii 
metodeii, sunt greu de stabilit deoarece conceptele de bază ale metodei au fost utilizate de mai 

bine de 150 de ani. 

 
 

Fig. 2 
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 Termenul de element finit a fost utilizat pentru prima oară în 1960, de către Clough. La 

începutul anilor 1960 inginerii utilizau metoda în vederea identifciării soluţiilor aproximative 

pentru problemele de analiză a tensiunilor, a curgerii fluidelor, a transferului de căldură etc. 
 Prima carte având ca tematică metoda elementelor finite a fost scrisă în 1967 de către 

Zienkievicz şi Chung. Între 1960 şi 1970 metoda a fost aplicată în probleme diverse de 

inginerie. 

 Anii ’70 au marcat dezvoltarea metodelor în matematică, conducând la dezvoltarea unor 
elemente finite noi, specializate. Softurile comerciale dezvoltate în anii ’70 se referă, în 

principal, la: ABAQUS, ADINA, ANSYS, MARK, PAFEC; astăzi softurile specializate care 

utilizează metoda elementelor finite sunt, în principal: NASTRAN, ANSYS, COSMOS, 
CATIA, PATRAN etc. 

 Principalele avantaje ale metodei elementelor finite se referă, în principal, la: 

- permite modelarea domeniilor cu geometrie complexă; 

- oferă facilităţi de modelare şi rezolvare a problemelor inginereşti din diverse domenii 
(analiză statică; analiza modurilor şi frecvenţelor de vibraţie; analiza fenomenelor 

tranzitorii; analiza neliniară; analiza transferului de căldură; analiza curgerii fluidelor); 

- permite modelarea unui sistem complex de încărcări (sarcini concentrate; sarcini 
distribuite; sarcini constante; sarcini variabile în timp; forţe; momente; presiuni; 

acceleraţii; deplasări impuse; câmpuri de temperatură); 

- oferă posibilitatea modelării materialelor omogene, izotrope, neomogene, anizotrope; 

- prin utilizarea unor elemente finite speciale, se pot modela: contacte; arcuri; mase 
inerţiale etc. 

 Apropierea cantitativă şi calitativă de realitate a soluţiei oferite de către metoda 

elementelor finite depinde însă, în foarte mare măsură, de capacităţile de modelare şi 

rezolvare oferite de softul utilizat şi, nu în ultimul rând, de abilităţile şi experienţa în domeniu 
a utilizatorului. 

 Analiza cu MEF este un proces complex, care presupune parcurgerea unor etape bine 

conturate. 
 La întocmirea modelului de analiză, se ţine seama de faptul că forma şi dimensiunile 
modelului influenţează precizia şi timpul de analiză. În acest sens, pentru o problemă dată, 

există mai multe variante de modele de analiză, realizate de utilizator (proiectant). 

 În etapa de preprocesare se realizează descrierea modelului geometric al problemei şi 
modelarea cu elemente finite, etapă care cuprinde: modelarea caracteristicilor materialului; 

alegerea elementelor finite şi introducerea proprietăţilor; generarea structurii de elemente 

finite; introducerea condiţiilor limită - restricţii; introducerea încărcărilor. Etapa de 
preprocesare se încheie cu procesul de verificare a modelului creat. 

 Analiza şi rezolvarea modelului cu elemente finite presupune, iniţial, setarea parametrilor 

de rezolvare, iar apoi lansarea în execuţie şi analiza mesajelor de informare referitoare la erori 

şi mesaje de avertizare. 
 Postprocesarea este etapa în care se realizează vizualizarea stărilor şi variaţiilor 

parametrilor (starea deformată; starea animată; câmpuri de variaţie a tensiunilor şi 
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deformaţiilor; grafice; secţiuni; listare parametrii). Etapa finală a postprocesării presupune 

studiul parametrilor în vederea optimizării. 

 Analiza cu MEF a elementelor sistemelor mecanice ocupă un loc important în procesul de 
proiectare modernă, fiind una din modalităţile de identificare a câmpurilor de deformaţii şi 

tensiuni din elementele sistemelor mecanice. Pe baza rezultatelor obţinute se pot trage 

concluzii interesante în ceea ce priveşte posibilităţile de optimizare a formei şi dimensiunilor 

elementelor proiectate, din punct de vedere al asigurării unor cerinţe legate de mărimea şi 
distribuţia tensiunilor şi deformaţiilor, a modurilor şi frecvenţelor proprii de vibraţie etc. 

 Prezenta lucrare are ca principal obiectiv, crearea de aptitudini în vederea proiectării unor 

piese, structuri, subansamble şi ansamble cu destinaţie concretă, în acord cu cerinţele impuse 
de reglementările naţionale şi europene referitoare la asigurarea calităţii şi a protecţiei 

mediului, în contextul noilor concepte de dezvoltare durabilă; nu în ultimul rând lucrarea îşi 

impune să asigure o bună pregătire a studenţilor în vederea utilizării modulului de analiză cu 

metoda elementelor finite a softului CATIA, ţinând seama şi de solicitările impuse de piaţa 
muncii. 

 Ţinând seama de domeniile de specializare existente, prezenta lucrare se adresează 

studenţilor şi specialiştilor din domeniile: inginerie mecanică; inginerie industrială; ingineria 
sistemelor de energii regenerabile; ingineria valorificării deşeurilor; ingineria protecţiei 

mediului; ingineria transporturilor; robotică şi mecatronică; inginerie fizică; inginerie 

aerospaţială; ingineria construcţiilor. 

 Lucrarea cuprinde, de fapt, trei părţi, şi anume: 
- în partea introductivă se evidenţiază obiectul şi importanţa disciplinei în pregătirea 

studenţilor, un scurt istoric al dezvoltării metodei elementelor finite, precum şi 

conţinutul şi modul de structurare a diferitelor capitole ale lucrării; 

- în primul capitol se prezintă generalităţi specifice modulului de analiză cu metoda 
elementelor finite a softului CATIA, cu detalierea comenzilor şi meniurilor specifice; 

- cea de a treia parte cuprinde 14 aplicaţii concrete în care sunt analizate structuri 

geometrice simple sau complexe, în domeniul: analizei statice, analizei modurilor şi 
frecvenţelor proprii de vibraţie şi în domeniul analizei câmpurilor termice. 

 Fiecare aplicaţie prezentată detaliat curpinde: o parte în care este descrisă aplicaţia; un 

subcapitol în care este prezentată etapa de preprocesare a modelului (descrierea domeniului 

geometric, modelarea materialului, modelarea cu elemente finite, modelarea încărcărilor şi a 
restricţiilor); un subcapitol ce cuprinde detalii referitoare la verificarea şi rezolvarea 

modelului; un punct în care sunt prezentate rezultatele, în etapa postprocesării; concluzii utile 

desprinse din analiza rezultatelor obţinute. 
 

* 

 Autorul mulţumeşte referenţilor ştiinţifici, domnul prof.univ.dr.ing. Aurel Jula şi domnul 

prof.univ.dr.ing. Dorin Valentin Diaconescu, pentru observaţiile utile şi sprijinul permanent, 

necesare elaborării prezentei lucrări. 

 Autorul mulţumeşte domnului prof.univ dr.ing. Gheorghe Leonte Mogan pentru iniţierea 

în tainele Metodei Elementelor Finite. 
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 Autorul adresează mulţumiri pline de recunoştinţă doamnei Florentina Bârsan-Pipu 

pentru dăruirea manifestată în realizarea desenelor din această lucrare. 

 
* * 

 

 Editarea şi tipărirea prezentei lucrări a fost posibilă prin finanţarea realizată din cadrul 

proiectului „Cercetări teoretice şi experimentale asupra cuplajelor tripode cu contacte 

exterioare”, contract AT cu MEC nr. 33369/29.06.2004, cod CNCSIS 171, tema 3, director de 

proiect dr.ing. Mihai-Tiberiu Lateş. 



 

 

ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND MODELAREA CU 
ELEMENTE FINITE UTILIZÂND SOFT-UL CATIA 

 
 
 Modelarea cu metoda elementelor finite a sistemelor mecanice, utilzând soft-ul CATIA 
V5R10 sau versiuni evoluate (soft care este utilizat pentru modelarea elementelor, 

subansamblelor şi structurilor din prezenta lucrare), este caracterizată de o serie de avantaje 

care se referă, în principal, la: 
- modelarea unor domenii cu geometrie complexă; 

- modelarea ansamblelor şi subansamblelor; 

- flexibilitate; 

- modelarea unor categorii relativ mari de materiale existente în biblioteca soft-ului; 
- modelarea materialelor cu comportare neliniară; 

- modelarea domeniilor unidimensionale, bidimensionale şi tridimensionale; 

- modelarea legăturilor fixe şi mobile dintre elementele componente ale ansamblelor şi 
subansamblelor; 

- modelarea legăturilor cu baza (partea fixă); 

- modelarea încărcărilor de tip: forţe concentrate sau distribuite; momente; acceleraţii; 

mase concentrate sau distribuite; deplasări impuse; acceleraţii; temperaturi; 
- posibilitatea verificării întocmirii corecte a modelului; 

- posibilităţi de analiză statică, a modurilor şi frecvenţelor proprii de vibraţie şi de 

analiză termică; 
- viteze relativ mari de analiză a modelului; 

- posibiltăţi de vizualizare a reultatelor sub formă de: câmpuri de valori în codul 

culorilor; stări deformate şi animate; liste de valori; grafice. 

Analiza comparativă a rezultatelor obţinute în urma rezolvării modelelor întocmite în soft-
urile care au la bază metoda elementelor finite (MEF) gen CATIA, PATRAN/NASTRAN şi 

NASTRAN for Windows au evidenţiat diferenţe nesemnificiative (sub 2%), ceea ce confirmă 

posibilitzatea utilizării soft-ului CATIA pentru modelarea cu elemente finite. 

 Modelarea cu elemente finite prin intermediul soft-ului CATIA presupune, ca şi în cazul 
utilizării celorlate soft-uri care au la bază MEF, parcugerea unor etape specifice, prezentate în 

tabelul 1 [1, 7, 14, 15, 20]. În continuare se prezintă comenzile utilizate în cadrul prezentei 

lucrări. 
 Comenzile generale de vizualizare sunt: 

 (Fit All In) ≈ vizualizare a întregului model prin autoscalare. 

 (Pan) ≈ vizualizare a modelului prin translaţie. 

 (Rotate) ≈ vizualizare a modelului prin rotaţie. 

 (Zoom In) ≈ vizualizare a modelului prin mărire. 
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 (Zoom Out) ≈ vizualizare a modelului prin micşorare. 

 Vizualizarea comenzilor “ascunse” se realizează prin parcurgerea comenzilor 

View ⇒ Toolbars ⇒ Customize... ⇒ Commands ⇒ Categories/All Commands, 

Commands, se selectează comanda dorită ⇒ click mouse stânga şi se plasează comanda în 

bara de comenzi ⇒ se eliberează mouse-ul. 

Tabelul 1 

Modelarea domeniului geometric 

Modelarea materialului 

Generarea structurii 

cu elemente finite 

- discretizare; 

- modelare proprietăţi; 
- obţinere elemente finite speciale. 

Modelarea 
constrângerilor 

- modelare legături cu elementele 

  adiacente; 
- modelare legături cu baza. 

Modelarea încărcărilor 

PREPROCESAREA 

Verificarea modelului cu elemente finite 

REZOLVAREA MODELULUI CU ELEMENTE FINITE 
Vizualizarea şi studiul rezultatelor 

POSTPROCESAREA 
Optimizarea modelului 

 

 Modelarea domeniului geometric al problemei constă în descrierea formei şi 

dimensiunilor pieselor sau elementelor componente ale ansamblelor şi subansamblelor care se 
modelează cu metoda elementelor finite. 

 În soft-ul CATIA, descrierea profilelor plane care stau la baza generării elementelor 

tridimensionale se realizează în modulul Sketcher, prin parcurgerea succesiunilor de comenzi 

Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part Design ⇒  (Sketcher). 

 Comenzile din modulul Sketcher, utilizate în prezenta lucrare, se referă la: 

 (Snap to Point) ≈ opţiunea snap de poziţionare a mouse-ului la intersecţia liniilor din 

caroiaj. 

 (Construction/Standard Element) ≈ se desenează/transformă linii sau curbe ajutătoare, 

fără a fi considerate linii de contur. 

 (Geometrical Constraints) ≈ se activează în cazul introducerii constrângerilor 

geometrice (dimensiuni sau condiţii de dependenţă – coincidenţă, paralelism, 

perpendicularitate, concentricitate etc.). 

 (Profile) ≈ se desenează conturul închis. 

 (Rectangle) ≈ se desenează un dreptunghi. 

 (Hexagon) ≈ se desenează un hexagon. 

 (Circle) ≈ se desenează un cerc, prin metoda centru - rază. 
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 (Line) ≈ se desenează o linie. 

 (Point by Clicking) ≈ se desenează un punct, prin metoda click. 

 (Intersection Point) ≈ se desenează un punct la intersecţia a două linii. 

 (Corner) ≈ se generează o racordare. 

 (Chamfer) ≈ se generează o teşitură. 

 (Quick Trim) ≈ ştergere linii între puncte de intersecţie. 

 (Symmetry) ≈ generarea entităţilor simetrice faţă de o axă. 

 (Translate) ≈ copierea prin translaţie după o axă. 

 (Rotate) ≈ copierea prin rotaţia în jurul unui punct. 

 (Constraint) ≈ se definesc dimensiuni tip lungimi, distanţe, unghiuri, prin selectarea 
entităţii geometrice şi a comenzii. 

 (Constraints Defined in Dialog Box) ≈ se definesc cosntrângeri geometrice tip condiţii 

de dependenţă (distanţă, lungime, unghi, rază/diametru, simetrie, puncte de mijloc, puncte 

echidistante, fixare, coincidenţă, concentricitate, tangenţă, paralelism, perpendicularitate, 

orizontalitate, verticalitate), prin selectarea a două entităţi geometrice şi a comenzii. 

 (Measure Between) ≈ măsurare distanţă între două entităţi prin selectarea a două 

entităţi geometrice şi a comenzii. 

 (Measure) ≈ măsurare dimensiuni prin selectarea entităţii geometrice şi a comenzii. 

 (Exit Workbench) ≈ ieşire din modulul Sketcher – se intră în modulul Part. 
 Descrierea elementelor tridimensionale, se realizează în modulul Pad prin parcurgerea 

succesiunilor de comenzi 

Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part Design. 

 Comenzile din modulul Pad, utilizate în prezenta lucrare, se referă la: 

 (Point) ≈ creare punct. 

 (Line) ≈ creare linie. 

 (Polyline) ≈ creare polilinie. 

 (Extrude Surface) ≈ generarea suprafeţei prin extrudarea unei linii. 

 (Pad) ≈ extrudare după o direcţie. 

 (Shaft) ≈ rotaţie după o direcţie. 

 (Pocket) ≈ generare gol prin “extragere” de material a unui profil închis. 

 (Hole) ≈ generare gaură. 

 (Rib) ≈ extrudare după o curbă. 

 (Slot) ≈ generare gol prin “extragere” de material a unui profil închis după o curbă. 

 (Helix) ≈ generare spirală spaţială. 
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 (Spiral) ≈ generare spirală plană. 

 (Edge Fillet) ≈ generare racordare. 

 (Chamfer) ≈ generare teşitură. 

 (Translation) ≈ translaţia după o direcţie a unei entităţi. 

 (Rotation) ≈ rotaţia după o direcţie a a unei entităţi. 

 (Symmetry) ≈ generarea a unei entităţi simetrice faţă de o axă. 

 (Mirror) ≈ oglindirea a unei entităţi faţă de un plan. 

 (Rectangular Patern) ≈ copierea a unei entităţi prin dispunere matriceală. 

 (Circular Patern) ≈ copierea a unei entităţi prin dispunere circulară. 

 (Measure Between) ≈ măsurare distanţă între două entităţi prin selectarea a două 
entităţi geometrice şi a comenzii. 

 (Measure) ≈ măsurare dimensiuni prin selectarea entităţii geometrice şi a comenzii. 

 (Insert ⇒ Axis System) ≈ crearea unui sistem de referinţă local. 

 Descrierea ansamblelor şi subansamblelor se realizează în modulul Assembly Design prin 

parcurgerea succesiunilor de comenzi 

Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Assembly Design. 

 Comenzile din modulul Assembly Design, utilizate în prezenta lucrare, se referă la: 

 (Existing Component) ≈ inserarea pieselor de tip Part prin activarea specificaţiei 

Product din arborescenţă. 

 (Manipulate) ≈ deplasarea corpurilor prin translaţie sau rotaţie; activarea specificaţiei 

With respect to constraints presupune deplasarea corpurilor cu păstrarea constrângerilor 

geometrice. 

 (Coincidence) ≈ creare constrângeri de tip coincidenţă între: puncte, linii, plane, 

suprafeţe. 

 (Contact) ≈ creare constrângeri de tip contact între suprafeţe. 

 (Offset Constraint) ≈ creare constrângeri de tip distanţă. 

 (Angle Constraint) ≈ creare constrângeri de tip unghi; se por activa specificaţiile de tip 

paralelism sau perpendicularitate. 

 (Fix Component) ≈ creare constrângeri de tip fixare. 

 (Measure Between) ≈ măsurare distanţă între două corpuri prin selectarea a două 
entităţi geometrice şi a comenzii. 

 (Measure) ≈ măsurare dimensiuni prin selectarea entităţii geometrice şi a comenzii. 

 Modelarea materialului se poate realiza în modulul Part sau în modulul Assembly 
Design prin activarea comenzii 
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Fig.2 
 

 
 

Fig.3 
 

 (Apply Material) ≈ identificarea materialului de tip: material de construcţie, textile, 

metale, materiale speciale (plastic, sticlă, cauciuc, apă), rocă, lemn ⇒ selectare material ⇒ 

selectare Part ⇒ Apply Material ⇒ OK. Prin efectuarea unui dublu click pe un material se 

vizualizează şi se pot modifica parametrii mecanici şi termici ai materialului: modulul lui 

Young, coeficientul lui Poisson, densitatea, coeficientul de dilataţie termică, limita de 

curgere (fig.1). 

 
 

Fig.1 

 

 Generarea modelului cu elemente finite, în soft-ul CATIA, în funcţie de tipul analizei, se 
realizează în modulul Generative Structural Analysis 

prin parcurgerea succesiunii de comenzi 

 - pentru analiza statică:  

Start ⇒ Analysis & Simulation ⇒ Generative 

Structural Analysis ⇒ New Analysis Case Static 
Analysis, OK (fig.2); 

 - pentru analiza modurilor şi frecvenţelor proprii:  

Start ⇒ Analysis & Simulation ⇒ Generative 

Structural Analysis ⇒ New Analysis Case Free 
Frequency Analysis, OK (fig.3). 

Generarea structurii cu elemente finite se realizează în 
două etape: 

- etapa discretizării (alegerea tipului de elemente 

finite, a mărimii acestora şi a abaterii maxime 
admise); 

- etapa de introducere a proprietăţilor elementelor 

finite. 
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Fig.4 
 

 

Fig.5 
 

 

Fig.6 
 

 
 

Fig.7 
 

 Discretizarea se realizează printr-una din comenzile prezentate în continuare, în funcţiue 

de tipul domeniului geometric (unidimensional, bidimensional sau tridimensional); Size se 

referă la dimensiunea elementului finit (lungimea maximă a muchiei), iar Sag la eroarea 

maximă admisă pentru modelarea geometrică. 

 (Beam Mesher) ≈ discretizare cu elemente finite de tip linie a domeniilor 

unidimensionale (fig.4).  

 (Octree Triangle Mesher) ≈ discretizare cu elemente 

finite de tip triunghi a domeniilor de tip suprafaţă; muchiile 

elementelor finite pot fi linii drepte sau parabole (fig.5).  

 (Octree Tetrahedron Mesher) ≈ selectarea domeniului 

tridimensional (fig.6). 

 Introducerea proprietăţilor elementelor finite este 

prezentată în continuare. 

 (Beam Property) ≈ selectarea domeniului 

unidimensional, discretizat (fig.7).  

 Definirea secţiunii transversale a elementelor finite de tip linie presupune alegerea formei 

secţiunii şi a caracteristicilor geometrice ale acesteia. Punctul de orientare indică orientarea 
direcţiei Y, direcţia X fiind tangentă la domeniul unidimensional (tabelul 2). 

Tabelul 2 

Secţiune Parametrii Schema de calul 

1 2 3 

Cilindrică R 
 

Tubulară 
Ri 

Ro  

Dreptunghiulară 
(Y) L 

(Z) H 
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Fig.8 
 

 

 
 

Fig.9 
 

Tabelul 2 (Continuare) 

1 2 3 

Profil dreptunghiular 

(Y) Le 

(Z) He 

(Y) Li 

(Z) Hi  

Profil U 

(Y) L 

(Z) H 

(T) T 

 

Profil I 

(Y) L 

(Tl) Tl 

(Z) H 

(Th) Th 
 

Profil T 

(Y) L 

(Tl) Tl 

(Z) H 

(Th) Th 
 

Profil X 

(Y) L 

(Tl) Tl 

(Z) H 

(Th) Th 

 

Profil oarecare 
Aria secţiunii transversale 

Caracteristici inerţiale 
- 

 

 (Shell Property) ≈ 

selectarea domeniului 

bidimensional, discretizat; se 

introduce valoarea grosimii 

elementului finit de tip triunghi 
(fig.8). 

 (Solid Property) ≈ 

selectarea domeniului 

tridimensional, discretizat (fig.9). 
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Fig.10 
 

  
 

Fig.11 
 

  
 

Fig.12 
 

  
 

Fig.13 
 

 Nivelul de eroare admis se defineşte prin comanda 

 (Adaptivity Box) ≈ definirea erorii admise 

(fig.10). 
 Observaţie: generarea structurii cu elemente 

finite, în cazul domeniilor tridimensionale, se 

realizează automat, în momentul accesării 
modulului Analysis & Simulation. 

 

 Elementele finite speciale se obţin prin 

comenzile prezentate în cpntinuare. 

 (Smooth Virtual Part) ≈ element finit 

virtual, fără masă, de tip rigid care nu rigidizează entitatea de care este ataşat; conectează 

un punct master (handler) de o 

entitate de slave (support) de tip 

muchie sau suprafaţă; transmite 

acţiuni de tip masă, constrângeri sau 

încărcări aplicate punctului master 

(fig.11). 

 (Contact Virtual Part) ≈ 

element finit virtual, fără masă, de tip 

rigid care ia în considerare rgiditatea 

de contact în elementele de legătură contact rod; conectează un punct master (handler) de o 

entitate de slave (support) 
de tip muchie sau 

suprafaţă; valoarea 

jocului din contact se 

introduce în caseta 

Clearance; transmite 

acţiuni de tip masă, 

constrângeri sau încărcări 

aplicate punctului master 

(fig.12). 

 (Rigid Virtual Part) ≈ element 

finit rigid, fără masă, care rigidizează 

entitatea de care este ataşat; 

conectează un punct master (handler) 

de o entitate de slave (support) de tip 

muchie sau suprafaţă; transmite acţiuni 

de tip masă, constrângeri sau încărcări 

aplicate punctului master (fig.13). 
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 (Rigid Spring Virtual Part) ≈ element finit elastic, fără masă, cu comportare de arc cu 

şase grade de libertate înseriat cu un element finit rigid, care rigidizează entitatea de care 

este ataşat; conectează un punct master (handler) de o entitate de slave (support) de tip 

muchie sau suprafaţă; transmite acţiuni de tip masă, constrângeri sau încărcări aplicate 

punctului master; valorile rigidităţilor de translaţie şi rotaţie după cele trei axe se introduc în 

casetele Translation Stiffness şi, respectiv, Rotation Stiffenss (fig.14). 

 

   

   
Fig.14      Fig.15 

 

 (Smooth Spring Virtual Part) ≈ element finit elastic, fără masă, cu comportare de arc 

cu şase grade de libertate înseriat cu un element finit care nu rigidizează entitatea de care 

este ataşat; conectează un punct master (handler) de o entitate de slave (support) de tip 

muchie sau suprafaţă; transmite acţiuni de tip masă, constrângeri sau încărcări aplicate 

punctului master; valorile rigidităţilor de translaţie şi rotaţie după cele trei axe se introduc în 

casetele Translation Stiffness şi, respectiv, Rotation Stiffenss (fig.15). 

 

 Modelarea constrângerilor se realizează prin: 
- modelarea legăturilor cu elementele adiacente; 

- modelarea legăturilor cu baza (partea fixă). 
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Fig.16 
 

 

Fig.17 
 

 
 

Fig.18 
 

 
 

Fig.19 
 

 Modelarea legăturilor cu elementele adiacente este prezentată în continuare. 

 (Spot Welding Connection) ≈ element finit ce materializează o legătură fixă de tip 

sudură prin puncte; se 

asociază unui suport 

constrângere de asamblare 

de tip Welding Analysis 

Connections; tipul 

cosntrângerii poate fi: 

rigidă, rigid înseriat cu 

arcuri cu şase grade de 

libertate (se introduc 

rigidităţile de translaţie şi 

rotaţie după cele trei axe), arc cu şase grade de libertate (se introduc rigidităţile de translaţie 

şi rotaţie după cele trei axe) înseriat cu elemente 

rigide (fig.16). 

 (Seam Weld Connection) ≈ element finit ce 

materializează o legătură fixă de tip sudură continuă; 

se asociază unei constrângeri de asamblare de tip 

Analysis Seam Weld; se introduce grosimea sudurii 

(Thickness) (fig.17). 

 (Bolt Tightening Connection) ≈ element 

finit ce materializează o legătură fixă de tip 

asamblare prin şurub, care se asociază unei 

constrângeri de tip coincidenţă (Coincidence); 

valoarea forţei de prestrângere se introduce în 

caseta Tightening force; sensul forţelor din 

asamblare poate fi una spre cealalată (Same) 

sau în sensuri diferite (Opposite); ţine seama 

de elasticitatea asamblării (fig.18). 

 (Pressure Fitting Connection) ≈ element 

finit ce materializează o legătură fixă de tip 

asamblare presată care se asociază unei 

constrângeri de tip coincidenţă (Coincidence) sau 

contact (Contact); valoarea jocului din asamblare 

se introduce în caseta Overlap (valoarea negativă 

se referă la asamblarea cu joc, iar cea negativă la 

asamnblarea presată); ţine seama de elasticitatea 

elementelor asamblate (fig.19). 
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Fig.20 
 

 
 

Fig.21 

 

 
 

Fig.22 
 

 (Virtual Bolt Tightening Connection) ≈ element finit ce materializează o legătură fixă 

de tip asamblare prin şurub cu tija rigidă, care se asociază unei constrângeri de tip 

coincidenţă (Coincidence); valoarea forţei de prestrângere se introduce în caseta 

Tightening force; ţine seama de elasticitatea asamblării doar în plan perpendicular pe axa 

suprafeţelor coincidente (din acest motiv se utilizează, cu precădere, în studiul asamblărilor 

prin şuruburi solicitate transversal) (fig.20). 

 (Virtual Spring Bolt Tightening Connection) ≈ element finit ce materializează o 

legătură fixă de tip asamblare prin şurub cu tija elastică, care se asociază unei constrângeri 

de tip coincidenţă (Coincidence); valoarea forţei de prestrângere se introduce în caseta 

Tightening force; se introduc valorile rigidităţii tijei şurubului după cele trei axe (translaţii 

şi rotaţii); ţine seama de elasticitatea asamblării doar în plan perpendicular pe axa 

suprafeţelor coincidente (din acest motiv se utilizează, cu precădere, în studiul asamblărilor 

prin şuruburi solicitate transversal) (fig.21). 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 (Rigid Connection) ≈ element finit ce materializează o legătură fixă şi rigidă între două 

corpuri, după o frontieră comună; rigidizează local frontiera comună, fără a ţine seama de 

elasticitatea acesteia; se asociază unei constrângeri de tip coincidenţă (Coincidence), unghi 

(Angle) sau distanţă (Offset); direcţiile de rigidizare (de translaţie sau rotaţie după cele trei 
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Fig.23 
 

 

Fig.24 
 

 

Fig.25 
 

 

Fig.26 
 

axe) se setează în fereastra de dialog (fig.22). 

 (Smooth Connection) ≈ element finit ce materializează o legătură fixă şi elastică între 

două corpuri, după o frontieră comună; ţine seama de elasticitatea locală a frontierei 

comune; se asociază unei constrângeri de tip coincidenţă 

(Coincidence), unghi (Angle) sau distanţă (Offset); 
direcţiile de mişcare (de translaţie sau rotaţie după cele trei 

axe) se setează în fereastra de dialog (fig.23). 

 (Slider Connection) ≈ 

element finit ce materializează 

o legătură mobilă între două 

corpuri constrânse la o 

mişcare relativă de translaţie 

într-un plan tangent la 

frontiera lor comună; ţine 

seama de elasticitatea locală 

a frontierei comune; se asociază unei constrângeri de tip 

coincidenţă (Coincidence) sau contact (Contact) (fig.24). 

 (Contact Connection) ≈ element finit ce materializează 

o legătură mobilă, de 

contact, între două 

corpuri, cu posibilitate 

de mişcare relativă, în 

funcţie de valorea 

jocului; valoarea 

jocului se introduce în 

caseta Clearance (o 

valoare pozitivă 

presupune existenţa unei distanţe între corpuri, iar o valoare negativă – existenţa unei 

presări iniţiale între corpuri, soft-ul, prin analiză, nepermiţând interpenetrarea); ţine seama 

de elasticitatea locală de contact; se asociază unei constrângeri de tip coincidenţă 

(Coincidence) sau contact (Contact) (fig.25). 

 (Fastened Connection) ≈ element finit ce materializează o 

legătură fixă între două corpuri, fără posibilitate de mişcare 

relativă; ţine seama de elasticitatea locală de contact; se 

asociază unei constrângeri de tip coincidenţă (Coincidence) 

sau contact (Contact) (fig.26). 

 (Fastened Spring Connection) ≈ element finit ce 

materializează o legătură fixă şi elastică între două corpuri, de tip asamblare fixă cu arc, 

fără posibilitate de mişcare relativă; ţine seama de elasticitatea locală de contact; valorile 

rigidităţii arcului se introduc în caseta de dialog, pentru cele trei axe (translaţii şi rotaţii); se 
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Fig.27 
 

asociază unei constrângeri de tip coincidenţă (Coincidence) sau contact (Contact) (fig.27). 

 (User Defined Distant Connection) ≈ element 

finit ce materializează o distanţă între două corpuri, 

cu flexibilitate mărită în alegerea carateristicilor 

legăturii (a tipului de elemente finite ce modelează 

distanţa); se asociază unei constrângeri de tip 

coincidenţă (Coincidence), unghi (Angle) sau 

distanţă (Offset) (fig.28). 

 Legătura din partea stângă (Start) se realizează 
între o suprafaţă şi un punct şi poate fi de tip: 

Smooth, Rigid, Spring and Smooth, Spring and 
Rigid, Contact and Rigid. 

 Elementul central (Middle) poate fi de tip: Rigid, 
Beam, Bolt, Spring and Rigid, Rigid and Spring, 

Spring and Beam, Beam and Spring, Bolt and 
Beam, Beam and Bolt, Bolt and Spring, Spring 
and Bolt, Spring and Rigid and Spring, Spring and 
Beam and Spring, Rigid and Spring and Rigid, 

Beam and Spring and Beam. 

 Legătura din partea dreaptă (End) se realizează 
între un punct şi o suprafaţă şi poate fi de tip: Smooth, Rigid, Smooth and Spring, Rigid 
and Spring, Rigid and Contact. 
 

 
 

Fig.28 
 

 Modelarea legăturilor cu baza este prezentată în continuare. 

 (Surface Slider) ≈ constrângere ce materializează o legătură mobilă între două corpuri, 

cu posibilitate de mişcare relativă de tip translaţie a punctelor unei suprafeţe coincidente cu 

o altă suprafaţă rigidă; se asociază unei entităţi de tip suprafaţă. Săgeţile indică mişcarea de 

translaţie anulată (fig.29). 
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Fig.29 

 (Slider) ≈ constrângere de tip cuplă prismatică cu posibilitate de mişcare relativă de tip 

translaţie a unui punct după o direcţie dată; direcţia de translaţie se precizează în casetă prin 

indicarea valorii; se asociază unui punct master (Handle) al unui element finit virtual 

(mişcarea relativă de translaţie se realizează între punctul mobil master şi un punct fix situat 

pe direcţia de mişcare). Săgeţile simple implică mişcările de translaţie anulate, iar cele 

duble, mişcările de rotaţie anulate (fig.30). 

 

  
 

Fig.30 

 (Sliding Pivot) ≈ constrângere de tip cuplă cilindrică cu posibilitate de mişcare relativă 

de tip translaţie şi rotaţie a unui punct după o direcţie dată; direcţia de roto-translaţie se 

precizează în casetă prin indicarea valorii; se asociază unui punct master al unui element 

finit virtual (mişcarea relativă de roto-translaţie se realizează între punctul mobil master şi 

un punct fix situat pe direcţia de mişcare). Săgeţile simple implică mişcările de translaţie 

anulate, iar cele duble mişcările de rotaţie anulate (fig.31). 
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Fig.31 

 (Ball Joint) ≈ constrângere de tip cuplă sferică cu posibilitate de mişcare relativă de tip 

rotaţie a unui punct după cele trei axe; se asociază unui punct master al unui element finit 

virtual (mişcarea relativă de rotaţie se realizează între punctul mobil master şi un punct fix). 

Săgeţile simple implică mişcările de translaţie anulate (fig.32). 

   
 

Fig.32 

 (Pivot) ≈ constrângere de tip cuplă de rotaţie cu posibilitate de mişcare relativă de tip 

rotaţie a unui punct după o axă; se asociază unui punct master al unui element finit virtual 

(mişcarea relativă de rotaţie se realizează între punctul mobil master şi un punct fix). Săgeţile 

simple implică mişcările de translaţie anulate, iar cele duble mişcările de rotaţie anulate 

(fig.33). 

  
 

Fig.33 
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Fig.34 
 

 
 

Fig.35 
 

 (Advanced Restraint) ≈ constrângere generală cu posibilitate de definire a mişcărilor 

anulate, prin setarea în fereastra de dialog; se asociază 

punctelor, muchiilor, feţelor sau elementelor virtuale 

(fig.34).  

 (Isostatic) ≈ 

constrângere care 

generează starea static 

determinată; se asociază 

modelului cu elemente finite 

creat (fig.35).  

 (Clamp) ≈ constrângere de tip încastrare care 

anulează toate mişcările de translaţie ale entităţilor 

cărora le este aplicată; se asociază punctelor, 

muchiilor, feţelor sau elementelor virtuale. Săgeţile 

simple implică mişcările de translaţie anulate (fig.36). 

 
 Modelarea încărcărilor se poate realiza prin 

intermediul uneia din comenzile prezentate în continuare. 

             
 

Fig.36             Fig.37 

 (Pressure) ≈ încărcare de tip presiune (forţă distribuită aplicată normal pe suprafaţă); 

prin activarea Data Mapping se pot încărca fişiere de date .txt sau .xls care conţin valorile 

presiunii distribuite neuniform; se aplică pe suprafeţe (fig.37). 

 (Distributed Force) ≈ încărcare de tip forţă rezultantă; valorile componentelor după 

cele trei axe se introduc în caseta de dialog; se aplică pe puncte, suprafeţe sau elemente 

virtuale (fig.38). 

 (Bearing Load) ≈ încărcare de tip forţă de apăsare a unui rulment pe o suprafaţă 

cilindrică; valorile componentelor după cele trei axe se introduc în caseta de dialog; 

valoarea unghiului de distribuţie a forţei se introduce în caseta Angle; direcţia de orientare a 

forţei se setează în caseta Orientation şi poate fi radială sau paralelă; legea de variaţie a 
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distribuţiei poate fi de tip parabolică, sinusoidală sau o lege definită de utilizator şi se 

defineşte în caseta Type; se aplică pe suprafeţe (fig.39). 

 

   
 

          Fig.38    Fig.39    Fig.40 

 (Moment) ≈ încărcare de tip moment rezultant; valorile componentelor după cele trei 

axe se introduc în caseta de dialog; se aplică pe puncte, suprafeţe sau elemente virtuale 
(fig.40). 

 (Imported Force) ≈ încărcare de tip forţă rezultantă ale cărei valori se importă prin 

intermediul unor fişiere de date .txt sau .xls; se aplică pe puncte, suprafeţe sau elemente 

virtuale (fig.41). 

 

   
  

    Fig.41      Fig.42  
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 (Imported Moment) ≈ încărcare de tip moment rezultant ale cărui valori se importă 

prin intermediul unor fişiere de date .txt sau .xls; se aplică pe puncte, suprafeţe sau elemente 

virtuale (fig.42). 

 (Acceleration) ≈ încărcare de tip forţe masice datorate unor câmpuri inerţiale de 

translaţie; valorile componentelor după cele trei axe se introduc în caseta de dialog; se 

aplică pe volume (fig.43). 

 (Rotation Force) ≈ încărcare de tip forţe masice datorate unor câmpuri inerţiale de 

rotaţie; în caseta de dialog se setează axa de rotaţie şi se introduc valorile vitezei şi 

acceleraţiei unghiulare; se aplică pe volume (fig.44). 
 

  
 

    Fig.43     Fig.44  

 (Line Force Density) ≈ încărcare de tip forţă distribuită pe linie; componentele forţei, 

după trei axe, se introduc în caseta de dialog; prin activarea Data Mapping se pot încărca 

fişiere de date .txt sau .xls care conţin valorile forţei distribuite neuniform; se aplică pe 

muchii (fig.45). 

 (Surface Force Density) ≈ încărcare de tip forţă distribuită pe suprafaţă; componentele 

forţei, după trei axe, se introduc în caseta de dialog; prin activarea Data Mapping se pot 

încărca fişiere de date .txt sau .xls care conţin valorile forţei distribuite neuniform; se aplică 

pe feţe (fig.46). 

 (Body Force) ≈ încărcare de tip forţă distribuită în volum; componentele forţei, după 

trei axe, se introduc în caseta de dialog; prin activarea Data Mapping se pot încărca fişiere 

de date .txt sau .xls care conţin valorile forţei distribuite neuniform; se aplică pe volume 

(fig.47). 
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          Fig.45    Fig.46    Fig.47 

 (Enforced Displacement) ≈ încărcare de tip deplasare impusă; componentele 

deplasărilor, după trei axe (translaţii sau rotaţii), se introduc în caseta de dialog; se aplică 

pe entităţi de tip constrângere (fig.48). 

 (Temperature Field) ≈ încărcare de tip temperatură ale cărei valori, măsurate în grade 

Kelvin (0 
o
C = 273,15 K), se introduc în caseta de dialog; prin activarea Data Mapping se 

pot încărca fişiere de date .txt sau .xls care conţin valorile temperaturii distribuite 

neuniform; se aplică pe entităţi de tip muchie, faţă sau volum (fig.49). 

 (Distributed Mass) ≈ încărcare de tip masă concentrată într-un punct; se aplică pe 

entităţi de tip punct, faţă sau element virtual (fig.50). 
 

   
 

          Fig.48    Fig.49    Fig.50 
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Fig.54 
 

 (Line Mass Density) ≈ încărcare de tip densitate liniară de masă; se aplică pe o muchie 

(fig.51). 

 (Surface Mass Density) ≈ încărcare de tip densitate de masă pe suprafaţă; se aplică pe 

o faţă (fig.52). 

  
 

    Fig.51      Fig.52   
 

 Verificarea modelului cu elemente finite oferă informaţii despre: tipul de elemente finite 

existente în model; material; cosntrângerile dintre elementele componente. „Aprinderea” 

ledului verde, însoţită de mesajul de consistenţă a modelului, oferă informaţii despre 

corectitudinea întocmirii modelului cu elemente finite. Verificarea se realizează prin comanda 

 (Model Checker) ≈ verificarea modelului cu elemente finite (fig.53). 

 

 
 

Fig.53 

 

 Comenzile prezentate până în aici fac 
parte din etapa preprocesării. Rezolvarea 
modelului se realizează automat, de către 

soft, prin comanda 

 (Compute) ≈ rezolvarea modelului cu 

elemente finite; oferă informaţii despre 

estimarea resurselor hardware necesare 

rezolvării modelului (fig.54). 
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Fig.55 

 Etapa postprocesării presupune, înaintea optimizării, vizualizarea rezultatelor. 

Principalele comenzi utilizate pentru vizualizarea rezultatelor sunt prezentate în continuare. 

 (Deformation) ≈ vizualizarea stării deformate a 

modelului; prin dublu click pe specificaţia Deformed 

Mesh din arborele de specificaţii se pot vizualiza diferite 

seturi de zone deformate ale modelului; prin click-

dreapta pe specificaţia Deformed Mesh şi alegerea 

opţiunii Report, se generează un fişier .html cu rezultate; 

în cazul analizei frecvenţelor proprii de vibraţie, prin 

dublu click pe specificaţia Deformed Mesh din arborele 

de specificaţii se pot vizualiza şi stările deformate ale 

modelului pentru diferite frecvenţe proprii ale acestuia 
(fig.55). 

 (Stress Von Misses) ≈ vizualizarea câmpurilor de 

tensiuni Von Mises. Prin parcurgerea succesiuni de 

comezi View ⇒ Render Style ⇒ Customize View... ⇒ 

se selectează specificaţia Materials, se obţine 

vizualizarea câmpurilor de tensiuni Von Mises, în 

material; valorile vizualizate au ca unitate de măsură 

N/m
2 (de ex. 1.21e+008 reprezintă 1,21·10

8
 N/m

2
 sau 

1,21·10
2
 MPa unde 1 MPa = 1 N/mm

2) (fig.56). 

 Tensiunile echivalente von Mises se detremină cu 
teoria de rupere a energiei de deformaţie maxime; astfel, 

tensiunea echivalentă se determină cu relaţia 

 ( ) ( ) ( ) ( )222222 6
2

1
xzyzxyxzzyyxe

τ+τ+τ+σ−σ+σ−σ+σ−σ=σ .    (1) 

 În relaţia (1), σ reprezintă tensiunile normale, iar τ tensiunile tangenţiale (fig.57). 

 

        
 

    Fig.56      Fig.57   
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 (Displacements) ≈ vizualizarea deplasărilor. Prin parcurgerea succesiuni de comezi: 

Click pe imaginea deplasărilor sub formă vectorială ⇒ Translational displacement vector 

object ⇒ Definition ⇒ Visu ⇒ se selectează specificaţia AVERAGE-ISO şi se obţine 

vizualizarea câmpurilor de deplasări (fig.58). 

 (Principal Stress) ≈ vizualizarea tensiunilor principale. Prin parcurgerea succesiuni de 

comezi: Click pe imaginea deplasărilor sub formă vectorială ⇒ Tensor for maximum stress 

object ⇒ Definition ⇒ Visu ⇒ se poate alege vizualizarea diferitelor tipuri de tensiuni 

(fig.59). 

  
 

    Fig.58      Fig.59   

 (Animate) ≈ vizualizarea stării animate (fig.60). 

 (Cut Plane Analysis) ≈ vizualizarea secţiunii (fig.61). 

 (Deformation Scale Factor) ≈ setarea factorului de deformare (fig.62). 

     
 

   Fig.60          Fig.61         Fig.62 

 (Search Image Extrema) ≈ vizualizarea zonelor cu valori maxime pentru tensiuni sau 

deplasări. 

 (Informations) ≈ vizualizarea informaţiilor referitoare la modelul cu elemente finite. 



  
 

Fig.1.1 
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APLICAŢIA 1 

 

ANALIZA STATICĂ A UNUI ARC ELICOIDAL CILINDRIC DE 

COMPRESIUNE 

 

 
 1.1 Descrierea aplicaţiei 

 Arcurile sunt organe de maşini care, prin proprietăţile elastice, proprietăţi datorate formei 

lor şi materialelor din care sunt executate, se deformează elastic. În timpul deformării elastice, 

arcurile înmagazinează lucrul 

mecanic efectuat de sarcina 
exterioară sub formă de energie 

de deformaţie, având posibilitatea 

să-l restituie în perioada de 
revenire la starea lor iniţială. 

 Arcurile elicoidale cilindrice 

de compresiune preiau forţe 

axiale, iar suprafaţa directoare 
este de formă cilindrică.  

Pentru întocmirea modelului 

de analiză cu elemente finite, în 
figura 1.1 este reprezentat un arc elicoidal cilindric de compresiune, cu parametrii geometrici: 

diametrul exterior D=90 mm; diametrul spirei d=10 mm; lungimea 

arcului nesolicitat H0=140 mm; pasul arcului t=20 mm; numărul 

total de spire n=8. Forţa care acţionează asupra arcului este F=50 N.  
Aplicaţia îşi propune determinarea valorilor maxime ale 

tensiunii echivalente Von Mises şi, respectiv, a deplasării, produse 

de forţa F. În acest sens, modelarea legăturii cu baza a arcului se 
realizează prin intermediul unei restricţii care presupune anularea 
celor 6 grade de libertate posibile ale suprafeţei de aşezare a arcului. 

Arcul (fig.1.2) este executat din oţel de arc 38Si7, cu următoarele 

caracteristici mecanice: modulul de elasticitate longitudinală 
E=2,1·105 N/mm2 şi coeficientul contracţiei transversale (Poisson) 

ν=0,3. Valoarea rezistenţei admisibile la rupere, pentru arcul 

elicoidal cilindric de compresiune executat din oţel de arc 38Si7 este σr=1180 MPa, iar cea a 

rezistenţei admisibile la torsiune τat=660,8 MPa [11]. 

 

 1.2 Preprocesarea modelului de analiză 
 1.2.1 Modelarea geometrică 

Obţinerea spirei de reazem a arcului se realizează în modulul Part, care se accesează prin 

parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part Design. 
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Fig.1.3 
 

 Punctul de capăt a spirei de reazem a arcului se creează prin comanda  (Point), Point 

type: coordinates; se introduc coordonatele X=40 mm, Y=0 mm, Z=0 mm, OK.  

 Punctul de pe axa arcului se creează prin comanda  (Point), Point type: coordinates; 
se introduc coordonatele X=0 mm, Y=0 mm, Z=0 mm, OK; în acest punct se defineşte un 

sistem de coordonate  (Insert ⇒ 

Create3DaxisSystem), Axis System Definition, Axis system 

type: ↓Standard; Origin: Point.2; ◙ Curent, OK. 

 Spira arcului se defineşte din punctul de capăt a spirei de 

reazem a arcului  (Helix), Helix Curve Definition, 
Starting Point: Point.1; Axis: Axis System.1/Z Axis 

selectare a axei Z a sistemului de referinţă creat; Pitch: 10 

mm; Height: 10 mm; Orientation: Counterclockwise; Starting Angle: 0 deg; ◙ Taper 

Angle: 0 deg; Way: Inward, OK (fig.1.3). 

 În modulul Sketcher (  (Sketcher) ⇒ zx plane) se desenează cercul care reprezintă 

secţiunea spirei arcului  (Circle) ⇒  (Constraint), cu diametrul de 10 mm. Prin 

comanda  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune condiţia de coincidenţă între 

centrul cercului şi punctul de pe capătul spirei de reazem Point.1;  ⇒ (Exit Workbench). 

 Prin extrudarea profilului cercului creat după spirala directoare, se obţine spira de reazem 

a arcului  (Rib), Rib Definition, Profile: Sketch.1 se selectează cercul creat; Center 

Curve: Helix.1 se selectează spirala creată; Profile Control: ↓ Keep Angle, OK (fig.1.4). 

 

  
 

Fig.1.4 
 

 Pentru obţinerea spirelor active ale arcului, într-o primă etapă, se creează punctul de 

început al spirei active  (Point), Point type: coordinates; se introduc coordonatele X=0 

mm, Y=0 mm, Z=0 mm; Reference Point: Helix.1/Vertex selectare a punctului de legătură 

dintre spira de reazem şi spirele active ale arcului, OK. 

 Spirele active se definesc din punctul anterior creat, de legătură dintre spira de reazem şi 

spirele active ale arcului,  (Helix), Helix Curve Definition, Starting Point: Point.3; 
Axis: Axis System.1/Z Axis selectare a axei Z a sistemului de referinţă creat; Pitch: 20 mm; 

Height: 120 mm; Orientation: Counterclockwise; Starting Angle: 0 deg; ◙ Taper Angle: 0 

deg; Way: Inward, OK (fig.1.5). 
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Fig.1.7 
 

 În modulul Sketcher (  (Sketcher) ⇒ zx plane) se desenează cercul care reprezintă 

secţiunea spirei arcului  (Circle) ⇒  (Constraint), cu diametrul de 10 mm. Prin 

comanda  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune condiţia de coincidenţă între 

centrul cercului şi punctul de legătură dintre spira de reazem şi spirele active ale arcului 

Point.3;  ⇒ (Exit Workbench). 

 Prin extrudarea profilului cercului creat după spirala directoare, se obţin spirele active ale 

arcului  (Rib), Rib Definition, Profile: Sketch.2 se selectează cercul anterior creat; 

Center Curve: Helix.2 se selectează spirala creată anterior; Profile Control: ↓ Keep Angle, 
OK (fig.1.6). 

 

       
 

Fig.1.5          Fig.1.6 
 

 Ultima spiră a arcului (spira de reazem) se generează prin crearea, într-o primă etapă, a 

punctului de început a spirei  (Point), 
Point type: coordinates; se introduc 

coordonatele X=0 mm, Y=0 mm, Z=0 mm; 

Reference Point: Helix.2/Vertex selectare a 

punctului de legătură dintre spirele active 

ale arcului şi spira de reazem, OK. 

 Spira de reazem se defineşte din punctul 
anterior creat, de legătură dintre spirele 

active ale arcului şi spira de reazem,  
(Helix), Helix Curve Definition, Starting 

Point: Point.4; Axis: Axis System.1/Z Axis 

selectare a axei Z a sistemului de referinţă 

creat; Pitch: 10 mm; Height: 10 mm; 

Orientation: Counterclockwise; Starting Angle: 0 deg; ◙ Taper Angle: 0 deg; Way: 

Inward, OK (fig.1.7). 
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Fig.1.9 
 

 În modulul Sketcher (  (Sketcher) ⇒ zx plane) se desenează cercul care reprezintă 

secţiunea spirei arcului  (Circle) ⇒  (Constraint), cu diametrul de 10 mm. Prin 

comanda  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune condiţia de coincidenţă între 

centrul cercului şi punctul de legătură dintre spirele active ale arcului şi spira de reazem 

Point.4;  ⇒ (Exit Workbench). 

 Prin extrudarea profilului cercului creat după spirala directoare, se obţine spira de reazem 

a arcului  (Rib), Rib Definition, Profile: Sketch.3 se selectează cercul anterior creat; 

Center Curve: Helix.3 se selectează spirala creată anterior; Profile Control: ↓ Keep Angle, 
OK (fig.1.8). 

   
 

Fig.1.8 
 

 Suprafeţele de aşezare ale arcului se obţin în modulul Sketcher (  (Sketcher) ⇒ yz 

plane) prin desenarea a două dreptunghiuri la capetele arcului  (Rectangle) ⇒  

(Constraint), prin indicarea distanţei de 5 mm 
dintre punctele Point.1 şi Point.4, pe de o 

parte şi, respectiv, laturile paralele cu 

suprafeţele de aşezare aşle arcului, pe de altă 
parte (fig.1.9). 

 
 

Fig.1.10 
 

 Zonele plane de aşezare a arcului se obţin 
prin “extragerea” materialului utilizând 

comanda  (Pocket), Pocket Definition, 

Type: ↓ Dimension; Depth: 100 mm; Profile 
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Selection: Sketch.4; ◙ Mirrored Extend, OK (fig.1.10). 

 

 1.2.2 Modelarea materialului 

Introducerea valorilor caracteristicilor materialului necesare pentru analiza cu elemente 

finite se face utilizându-se biblioteca de materiale a mediului CATIA, din care se alege 

material metalic din grupa oţelurilor (Steel), pentru care se modifică valorile modulului de 

elasticitate (modulul lui Young) şi coeficientului Poisson, ţinând seama de valorile indicate ca 

date de intrare selectare ansamblu Part.1 ⇒  (Apply Material) ⇒ Libray (ReadOnly) 

Metal, Steel dublă selecţie ⇒ Properties, Feature Properties, Feature Name: Steel; 

Analysis, Young Modulus 2,1e+011N_m2, Poisson Ratio 0,3, Cancel, OK. 
 

 1.2.3 Modelarea cu elemente finite 

 Pentru generarea modelului cu elemente finite se parcurg comenzile Start ⇒ Analysis & 

Simulation ⇒ Generative Structural Analysis ⇒ New Analysis Case Static Analysis, OK 

care presupun analiza statică a structurii în condiţiile unor constrângeri impuse şi a unor 

încărcări independente de timp. 

 Dimensiunea elementelor finite Size se alege de 15 mm iar abaterea maximă admisă 
pentru modelarea geometrică Sag se impune de 5 mm (activarea meniului se realizează prin 

dublu click pe OCTREE Tetrahedron Mesh.1: Part.1 din arborecenţa de specificaţii) 

(fig.1.11).  

 
 

Fig.1.11 
 

 1.2.4 Modelarea constrângerilor 

 Constrângerile impuse modelului se definesc prin anularea celor 6 grade de libertate 

posibile ale suprafeţei de aşezare a arcului:  (Clamp), Clamp Name: Clamp.1, Supports: 
1 Face selectarea unei suprafeţe de reazem a arcului, OK (fig.1.12). 
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 1.2.5 Modelarea încărcărilor 

 Încărcarea modelului se materializează printr-o forţă axială de 50 N, distribuită pe 

suprafaţa de aşezare a arcului (suprafaţa fără constrângeri):  (Distributed Force), 
Distributed Force, Supports: 1 Face selectarea feţei de rezemare a arcului, fără 

constrângeri; Force vector X 0N, Y 0N, Z -50N, OK (semnul „-” corespunde, în cazul de 
faţă, sensului forţei axiale care produce comprimarea arcului) (fig.1.13). 

   
 

Fig.1.12      Fig.1.13 
 

 1.3 Verificarea modelului  

 În etapa verificării modelului se obţin informaţii despre corectitudinea modelului creat: 

 (Model Checker), OK; ledul verde este aprins şi însoţit de un mesaj de confirmare a 

corectitudinii întocmirii modelului (fig.1.14). 

 
 

Fig.1.14 
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Fig.1.15 
 

 
 1.4 Rezolvarea modelului 

 Rezolvarea modelului se realizează automat de către soft:  (Compute) ⇒ Compute ↓ 

All; OK ⇒ Computation Resources Estimation, Yes; Computation Status ... (fig.1.15). 

 

 1.5 Postprocesarea rezultatelor 

 Starea deformată a modelului se 

vizualizează prin activarea comenzii  

(Deformation) (fig.1.16); modificarea 

factorului de scară se realizează prin 

activarea icon-ului  (Deformation Scale 

Factor). Starea animată se vizualizează prin 

 (Animate). 

 
 

Fig.1.16 

 
 

Fig.1.17 
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Fig.1.18 
 

 Câmpul de deplasări se vizualizează prin comanda  (Displacement) (fig.1.17). iar 

tensiunile echivalente Von Mises prin  (Stress Von Mises) (fig.1.18). 
 

1.6 Concluzii 

 Din analiza cu elemente finite a arcului cilindric de compresiune reiese că, tensiunile 
echivalente maxime se regăsesc pe zona interioară a spirelor, ceea ce confirmă studiile de 

specialitate [4, 8, 9, 11, 13, 23]. Numeric, valoarea maximă a tensiunii echivalente Von Mises 

(121 MPa) este mai mică decât rezistenţa admisibilă la torsiune τat=660,8 MPa, solicitarea 

principală a arcului, ceea ce confirmă rezistenţa arcului la solicitări. 

 Din punct de vedere al deformaţiei, analiza cu elemente finite este utilă în vederea 
determinării caracteristicii elastice a arcului. 

 

 
 

 

 

 
 

 



  
 

Fig.1.1 
 

 

Fig.1.2 
 

APLICAŢIA 1 

 

ANALIZA STATICĂ A UNUI ARC ELICOIDAL CILINDRIC DE 

COMPRESIUNE 

 

 
 1.1 Descrierea aplicaţiei 

 Arcurile sunt organe de maşini care, prin proprietăţile elastice, proprietăţi datorate formei 

lor şi materialelor din care sunt executate, se deformează elastic. În timpul deformării elastice, 

arcurile înmagazinează lucrul 

mecanic efectuat de sarcina 
exterioară sub formă de energie 

de deformaţie, având posibilitatea 

să-l restituie în perioada de 
revenire la starea lor iniţială. 

 Arcurile elicoidale cilindrice 

de compresiune preiau forţe 

axiale, iar suprafaţa directoare 
este de formă cilindrică.  

Pentru întocmirea modelului 

de analiză cu elemente finite, în 
figura 1.1 este reprezentat un arc elicoidal cilindric de compresiune, cu parametrii geometrici: 

diametrul exterior D=90 mm; diametrul spirei d=10 mm; lungimea 

arcului nesolicitat H0=140 mm; pasul arcului t=20 mm; numărul 

total de spire n=8. Forţa care acţionează asupra arcului este F=50 N.  
Aplicaţia îşi propune determinarea valorilor maxime ale 

tensiunii echivalente Von Mises şi, respectiv, a deplasării, produse 

de forţa F. În acest sens, modelarea legăturii cu baza a arcului se 
realizează prin intermediul unei restricţii care presupune anularea 
celor 6 grade de libertate posibile ale suprafeţei de aşezare a arcului. 

Arcul (fig.1.2) este executat din oţel de arc 38Si7, cu următoarele 

caracteristici mecanice: modulul de elasticitate longitudinală 
E=2,1·105 N/mm2 şi coeficientul contracţiei transversale (Poisson) 

ν=0,3. Valoarea rezistenţei admisibile la rupere, pentru arcul 

elicoidal cilindric de compresiune executat din oţel de arc 38Si7 este σr=1180 MPa, iar cea a 

rezistenţei admisibile la torsiune τat=660,8 MPa [11]. 

 

 1.2 Preprocesarea modelului de analiză 
 1.2.1 Modelarea geometrică 

Obţinerea spirei de reazem a arcului se realizează în modulul Part, care se accesează prin 

parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part Design. 
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Fig.1.3 
 

 Punctul de capăt a spirei de reazem a arcului se creează prin comanda  (Point), Point 

type: coordinates; se introduc coordonatele X=40 mm, Y=0 mm, Z=0 mm, OK.  

 Punctul de pe axa arcului se creează prin comanda  (Point), Point type: coordinates; 
se introduc coordonatele X=0 mm, Y=0 mm, Z=0 mm, OK; în acest punct se defineşte un 

sistem de coordonate  (Insert ⇒ 

Create3DaxisSystem), Axis System Definition, Axis system 

type: ↓Standard; Origin: Point.2; ◙ Curent, OK. 

 Spira arcului se defineşte din punctul de capăt a spirei de 

reazem a arcului  (Helix), Helix Curve Definition, 
Starting Point: Point.1; Axis: Axis System.1/Z Axis 

selectare a axei Z a sistemului de referinţă creat; Pitch: 10 

mm; Height: 10 mm; Orientation: Counterclockwise; Starting Angle: 0 deg; ◙ Taper 

Angle: 0 deg; Way: Inward, OK (fig.1.3). 

 În modulul Sketcher (  (Sketcher) ⇒ zx plane) se desenează cercul care reprezintă 

secţiunea spirei arcului  (Circle) ⇒  (Constraint), cu diametrul de 10 mm. Prin 

comanda  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune condiţia de coincidenţă între 

centrul cercului şi punctul de pe capătul spirei de reazem Point.1;  ⇒ (Exit Workbench). 

 Prin extrudarea profilului cercului creat după spirala directoare, se obţine spira de reazem 

a arcului  (Rib), Rib Definition, Profile: Sketch.1 se selectează cercul creat; Center 

Curve: Helix.1 se selectează spirala creată; Profile Control: ↓ Keep Angle, OK (fig.1.4). 

 

  
 

Fig.1.4 
 

 Pentru obţinerea spirelor active ale arcului, într-o primă etapă, se creează punctul de 

început al spirei active  (Point), Point type: coordinates; se introduc coordonatele X=0 

mm, Y=0 mm, Z=0 mm; Reference Point: Helix.1/Vertex selectare a punctului de legătură 

dintre spira de reazem şi spirele active ale arcului, OK. 

 Spirele active se definesc din punctul anterior creat, de legătură dintre spira de reazem şi 

spirele active ale arcului,  (Helix), Helix Curve Definition, Starting Point: Point.3; 
Axis: Axis System.1/Z Axis selectare a axei Z a sistemului de referinţă creat; Pitch: 20 mm; 

Height: 120 mm; Orientation: Counterclockwise; Starting Angle: 0 deg; ◙ Taper Angle: 0 

deg; Way: Inward, OK (fig.1.5). 
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Fig.1.7 
 

 În modulul Sketcher (  (Sketcher) ⇒ zx plane) se desenează cercul care reprezintă 

secţiunea spirei arcului  (Circle) ⇒  (Constraint), cu diametrul de 10 mm. Prin 

comanda  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune condiţia de coincidenţă între 

centrul cercului şi punctul de legătură dintre spira de reazem şi spirele active ale arcului 

Point.3;  ⇒ (Exit Workbench). 

 Prin extrudarea profilului cercului creat după spirala directoare, se obţin spirele active ale 

arcului  (Rib), Rib Definition, Profile: Sketch.2 se selectează cercul anterior creat; 

Center Curve: Helix.2 se selectează spirala creată anterior; Profile Control: ↓ Keep Angle, 
OK (fig.1.6). 

 

       
 

Fig.1.5          Fig.1.6 
 

 Ultima spiră a arcului (spira de reazem) se generează prin crearea, într-o primă etapă, a 

punctului de început a spirei  (Point), 
Point type: coordinates; se introduc 

coordonatele X=0 mm, Y=0 mm, Z=0 mm; 

Reference Point: Helix.2/Vertex selectare a 

punctului de legătură dintre spirele active 

ale arcului şi spira de reazem, OK. 

 Spira de reazem se defineşte din punctul 
anterior creat, de legătură dintre spirele 

active ale arcului şi spira de reazem,  
(Helix), Helix Curve Definition, Starting 

Point: Point.4; Axis: Axis System.1/Z Axis 

selectare a axei Z a sistemului de referinţă 

creat; Pitch: 10 mm; Height: 10 mm; 

Orientation: Counterclockwise; Starting Angle: 0 deg; ◙ Taper Angle: 0 deg; Way: 

Inward, OK (fig.1.7). 
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Fig.1.9 
 

 În modulul Sketcher (  (Sketcher) ⇒ zx plane) se desenează cercul care reprezintă 

secţiunea spirei arcului  (Circle) ⇒  (Constraint), cu diametrul de 10 mm. Prin 

comanda  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune condiţia de coincidenţă între 

centrul cercului şi punctul de legătură dintre spirele active ale arcului şi spira de reazem 

Point.4;  ⇒ (Exit Workbench). 

 Prin extrudarea profilului cercului creat după spirala directoare, se obţine spira de reazem 

a arcului  (Rib), Rib Definition, Profile: Sketch.3 se selectează cercul anterior creat; 

Center Curve: Helix.3 se selectează spirala creată anterior; Profile Control: ↓ Keep Angle, 
OK (fig.1.8). 

   
 

Fig.1.8 
 

 Suprafeţele de aşezare ale arcului se obţin în modulul Sketcher (  (Sketcher) ⇒ yz 

plane) prin desenarea a două dreptunghiuri la capetele arcului  (Rectangle) ⇒  

(Constraint), prin indicarea distanţei de 5 mm 
dintre punctele Point.1 şi Point.4, pe de o 

parte şi, respectiv, laturile paralele cu 

suprafeţele de aşezare aşle arcului, pe de altă 
parte (fig.1.9). 

 
 

Fig.1.10 
 

 Zonele plane de aşezare a arcului se obţin 
prin “extragerea” materialului utilizând 

comanda  (Pocket), Pocket Definition, 

Type: ↓ Dimension; Depth: 100 mm; Profile 
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Selection: Sketch.4; ◙ Mirrored Extend, OK (fig.1.10). 

 

 1.2.2 Modelarea materialului 

Introducerea valorilor caracteristicilor materialului necesare pentru analiza cu elemente 

finite se face utilizându-se biblioteca de materiale a mediului CATIA, din care se alege 

material metalic din grupa oţelurilor (Steel), pentru care se modifică valorile modulului de 

elasticitate (modulul lui Young) şi coeficientului Poisson, ţinând seama de valorile indicate ca 

date de intrare selectare ansamblu Part.1 ⇒  (Apply Material) ⇒ Libray (ReadOnly) 

Metal, Steel dublă selecţie ⇒ Properties, Feature Properties, Feature Name: Steel; 

Analysis, Young Modulus 2,1e+011N_m2, Poisson Ratio 0,3, Cancel, OK. 
 

 1.2.3 Modelarea cu elemente finite 

 Pentru generarea modelului cu elemente finite se parcurg comenzile Start ⇒ Analysis & 

Simulation ⇒ Generative Structural Analysis ⇒ New Analysis Case Static Analysis, OK 

care presupun analiza statică a structurii în condiţiile unor constrângeri impuse şi a unor 

încărcări independente de timp. 

 Dimensiunea elementelor finite Size se alege de 15 mm iar abaterea maximă admisă 
pentru modelarea geometrică Sag se impune de 5 mm (activarea meniului se realizează prin 

dublu click pe OCTREE Tetrahedron Mesh.1: Part.1 din arborecenţa de specificaţii) 

(fig.1.11).  

 
 

Fig.1.11 
 

 1.2.4 Modelarea constrângerilor 

 Constrângerile impuse modelului se definesc prin anularea celor 6 grade de libertate 

posibile ale suprafeţei de aşezare a arcului:  (Clamp), Clamp Name: Clamp.1, Supports: 
1 Face selectarea unei suprafeţe de reazem a arcului, OK (fig.1.12). 
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 1.2.5 Modelarea încărcărilor 

 Încărcarea modelului se materializează printr-o forţă axială de 50 N, distribuită pe 

suprafaţa de aşezare a arcului (suprafaţa fără constrângeri):  (Distributed Force), 
Distributed Force, Supports: 1 Face selectarea feţei de rezemare a arcului, fără 

constrângeri; Force vector X 0N, Y 0N, Z -50N, OK (semnul „-” corespunde, în cazul de 
faţă, sensului forţei axiale care produce comprimarea arcului) (fig.1.13). 

   
 

Fig.1.12      Fig.1.13 
 

 1.3 Verificarea modelului  

 În etapa verificării modelului se obţin informaţii despre corectitudinea modelului creat: 

 (Model Checker), OK; ledul verde este aprins şi însoţit de un mesaj de confirmare a 

corectitudinii întocmirii modelului (fig.1.14). 

 
 

Fig.1.14 
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Fig.1.15 
 

 
 1.4 Rezolvarea modelului 

 Rezolvarea modelului se realizează automat de către soft:  (Compute) ⇒ Compute ↓ 

All; OK ⇒ Computation Resources Estimation, Yes; Computation Status ... (fig.1.15). 

 

 1.5 Postprocesarea rezultatelor 

 Starea deformată a modelului se 

vizualizează prin activarea comenzii  

(Deformation) (fig.1.16); modificarea 

factorului de scară se realizează prin 

activarea icon-ului  (Deformation Scale 

Factor). Starea animată se vizualizează prin 

 (Animate). 

 
 

Fig.1.16 

 
 

Fig.1.17 
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Fig.1.18 
 

 Câmpul de deplasări se vizualizează prin comanda  (Displacement) (fig.1.17). iar 

tensiunile echivalente Von Mises prin  (Stress Von Mises) (fig.1.18). 
 

1.6 Concluzii 

 Din analiza cu elemente finite a arcului cilindric de compresiune reiese că, tensiunile 
echivalente maxime se regăsesc pe zona interioară a spirelor, ceea ce confirmă studiile de 

specialitate [4, 8, 9, 11, 13, 23]. Numeric, valoarea maximă a tensiunii echivalente Von Mises 

(121 MPa) este mai mică decât rezistenţa admisibilă la torsiune τat=660,8 MPa, solicitarea 

principală a arcului, ceea ce confirmă rezistenţa arcului la solicitări. 

 Din punct de vedere al deformaţiei, analiza cu elemente finite este utilă în vederea 
determinării caracteristicii elastice a arcului. 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

Fig.2.2 
 

APLICAŢIA 2 

 

ANALIZA STATICĂ A DOMENIILOR 1D. 

ANALIZA STATICĂ A UNUI ARC SPIRAL PLAN 

 

 
 2.1 Descrierea aplicaţiei 

 Arcul spiral plan acumulează enegie la armare, pe care o poate reda ulterior, într-un 

anumit timp. Din acest motiv, acest arc este folosit ca element motor la mecanismele de 

ceasornic, la aparatele de măsură etc (fig.2.1). Larga utilizare a arcurilor spirale plane se 

datoreşte elasticităţii mari a panglicii de oţel, care permite acumularea unei cantităţi relativ 
mari de energie. 

 

  
Fig.2.1 

 

Aplicaţia are drept scop identificarea deformaţiilor din arcul spiral plan, cu parametrii 

geometrici: raza spirei de capăt R=80 mm; lăţimea secţiunii b=3 mm; înălţimea secţiunii h=1 
mm; numărul total de spire n=10. Momentul de 

torsiune care solicită arcul are valoarea M=2 

Nmm. În vederea întocmirii modelului de 
analiză cu elemente finite, legăturile fixe ale 

arcului cu carcasa se materializează prin 

intermediul unei restricţii care presupune 

anularea celor 6 grade de libertate posibile ale 
zonei de capăt a arcului. Arcul spiral plan face 

parte din categoria domeniilor unidimensionale 

(1D), ţinând seama de faptul că dimensiunea acestora după o axă (lungimea) este mult mai 

mare decât dimensiunile în planul secţiunii transversale (fig.2.2). Arcul este executat din oţel 
de arc 54SiCr7, cu următoarele caracteristici mecanice: modulul de elasticitate longitudinală 

E = 2,1·105 N/mm2, şi coeficientul contracţiei transversale (Poisson) ν = 0,3.  
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Fig.2.3 
 

 

Fig.2.4 
 

 2.2 Preprocesarea modelului de analiză 
 2.2.1 Modelarea geometrică 

Obţinerea arcului se realizează în modulul Part, care se accesează prin parcurgerea 

succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part Design. 

 Punctul de capăt a spirei a arcului se creează 

prin comanda  (Point), Point type: 

coordinates; se introduc coordonatele X=0 mm, 

Y=0 mm, Z=0 mm, OK; în acest punct se 

defineşte un sistem de coordonate 

 (Insert ⇒ 

Create3DaxisSystem), Axis System 

Definition, Axis system type: ↓Standard; 
Origin: Point.1; ◙ Curent, OK. 

 Spira arcului se defineşte din punctul de 

capăt al arcului  (Spiral), Spiral Curve 

Definition, Support: xy plane selectare a planului în care se creează spirala; Center Point: 

Point.1 selectarea punctului de capăt al 

arcului, creat anterior; Reference 

Direction: Axis System.1/Y Axis 

selectarea axei Y de a lungul căreia se 

generează spirala; Start radius: 0 mm; 
Orientation: Counterclockwise; Type: 

↓ Angle & Radius; End Angle: 0 deg; 

End Radius: 80 mm; Revolutions: 10 

numărul de spire, OK (fig.2.3). 
 Punctul ce defineşte orientarea 

secţiunii transversale a arcului se 

generează prin  (Point), Point type: 

coordinates; se introduc coordonatele X=100 mm, Y=0 mm, Z=0 mm, OK (fig.2.4). 
 

 2.2.2 Modelarea materialului 

Introducerea valorilor caracteristicilor materialului necesare pentru analiza cu elemente 

finite se face utilizându-se biblioteca de materiale a mediului CATIA, din care se alege 
material metalic din grupa oţelurilor (Steel), pentru care se modifică valorile modulului de 

elasticitate (modulul lui Young) şi coeficientului Poisson, ţinând seama de valorile indicate ca 

date de intrare selectare ansamblu Part.1 ⇒  (Apply Material) ⇒ Libray (ReadOnly) 

Metal, Steel dublă selecţie ⇒ Properties, Feature Properties, Feature Name: Steel; 

Analysis, Young Modulus 2,1e+011N_m2, Poisson Ratio 0,3, Cancel, OK. 
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Fig.2.5 
 

 

Fig.2.6 
 

 2.2.3 Modelarea cu elemente finite 

 Pentru generarea modelului cu elemente finite se parcurg comenzile Start ⇒ Analysis & 

Simulation ⇒ Generative Structural Analysis ⇒ New Analysis Case Static Analysis, OK 

care presupun analiza statică a structurii în 

condiţiile unor constrângeri impuse şi a unor 

încărcări independente de timp. 
 Generarea structurii de elemente finite, 

prin modelare cu elemente finite de tip bară, 

se realizează prin  (Beam Mesher), 
selectarea spiralei; Beam Meshing Element 

size: 10 mm; ◙ Sag Control; Min. Size: 0,5 

mm; Sag: 0,25 mm, OK. Element size 
descrie dimensiunea (lungimea) elementului 

finit, Min. Size reprezintă dimensiunea 

(lungimea) minimă acceptată a elementului finit, iar Sag indică abaterea maximă faţă de 

modelul real. 
 Descrierea proprietăţilor elementelor finite (caracteristicile secţiunii transversale a 

elementelor finite de tip bară) se 

realizează prin  (Beam Property), 

Beam Property Supports: selectarea 

spiralei; Section: ↓Rectangular;  

Length (Y): 3 mm; Height (Z): 1 mm, 

Orientation Point: 1 Point selectarea 

punctului singular de orientare a 

secţiunii transversale, OK (fig.2.5). 

 Pentru introducerea încărcării, se 

renunţă la vizualizarea punctului central 

al arcului  (Hide/Show), selectarea 

punctului central al spirei, OK. 

 

 2.2.4 Modelarea constrângerilor 

 Constrângerile impuse modelului se definesc prin anularea celor 6 grade de libertate 

posibile ale zonei de capăt a arcului:  (Clamp), Clamp Name: Clamp.1, Supports: 1 

Vertex selectarea punctului de capăt a arcului, de legătură cu carcasa, OK (fig.2.6). 

 
 2.2.5 Modelarea încărcărilor 

 Încărcarea modelului se materializează printr-un moment de torsiune cu valoarea de 0,002 

Nm, aplicat punctului central al arcului  (Moment), Moment, Supports: 1 Vertex 

selectarea punctului central al arcului; Moment vector X 0N, Y 0N, Z –0.002Nxm, OK 
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Fig.2.7 
 

 
 

Fig.2.9 
 

(semnul „-” corespunde, în cazul de faţă, sensului momentului de torsiune care produce 

comprimarea arcului) (fig.2.7). 

 

 2.3 Verificarea modelului  

 În etapa verificării modelului se 

obţin informaţii despre 

corectitudinea modelului creat:  
(Model Checker), OK; ledul verde 

este aprins şi însoţit de un mesaj de 
confirmare a corectitudinii 

întocmirii modelului (fig.2.8). 

 

 

 
 

Fig.2.8 
 

 

 2.4 Rezolvarea modelului  

 Rezolvarea modelului se realizează 

automat de către soft:  (Compute) ⇒ 

Compute ↓ All; OK ⇒ Computation 

Resources Estimation, Yes; Computation 

Status ... (fig.2.9). 
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 2.5 Postprocesarea rezultatelor 

 Starea deformată a modelului se vizualizează prin activarea comenzii  (Deformation) 

(fig.2.10); modificarea factorului de scară se realizează prin activarea icon-ului  

(Deformation Scale Factor). Starea animată se vizualizează prin  (Animate). Câmpul de 

deplasări se vizualizează prin comanda  (Displacement) (fig.2.11).  

 
 

Fig.2.10 
 

 
 

Fig.2.11 
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2.6 Concluzii 

 Analiza cu elemente finite a arcurilor spirale plane este utilă în vederea determinării 
deformaţiei arcului şi a caracteristicii elastice a acestuia. 



 
 

Fig.3.2 
 

APLICAŢIA 3 

 

ANALIZA STATICĂ A DOMENIILOR 1D. 

ANALIZA STATICĂ A UNEI STRUCTURI DE TIP SUPORT 

 

 
 3.1 Descrierea aplicaţiei 

 Structurile de tip suport au rolul de susţinere a pieselor, fiind executate din profile (figura 

3.1). Aplicaţia are drept scop identificarea deformaţiilor dintr-o structură de tip suport 

încărcată cu forţa F=1000 N. 

 
Fig.3.1 

 

În vederea întocmirii modelului de analiză cu 
elemente finite modelarea legăturii cu baza a structurii 

de tip suport se realizează prin intermediul unei 

restricţii care presupune anularea celor 6 grade de 
libertate posibile ale punctelor de încastrare ale 

structurii. Structura de tip suport face parte din 

categoria domeniilor unidimensionale (1D), ţinând 

seama de faptul că dimensiunea acestora după o axă 
(lungimea) este mult mai mare decât dimensiunile în 

planul secţiunii transversale (figura 3.2). Structura de 

tip suport este executată din oţel OL60 cu următoarele 

caracteristici mecanice: modulul de elasticitate 
longitudinală E = 2,1·105 N/mm2 şi coeficientul 

contracţiei transversale (Poisson) ν = 0,3. 
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Fig.3.3 
 

 
 

Fig.3.4 
 

 

 3.2 Preprocesarea modelului de analiză 
 3.2.1 Modelarea geometrică 

 Obţinerea liniilor componente ale structurii se realizează în modulul Part, care se 

accesează prin parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ 

Mechanical Design ⇒ Part Design. 

 Punctele ce definesc structura suport se creează prin 

comanda  (Point), Point type: coordinates; se introduc 

succesiv coordonatele (X, Y, Z) ∈ {(0, 0, 0), (0, 0, 1000), 

(0, 1000, 1000), (0, 1000, 0)}, OK. 

 Definirea liniilor mediane ale structurii se realizează 

prin  (Polyline), Polyline Definition, selectarea 

succesivă a punctelor ce definesc strucutura suport, OK 

(fig.3.3). 
 Punctul ce defineşte orientarea secţiunii transversale a 

structurii se generează prin  (Point), Point type: 

coordinates; se introduc coordonatele X=0 mm, Y=500 mm, Z=0 mm, OK (fig.3.4). 

 
 3.2.2 Modelarea materialului 

Introducerea valorilor caracteristicilor 

materialului necesare pentru analiza cu elemente 

finite se face utilizându-se biblioteca de 
materiale a mediului CATIA, din care se alege 

material metalic din grupa oţelurilor (Steel), 

pentru care se modifică valorile modulului de 
elasticitate (modulul lui Young) şi coeficientului 

Poisson, ţinând seama de valorile indicate ca 

date de intrare selectare ansamblu Part.1 ⇒  

(Apply Material) ⇒ Libray (ReadOnly) 

Metal, Steel dublă selecţie ⇒ Properties, 

Feature Properties, Feature Name: Steel; 

Analysis, Young Modulus 2,1e+011N_m2, 

Poisson Ratio 0,3, Cancel, OK. 
 

 3.2.3 Modelarea cu elemente finite 

 Pentru generarea modelului cu elemente finite se parcurg comenzile Start ⇒ Analysis & 

Simulation ⇒ Generative Structural Analysis ⇒ New Analysis Case Static Analysis, OK 

care presupun analiza statică a structurii în condiţiile unor constrângeri impuse şi a unor 

încărcări independente de timp. 

 Generarea structurii de elemente finite, prin modelare cu elemente finite de tip bară, se 

realizează prin  (Beam Mesher), selectarea structurii suport; Beam Meshing Element 
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Fig.3.5 
 

Fig.3.6 
 

size: 10 mm; ◙ Sag Control; Min. Size: 0,5 mm; Sag: 0,25 mm, OK. Element size descrie 

dimensiunea (lungimea) elementului finit, 

Min. Size reprezintă dimensiunea 
(lungimea) minimă acceptată a elementului 

finit, iar Sag indică abaterea maximă faţă 

de modelul real. 

 Descrierea proprietăţilor elementelor 
finite (caracteristicile secţiunii transversale 

a elementelor finite de tip bară) se 

realizează prin  (Beam Property), 

Beam Property Supports: selectarea 

succesivă a liniilor structurii care au 

secţiunea profil pătrat; Section: ↓Thin 

Box Beam;  Exterior Length (Y): 8 
mm, Exterior Height (Z): 8 mm, Interior 

Length (Y): 6 mm, Interior Height (Z): 6 

mm, Orientation Point: 1 Point 

selectarea punctului singular de orientare 

a secţiunii transversale, OK (fig.3.5). 

 Pentru introducerea constrângerilor, se renunţă la vizualizarea punctelor de încastrare  
(Hide/Show), selectarea punctelor de 

încastrare, OK. 

 
 3.2.4 Modelarea constrângerilor  

 Constrângerile impuse modelului se 

definesc prin anularea celor 6 grade de 

libertate posibile ale zonelor de încastrare ale 

structurii:  (Clamp), Clamp Name: 

Clamp.1, Supports: 2 Vertices selectarea 

zonelor de încastrare, OK (fig.3.6). 
 

 3.2.5 Modelarea încărcărilor 

 Încărcarea modelului se materializează 
printr-o forţă distribuită de 1000 N, care 

acţionează asupra cadrului transversal a 

structurii de tip suport:  (Distributed 

Force), Distributed Force, Supports: 1 

Edge selectarea cadrului transversal; Force 

vector X 0N, Y 0N, Z -1000N, OK (semnul 
„-” corespunde, în cazul de faţă, sensului forţei care produce compresiunea) (fig.3.7). 
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Fig.3.7 
 

 
 

Fig.3.9 
 

 

 3.3 Verificarea modelului  

 În etapa verificării modelului se obţin informaţii despre corectitudinea modelului creat: 

 (Model Checker), OK; ledul verde este 

aprins şi însoţit de un mesaj de confirmare a 
corectitudinii întocmirii modelului (fig.3.8). 

 

 3.4 Rezolvarea modelului  

 Rezolvarea modelului se realizează 

automat de către soft:  (Compute) ⇒ 

Compute ↓ All; OK ⇒ Computation 

Resources Estimation, Yes; Computation Status ... (fig.3.9). 
 

 
 

Fig.3.8 
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 3.5 Postprocesarea rezultatelor 

 Starea deformată a modelului se vizualizează prin activarea comenzii  (Deformation) 

(fig.3.10); modificarea factorului de scară se realizează prin activarea icon-ului  

(Deformation Scale Factor). Starea animată se vizualizează prin  (Animate). Câmpul de 

deplasări se vizualizează prin comanda  (Displacement) (fig.3.11).  

 

 
Fig.3.10 

 

3.6 Concluzii 

 Analiza cu elemente finite a structutrii de tip suport este utilă în vederea determinării 

deformaţiilor acesteia. 
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Fig.3.11 

 

 



 

Fig.4.1 
 

 

Fig.4.2 

APLICAŢIA 4 

 

ANALIZA STATICĂ A DOMENIILOR 2D. 

ANALIZA STATICĂ A UNUI ARC MONOLAMELAR 

 

 
 4.1 Descrierea aplicaţiei 

 Arcurile monolamelare sunt alcătuite dintr-o singură lamelă, încastrată la un capăt şi liberă 

la celălalt capăt, unde este aplicată forţa 

exterioară (fig.4.1). Aceste arcuri sunt 

utilizate ca arcuri de apăsare, în construcţia 
aparatelor şi instrumentelor de măsură, a 

diferitelor mecanisme şi dispozitive, cum ar 

fi:mecanisme cu clichet, mecanisme de 
zăvorâre etc.  

 Aplicaţia are drept scop identificarea 

deformaţiilor şi tensiunilor echivalente dintr-

un arc lamelar dreptunghiular cu dimensiunile: lungimea l=500 mm; lăţimea b=100 mm; 
grosimea h=5 mm. Arcul este încărcat cu forţa F=500 N. 

În vederea întocmirii modelului de analiză cu elemente finite modelarea legăturii cu baza a 

arcului lamelar se realizează prin intermediul 
unei restricţii care presupune anularea celor 6 

grade de libertate posibile ale punctelor de 

încastrare ale arcului. Arcul lamelar face parte 

din categoria domeniilor bidimensionale (2D), 
ţinând seama de faptul că dimensiunea acestora 

după o axă (grosimea) este mult mai mică decât 

dimensiunile după celelalte două axe (fig.4.2). 
Arcul este executat din oţel de arc 38Si7, cu următoarele caracteristici mecanice: modulul de 
elasticitate longitudinală E = 2,1·105 N/mm2 şi coeficientul contracţiei transversale (Poisson) 

ν = 0,3. Valoarea rezistenţei admisibile la rupere, pentru arcul lamelar executat din oţel de arc 

60SiCr7 este σr=1320 MPa, iar cea a rezistenţei admisibile la încovoiere σai=924 MPa [11]. 

 

 4.2 Preprocesarea modelului de analiză 
 4.2.1 Modelarea geometrică 

Obţinerea arcului lamelar se realizează în modulul Part, care se accesează prin 

parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part Design. 

Punctele ce definesc capătul arcului se creează prin comanda  (Point), Point type: 

coordinates; se introduc succesiv coordonatele (X, Y, Z) ∈ {(0, 0, 0), (100, 0, 0)}, OK. 
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Fig.4.3   Fig.4.4 
 

 

Fig.4.5 
 

Fig.4.6 
 

Partea de fixare a arcului se creează prin  (Line), Line Definition, Line type: ↓Point-

Point; Support: Default; Start: 0 mm; End: 0 mm; Point 1, Point 2 selectare succesivă a 

punctelor ce definesc capătul arcului, OK (fig.4.3). 

 Arcul lamelar se obţine prin 

extrudarea liniei create  (Extrude 

Surface), Extrude Surface from a 

Curve, Length: 500 mm; selectare a 

liniei de referinţă, OK (fig.4.4). 
 

 4.2.2 Modelarea materialului 

Introducerea valorilor caracteristicilor materialului necesare pentru analiza cu elemente 
finite se face utilizându-se biblioteca de materiale a mediului CATIA, din care se alege 

material metalic din grupa oţelurilor (Steel), pentru care se modifică valorile modulului de 

elasticitate (modulul lui Young) şi coeficientului Poisson, ţinând seama de valorile indicate ca 

date de intrare selectare ansamblu Part.1 ⇒  (Apply Material) ⇒ Libray (ReadOnly) 

Metal, Steel dublă selecţie ⇒ Properties, Feature Properties, Feature Name: Steel; 

Analysis, Young Modulus 2,1e+011N_m2, Poisson Ratio 0,3, Cancel, OK. 

 
 4.2.3 Modelarea cu elemente finite 

 Pentru generarea modelului cu elemente finite se parcurg comenzile Start ⇒ Analysis & 

Simulation ⇒ Generative Structural 

Analysis ⇒ New Analysis Case Static 

Analysis, OK care presupun analiza statică a 
structurii în condiţiile unor constrângeri 

impuse şi a unor încărcări independente de 

timp. 
 Generarea structurii de elemente finite, 

prin modelare cu elemente finite de tip 

triunghi, se realizează prin  (Octree 

Triangle Mesher), selectarea suprafeţei, Octree Triangle Mesh Size: 20 mm; Sag: 1 mm, ◙ 

Linear, OK. Size descrie dimensiunea 

(lungimea muchiei) elementului finit, 

iar Sag indică abaterea maximă faţă de 
modelul real. 

 Descrierea proprietăţilor 

elementelor finite (grosimea secţiunii 
transversale a elementelor finite de tip 

triunghi) se realizează prin  (Shell 

Property), Shell Property, Supports: 

1 Face, selectarea suprafeţei arcului 
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Fig.4.7 
 

 
 

Fig.4.9 

lamelar; Thickness: 5 mm grosimea suprafeţei, OK (fig.4.5). 

 Pentru introducerea constrângerilor, se renunţă la vizualizarea liniei de încastrare  

(Hide/Show), selectarea liniei de încastrare, OK. 

 
 4.2.4 Modelarea constrângerilor 

 Constrângerile impuse modelului se definesc 

prin anularea celor 6 grade de libertate posibile ale 

zonelor de încastrare ale structurii:  (Clamp), 
Clamp Name: Clamp.1, Supports: 1 Edge 

selectarea zonei de încastrare, OK (fig.4.6). 

 
 4.2.5 Modelarea încărcărilor 

 Încărcarea modelului se materializează printr-o forţă distribuită de 500 N, care acţionează 

asupra capătului arcului lamelar:  (Distributed Force), Distributed Force, Supports: 1 

Edge selectarea capătului arcului lamelar; Force vector X 0N, Y -500N, Z 0N, OK 

(fig.4.7). 
 

 4.3 Verificarea modelului  

 În etapa verificării modelului se obţin informaţii despre corectitudinea modelului creat: 

 (Model Checker), OK; ledul verde este aprins şi însoţit de un mesaj de confirmare a 

corectitudinii întocmirii modelului (fig.4.8). 

 
 

Fig.4.8 
 

 4.4 Rezolvarea modelului  

 Rezolvarea modelului se realizează automat de 

către soft:  (Compute) ⇒ Compute ↓ All; OK ⇒ 

Computation Resources Estimation, Yes; 

Computation Status ... (fig.4.9). 
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Fig.4.10 

 4.5 Postprocesarea rezultatelor 

 Starea deformată a modelului se vizualizează prin activarea comenzii  (Deformation) 
(fig.4.10); modificarea factorului de scară se 

realizează prin activarea icon-ului  

(Deformation Scale Factor). Starea animată se 

vizualizează prin  (Animate). 
 Câmpul de deplasări se vizualizează prin 

comanda  (Displacement) (fig.4.11). iar 

tensiunile echivalente Von Mises prin  

(Stress Von Mises) (fig.4.12). 

 
Fig.4.11 

 
Fig.4.12 

 

4.6 Concluzii 

 Din analiza cu elemente finite a arcului lamelar, reiese că tensiunile echivalente maxime 
se regăsesc în zona de încastrare, ceea ce confirmă studiile de specialitate [4, 8, 9, 11, 13, 23]. 

Numeric, valoarea maximă a tensiunii echivalente Von Mises (586 MPa) este mai mică decât 

rezistenţa admisibilă la încovoiere σai=924 MPa, solicitarea principală a arcului, ceea ce 

confirmă rezistenţa la solicitări. 



 

Fig.5.1 
 

 

Fig.5.2 
 

APLICAŢIA 5 

 

ANALIZA STATICĂ A DOMENIILOR 2D. 

ANALIZA STATICĂ A ELEMENTELOR DE TIP PLACĂ SPAŢIALĂ 

 

 
 5.1 Descrierea aplicaţiei 

 Elementele de tip placă spaţială sunt caracterizate prin secţiuni transversale de formă 

dreptunghiulară, cu grosime constantă şi preiau, în principal, forţe distribuite (fig.5.1).  

 Aplicaţia are drept scop 

identificarea deformaţiilor şi 
tensiunilor dintr-o placă 

spaţială cu dimensiunile: 

lungimea l=100 mm; 
înălţimea h=20 mm; grosimea 

g=5 mm. Placa este încărcată 

cu forţa distribuită F=500 N. 

 În vederea întocmirii 
modelului de analiză cu 

elemente finite modelarea 

legăturii cu baza a plăcii 
spaţiale se realizează prin intermediul unei restricţii care presupune anularea celor 6 grade de 

libertate posibile ale punctelor de încastrare. Placa spaţială face parte din categoria domeniilor 

bidimensionale (2D), ţinând 

seama de faptul că 
dimensiunea acesteia după o 

axă (grosimea) este mult mai 

mică decât dimensiunile după 
celelalte două axe (fig.5.2). 
Placa spaţială este executată 

din OLC45, cu următoarele 

caracteristici mecanice: 
modulul de elasticitate 

longitudinală E = 2,1·105 

N/mm2 şi coeficientul contracţiei transversale (Poisson) ν = 0,3. Valoarea rezistenţei 

admisibile la încovoiere este σai=100 ... 120 MPa [10]. 

 

 5.2 Preprocesarea modelului de analiză 
 5.2.1 Modelarea geometrică 

Obţinerea plăcii spaţiale se realizează în modulul Part, care se accesează prin parcurgerea 

succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part Design. 
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Fig.5.3 

Fig.5.4 
 

Punctele ce definesc profilul plăcii se creează prin comanda  (Point), Point type: 

coordinates; se introduc succesiv coordonatele (X, Y, Z) ∈ 

{(0, 0, 0), (100, 0, 0), (100, 0, -20), (200, 0, -20), (200, 0, -

40), (300, 0, -40)}, OK. 

 Profilul plăcii se creează prin  (Polyline), Polyline 

Definition, selectarea succesivă a punctelor ce definesc 

profilul plăcii, OK (fig.5.3). 
 În primul punct al profilului se creează sistemul de 

coordonate defineşte un sistem de coordonate  

(Insert ⇒ Create3DaxisSystem), Axis System Definition, 

Axis system type: ↓Standard; Origin: Point.1 selectare a primului punct al profilului; ◙ 

Curent, OK. 

 Placa spaţială se obţine prin extrudarea profilului 

creat  (Extrude), Extruded Surface Definition, 
Profile: Polyline.1 selectare a profilului de referinţă; 

Direction: Axis System.1/Z Axis selectare a axei Z a 

sistemului de referinţă creat; Limit 1: 500 mm; Limit 

2: 0 mm, OK (fig.5.4). 
 

 5.2.2 Modelarea materialului 

Introducerea valorilor caracteristicilor materialului 
necesare pentru analiza cu elemente finite se face utilizându-se biblioteca de materiale a 

mediului CATIA, din care se alege material metalic din grupa oţelurilor (Steel), pentru care se 

modifică valorile modulului de elasticitate (modulul lui Young) şi coeficientului Poisson, 

ţinând seama de valorile indicate ca date de intrare selectare ansamblu Part.1 ⇒  (Apply 

Material) ⇒ Libray (ReadOnly) Metal, Steel dublă selecţie ⇒ Properties, Feature 

Properties, Feature Name: Steel; Analysis, Young Modulus 2,1e+011N_m2, Poisson 

Ratio 0,3, Cancel, OK. 
 

 5.2.3 Modelarea cu elemente finite 

 Pentru generarea modelului cu elemente finite se parcurg comenzile Start ⇒ Analysis & 

Simulation ⇒ Generative Structural Analysis ⇒ New Analysis Case Static Analysis, OK 

care presupun analiza statică a structurii în condiţiile unor constrângeri impuse şi a unor 

încărcări independente de timp. 

 Generarea structurii de elemente finite, prin modelare cu elemente finite de tip triunghi, se 

realizează prin  (Octree Triangle Mesher), selectarea suprafeţelor create, Octree 

Triangle Mesh Size: 20 mm; Sag: 1 mm, ◙ Linear, OK. Size descrie dimensiunea (lungimea 

muchiei) elementului finit, iar Sag indică abaterea maximă faţă de modelul real. 
 Descrierea proprietăţilor elementelor finite (grosimea secţiunii transversale a elementelor 

finite de tip triunghi) se realizează prin  (Shell Property), Shell Property, Supports: 1 
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Fig.5.5 
 

Face, selectarea succesivă a suprafeţelor create; Thickness: 5 mm grosimea suprafeţei, OK 

(fig.5.5). 

 Pentru introducerea constrângerilor şi a încărcărilor, se renunţă la vizualizarea liniei de 

încastrare şi, respectiv, de încărcare  
(Hide/Show), selectarea liniei de încastrare 

şi a celei de ăncărcare, OK. 

 

 5.2.4 Modelarea constrângerilor 

 Constrângerile impuse modelului se 

definesc prin anularea celor 6 grade de 

libertate posibile ale zonelor de încastrare 

ale structurii:  (Clamp), Clamp Name: 
Clamp.1, Supports: 1 Edge selectarea 

zonei de încastrare, OK (fig.5.6). 

 
 

    Fig.5.6      Fig.5.7 

 

 5.2.5 Modelarea încărcărilor 

 Încărcarea modelului se materializează printr-o forţă distribuită de 500 N, care acţionează 

asupra capătului arcului lamelar:  (Distributed Force), Distributed Force, Supports: 1 

Edge selectarea capătului plăcii spaţiale; Force vector X 0N, Y -500N, Z 0N, OK (fig.5.7). 
 

 5.3 Verificarea modelului  

 În etapa verificării modelului se obţin informaţii despre corectitudinea modelului creat: 

 (Model Checker), OK; ledul verde este aprins şi însoţit de un mesaj de confirmare a 

corectitudinii întocmirii modelului (fig.5.8). 

 

 5.4 Rezolvarea modelului  

 Rezolvarea modelului se realizează automat de către soft:  (Compute) ⇒ Compute ↓ 

All; OK ⇒ Computation Resources Estimation, Yes; Computation Status ... (fig.5.9). 
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Fig.5.9 
 

 
 

Fig.5.8 

 

 5.5 Postprocesarea rezultatelor 

 Starea deformată a modelului se vizualizează 

prin activarea comenzii  (Deformation) 

(fig.5.10); modificarea factorului de scară se 

realizează prin activarea icon-ului  
(Deformation Scale Factor). Starea animată se 

vizualizează prin  (Animate). 

 Câmpul de deplasări se vizualizează prin comanda  (Displacement) (fig.5.11). iar 

tensiunile echivalente Von Mises prin  (Stress Von Mises) (fig.5.12). 

 

 
 

Fig.5.10 
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Fig.5.11 
 

 
 

Fig.5.12 
 

4.6 Concluzii 

 Din analiza cu elemente finite a plăcii spaţiale, reiese că tensiunile echivalente maxime se 

regăsesc în zona de încastrare; numeric, valoarea maximă a tensiunii echivalente Von Mises 

(31,8 MPa) este mai mică decât rezistenţa admisibilă la încovoiere σai=100 ... 120 MPa, 

solicitarea principală a structurii, ceea ce confirmă rezistenţa mecanică a plăcii. 
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 Deformaţia maximă se regăseşte în zona de aplicare a forţei, valoarea deformaţiei fiind 

redusă (1,68 mm). 



 

 
 

Fig.6.1 
 

APLICAŢIA 6 

 

ANALIZA STATICĂ A UNUI ELEMENT DE TIP COLOANĂ 

 

 
 6.1 Descrierea aplicaţiei 

 Elementele de tip coloană au rolul de a susţinere a diverselor structuri şi de fixare a 

acestora pe fundaţie. Asamblarea cu structura adiacentă, precum şi legătura la fundaţie sunt 
realizate prin intermediul 

asamblărilor prin şuruburi 

montate cu joc (şuruburi cu cap 

hexagonal în cazul legăturii cu 
structura de susţinut şi şuruburi 

de fundaţie în cazul legăturii cu 

fundaţia).  

 Prin proprietăţile lor, 
elementele de tip coloană preiau, 

în principal, forţe axiale, fiind 

solicitate la compresiune şi forţe 
tăietoare de valori reduse. 

Pentru întocmirea modelului 

de analiză cu elemente finite, în 

figura 6.1 este reprezentată o 
structură de tip panou susţinută 

de un element de tip coloană. 

Sarcina exterioară care 
acţionează asupra coloanei se 

consideră că provine din 
greutatea panoului F=3000 N şi 

de la acceleraţia gravitaţională 
g=9,81 m/s2. 

Aplicaţia îşi propune 

determinarea valorilor maxime ale tensiunii echivalente Von Mises şi, respectiv, a deplasării, 

produse de sarcinile exterioare (forţa F şi acceleraţia gravitaţională g). În acest sens, 
modelarea legăturii cu fundaţia a coloanei se realizează prin intermediul unei restricţii care 

presupune anularea celor 6 grade de libertate posibile suprafeţelor de contact cu piuliţele 

montate pe şuruburile de fundaţie şi, respectiv, ale muchiilor care se sprijină pe aceasta. 
Coloana (fig.6.2) este executată din OL50, cu următoarele caracteristici mecanice: 

modulul de elasticitate longitudinală, E = 2,1·105 N/mm2, şi coeficientul contracţiei 

transversale (Poisson), ν = 0,3. Valoarea rezistenţei admisibile la compresiune este σac=60 ... 

80 MPa [10]. 
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Fig.6.2 
 

Fig.6.4 
 

 

 6.2 Preprocesarea modelului de analiză 
 6.2.1 Modelarea geometrică 

 Obţinerea schiţei de referinţă a coloanei se realizează în 

modulul Sketcher, care se accesează prin parcurgerea succesivă a 

comenzilor Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part Design ⇒  

(Sketcher) ⇒ xy plane. 

 Profilul secţiunii longitudinale se obţine prin  (Profile), se 

desenează conturul închis al secţiunii longitudinale ⇒  

(Constraint) se introduc cotele prin selectarea succesivă a liniei 

urmată de cea a icon-lui ⇒  (Exit Workbench) (fig.6.3). 

 Obţinerea coloanei se realizează prin rotirea în jurul axei a 

secţiunii longitudinale  (Shaft), Shaft Definition, First angle: 
360 deg, Second angle: 0 deg, Profile Selection: Sketch.1 se selectează schiţa secţiunii 

longitudinale, Axis Selection: XY, OK (fig.6.4). 

 

 
 

Fig.6.3 
 

 Obţinerea găurilor cu lamaj se 

realizează prin  (Hole), selectare cu 

mouse-ul a feţei Face/Pad1-PartBody; 
Hole Definition, Extension ↓ Up to Next; 

Diameter: 20 mm diametrul găurii, ◙ 

Normal to Surface; Positioning Sketch 

 poziţionare centru gaură faţă de muchiile adiacente, utilzând comanda  (Constraint) 

la 50 mm faţă de diametrul exterior al flanşei;  (Exit Workbench); Type: ↓ Counterbored 

(gaură cu lamaj); Diameter: 30 mm diametrul găurii, Depth: 0,5mm adâncimea lamajului, 
OK (fig.6.5). 

 Se defineşte punctul de pe axa coloanei  (Point), Point type: coordinates; se introduc 
coordonatele X=0 mm, Y=0 mm, Z=0 mm, OK; în acest punct se defineşte un sistem de 

coordonate  (Insert ⇒ Create3DaxisSystem), Axis System Definition, Axis 

system type: ↓Standard; Origin: Point.1 selectare a punctului creat anterior; ◙ Curent, 

OK. 
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Fig.6.6 
 

 

  
 

Fig.6.5 

 

 Generarea celor 6 găuri cu lamaj se realizează prin  (Circular Pattern), Circular 

Pattern Definition, Parameters: ↓Instance(s) & angular spacing; Instance(s): 5; Angular 

spacing: 60 deg; Reference element: X 

Axis selectare a axei X a sistemului de 

referinţă creat anterior, axă care este 

identică cu axa coloanei; Object: Hole.1 
selectare a găurii, OK. Se repetă această 

succesiune şi pentru cealalată faţă a 

coloanei (fig.6.6). 

 
 6.2.2 Modelarea materialului 

Introducerea valorilor caracteristicilor 

materialului necesare pentru analiza cu 

elemente finite se face utilizându-se biblioteca de materiale a mediului CATIA, din care se 
alege material metalic din grupa oţelurilor (Steel), pentru care se modifică valorile modulului 

de elasticitate (modulul lui Young) şi coeficientului Poisson, ţinând seama de valorile indicate 

ca date de intrare selectare ansamblu Part.1 ⇒  (Apply Material) ⇒ Libray 

(ReadOnly) Metal, Steel dublă selecţie ⇒ Properties, Feature Properties, Feature Name: 

Steel; Analysis, Young Modulus 2,1e+011N_m2, Poisson Ratio 0,3, Cancel, OK. 

 
 6.2.3 Modelarea cu elemente finite 

 Pentru generarea modelului cu elemente finite se parcurg comenzile Start ⇒ Analysis & 

Simulation ⇒ Generative Structural Analysis ⇒ New Analysis Case Static Analysis, OK 

care presupun analiza statică a structurii în condiţiile unor constrângeri impuse şi a unor 
încărcări independente de timp. 
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Fig.6.8 
 

 Dimensiunea elementelor finite Size se alege de 15 mm iar abaterea maximă admisă 

pentru modelarea geometrică Sag se impune de 5 mm (activarea meniului se realizează prin 

dublu click pe OCTREE Tetrahedron Mesh.1: Part.1 din arborecenţa de specificaţii) 
(fig.6.7). 

 

 
 

Fig.6.7 

 

 6.2.4 Modelarea constrângerilor  

 Constrângerile impuse modelului se definesc prin anularea celor 6 grade de libertate 

posibile asociate suprafeţelor de rezemare a 

piluţelor de pe şuruburile de fundaţie, respectiv a 

punctelor de pe cercurile ce delimitează partea 

frontală a coloanei:  (Clamp), Clamp Name: 
Clamp.1, Supports: 6 Faces, 2 Edges selectarea 

suprafeţelor de rezemare a piluţelor de pe 

şuruburile de fundaţie, respectiv a cercurilor ce 

delimitează partea frontală a coloanei, OK 

(fig.6.8). 

 
 6.2.5 Modelarea încărcărilor 

Încărcarea modelului se materializează printr-o 

forţă axială de 3000 N, distribuită pe faţa frontală a coloanei, de legătură cu panoul (suprafaţa 

fără constrângeri) şi acceleraţia gravitaţională de 9,81m/s2. Forţa se defineşte prin:  
(Distributed Force), Distributed Force, Supports: 1 Face selectarea feţei frontale, de 

legătură cu panoul (fără constrângeri); Force vector: X 3000N, Y 0N, Z 0N, OK (forţa 

produce compresiunea coloanei). Acceleraţia gravitaţională se generează prin:  
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Fig.6.9 
 

 
 

Fig.6.11 
 

(Acceleration), Acceleration, Supports: 1 

Body selectarea coloanei; Acceleration: X 9,81 

m/s2, Y 0 m/s2, Z 0 m/s2 (sensul acceleraţiei este 
identic cu sensul forţei de compresiune), OK 

(fig.6.9). 

 

 6.3 Verificarea modelului  

 În etapa verificării modelului se obţin 

informaţii despre corectitudinea modelului creat: 

 (Model Checker), OK; ledul verde este 
aprins şi însoţit de un mesaj de confirmare a 

corectitudinii întocmirii modelului (fig.6.10). 

 

 
 

Fig.6.10 
 

 6.4 Rezolvarea modelului  

 Rezolvarea modelului se realizează 

automat de către soft:  (Compute) ⇒ 

Compute ↓ All; OK ⇒ Computation 

Resources Estimation, Yes; Computation 

Status ... (fig.6.11). 

 

 6.5 Postprocesarea rezultatelor 

 Starea deformată a modelului se 

vizualizează prin activarea comenzii  (Deformation) (fig.6.12); modificarea factorului de 

scară se realizează prin activarea icon-ului  (Deformation Scale Factor). Starea animată 

se vizualizează prin  (Animate). 
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 Câmpul de deplasări se vizualizează prin comanda  (Displacement) (fig.6.13). iar 

tensiunile echivalente Von Mises prin  (Stress Von Mises) (fig.6.14). 

 
Fig.6.12 

 
Fig.6.13 

 
Fig.6.14 

 

6.6 Concluzii 

 Din analiza cu elemente finite a coloanei reiese că, tensiunile echivalente maxime se 

regăsesc în zona de legătură cu fundaţia. Numeric, valoarea maximă a tensiunii echivalente 

Von Mises (0,475 MPa) este mai mică decât rezistenţa admisibilă la compresiune σac=60 ... 80 

MPa, solicitarea principală a coloanei, ceea ce confirmă rezistenţa la solicitări. Deformaţiile 
produse de sarcinile exterioare sunt reduse (maximul este de 0,00568 mm). 



APLICAŢIA 7 

 

ANALIZA STATICĂ A UNEI STRUCTURI DE TIP PANOU 

 
 

 7.1 Descrierea aplicaţiei 

 Structurile de tip panou publicitar sunt compuse, în principal, din două elemente: unul de 

tip panou şi celălalt de tip coloană; elementele sunt asamblate prin intermediul asamblărilor 
prin şuruburi montate cu joc (şuruburi cu cap hexagonal în cazul legăturii cu structura de 

susţinut şi şuruburi de fundaţie în cazul legăturii cu fundaţia) şi preiau, în principal, forţele de 

greutate proprii. Pentru întocmirea modelului de analiză cu elemente finite, în figura 7.1 este 

reprezentată o structură de tip panou susţinută de un element de tip coloană. Sarcina 
exterioară care acţionează asupra structurii este materializată de acceleraţia gravitaţională 

g=9,81 m/s2. 

         
 

    Fig.7.1       Fig.7.2 

 

 Aplicaţia îşi propune determinarea valorilor maxime ale tensiunii echivalente Von Mises 
şi, respectiv, a deplasării, produse de acceleraţia gravitaţională g, în elementele componente 

ale structurii. În acest sens, modelarea legăturii cu fundaţia a coloanei se realizează prin 

intermediul unei restricţii care presupune anularea celor 6 grade de libertate posibile 

suprafeţelor de contact cu piuliţele montate pe şuruburile de fundaţie şi, respectiv, ale 
muchiilor care se sprijină pe aceasta. Legătura dintre coloană şi panou se modelează prin 

intermediul asamblărilor prin şuruburi. 

 Panoul şi coloana (fig.7.2) sunt executate din OL50, cu următoarele caracteristici 
mecanice: modulul de elasticitate longitudinală, E = 2,1·105 N/mm2, şi coeficientul contracţiei 
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Fig.7.4 
 

Fig.7.5 
 

transversale (Poisson), ν = 0,3. Valoarea rezistenţei admisibile la compresiune este σac=60 ... 

80 MPa [10]. 

 

 7.2 Preprocesarea modelului de analiză 
 7.2.1 Modelarea geometrică 

 Obţinerea schiţei de referinţă a panoului se realizează în modulul Sketcher, care se 

accesează prin parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part 

Design ⇒  (Sketcher) ⇒ xy plane. 

 Baza panoului se obţine prin  (Rectangle), se desenează dreptunghiul secţiunii bazei 

panoului ⇒  (Constraint) se introduc cotele prin selectarea succesivă a liniei urmată de 

cea a icon-lui (lungimea dreptunghiului este de 4000 mmm, iar lăţimea de 500 mm) ⇒  

(Exit Workbench) (fig.7.3). 

 

 
 

Fig.7.3 
 

 Obţinerea bazei panoului se realizează prin extrudarea cu 4 mm a secţiunii create anterior: 

 (Pad), Pad Definition, Length: 4, Selection: Sketch.1 

selectare a schiţei create anterior, OK (fig.7.4). 

 Secţiunea profilului L al cadrului panoului se crează 

prin:  (Sketcher) se selectează suprafaţa dreptunghiului 

⇒  (Profile) se desenează conturul închis al secţiunii 

profilului L în cele patru colţuri ale bazei panoului ⇒  

(Constraint) se introduc cotele prin selectarea succesivă a liniei urmată de cea a icon-lui ⇒ 

 (Exit Workbench) (fig.7.5). 
 Generarea cadrului de profil L se realizează prin 

extrudarea cu 3500 mm a secţiunii create anterior: 

 (Pad), Pad Definition, Length: 3500, 
Selection: Sketch.2 se selectează schiţa profilului 

L, OK (fig.7.6). 

 Cea de a doua bază a panoului se generează 

prin:  (Sketcher) se selectează suprafaţa 
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Fig.7.6 
 

 
Fig.7.8 

 

frontală a unui profil L ⇒  (Rectangle) se desenează dreptunghiul secţiunii frontale a 

panoului ⇒  (Constraints Defined in Dialog Box) se pune 

condiţia de coincidenţă a colţurilor de pe o diagonală a 

dreptunghiului cu colţurile profilelor L ⇒  (Exit Workbench) 

(fig.7.7). 
 Obţinerea bazei panoului se realizează prin extrudarea cu 4 mm 

a secţiunii create anterior:  (Pad), Pad Definition, Length: 4, 
Selection: Sketch.3 selectare a schiţei create anterior, OK 

(fig.7.8). 

 
 

Fig.7.7 

 Zona de legătură a panoului cu coloana se generează prin:  

(Sketcher) se selectează suprafaţa frontală a panoului ⇒  

(Circle) se desenează două cercuri care reprezintă secţiunea 

frontală a coloanei de legătură a panoului ⇒  (Constraint) se 

definesc cotele diametrelor cercurilor create de 380 mm şi, 

respectiv, de 400 mm ⇒  (Exit Workbench) (fig.7.9). 

 

 
 

Fig.7.9 

 

 Pentru obţinerea zonei de legătură a panoului cu coloana se extrudează cu 200 mm schiţa 

creată anterior:  (Pad), Pad Definition, Length: 200, Selection: Sketch.4 se selectează 

schiţa creată anterior, OK (fig.7.10). 

 Schiţa flanşei de legătură cu coloana de susţinere se generează prin:  (Sketcher) se 

selectează suprafaţa frontală a coloanei de legătură a panoului, creată anterior ⇒  

(Circle) se desenează două cercuri care reprezintă secţiunea frontală a flanşei de legătură cu 

coloana de susţinere ⇒  (Constraint) se definesc cotele diametrelor cercurilor create, de 

400 mm şi, respectiv, de 800 mm ⇒  (Exit Workbench) (fig.7.11). 
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Fig.7.12 
 

  
 

Fig.7.10     Fig.7.11 

 

 Pentru obţinerea zonei flanşei se extrudează cu 40 mm schiţa creată anterior:  (Pad), 

Pad Definition, Length: 40, Selection: Sketch.5 se selectează 

schiţa creată anterior, OK (fig.7.12). 

 Obţinerea găurilor cu lamaj de pe flanşă se realizează prin  
(Hole), selectare cu mouse-ul a feţei Face/Pad1-PartBody; Hole 

Definition, Extension ↓ Up to Next; Diameter: 20 mm diametrul 

găurii, ◙ Normal to Surface; Positioning Sketch  poziţionare 

centru gaură faţă de muchiile adiacente, utilzând comanda  (Constraint) la 50 mm faţă 

de diametrul exterior al flanşei;  (Exit Workbench); Type: ↓ Counterbored (gaură cu 
lamaj); Diameter: 30 mm diametrul găurii, Depth: 0,5mm adâncimea lamajului, OK 

(fig.7.13). 

 

      
 

Fig.7.13 
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Fig.7.14 
 

 
 

 

Fig.7.15 
 

 Se defineşte punctul de pe axa flanşei  (Point), Point type: coordinates; se introduc 

valorile coordonatelor pentru un punct creat pe axa zonei de legătură cu coloana de 

susţinere, OK; în acest punct se defineşte un sistem de 

coordonate  (Insert ⇒ 

Create3DaxisSystem), Axis System Definition, Axis 

system type: ↓Standard; Origin: Point.1 selectare a 

punctului creat anterior; ◙ Curent, OK. 

 Generarea celor 6 găuri cu lamaj se realizează prin 

 (Circular Pattern), Circular Pattern Definition, 
Parameters: ↓Instance(s) & angular spacing; 

Instance(s): 5; Angular spacing: 60 deg; Reference 

element: Z Axis selectare a axei Z a sistemului de 

referinţă creat anterior, axă care este identică cu axa 

flanşei; Object: Hole.1 selectare a găurii, OK 

(fig.7.14). 

 Inserarea părţilor componente ale subansamblului se realizează prin parcurgerea 

succesiunii de comenzi Start ⇒ Mechanical Design ⇒ 

Assembly Design.  (Existing Component) (Insert 

⇒ Existing Component) ⇒ activare specificaţia 

Products ⇒ selectare fişier sursă ⇒ 

coloana.CATPart.1 se repetă această succesiune 

pentru a se încărca fişierul panou.CATPart.1. 

 Deplasarea elementelor inserate se efectuează prin 

 (Manipulation), Manipulation Pa... selectarea 

direcţiei de manipulare, urmată de manipularea propiu-

zisă a unui corp, OK (fig.7.15). 

 Subansamblul panou – coloană se creează utilizând 

constrângerile geometrice dintre diferite componente. 

 (Contact Constraint) se selectează suprafeţele 

plane comune (cuprafeţele frontale de contact dintre 

coloană şi panou) ⇒  (Coincidence Constraint) se 

selectează suprafeţele cilindrice comune (selectarea 

axelor comune ale găurilor, pentru asamblările prin 

şuruburi) ⇒  (Update All) (fig.7.16). 

 

 7.2.2 Modelarea materialului 

 Introducerea valorilor caracteristicilor materialului necesare pentru analiza cu elemente 
finite se face utilizându-se biblioteca de materiale a mediului CATIA, din care se alege 

material metalic din grupa oţelurilor (Steel), pentru care se modifică valorile modulului de 
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Coloană  Panou 

  
 

Fig.7.17 
 

elasticitate (modulul lui Young) şi coeficientului Poisson, ţinând seama de valorile indicate ca 

date de intrare selectare ansamblu Product.1 ⇒  (Apply Material) ⇒ Libray 

(ReadOnly) Metal, Steel dublă selecţie ⇒ Properties, Feature Properties, Feature Name: 

Steel; Analysis, Young Modulus 2,1e+011N_m2, Poisson Ratio 0,3, Cancel, OK. 

  
 

Fig.7.16 
 

 7.2.3 Modelarea cu elemente finite 

 Pentru generarea modelului cu 

elemente finite se parcurg comenzile 

Start ⇒ Analysis & Simulation ⇒ 

Generative Structural Analysis ⇒ 
New Analysis Case Static Analysis, 

OK care presupun analiza statică a 

ansamblului în condiţiile unor 
constrângeri impuse şi a unor 

încărcări independente de timp. 

 Pentru ambele elemente 
componente ale ansamblului, 

dimensiunea elementelor finite Size 

se alege de 100 mm iar abaterea 

maximă admisă pentru modelarea 
geometrică Sag se impune de 5 mm 

(activarea meniului se realizează 

prin dublu click pe OCTREE 

Tetrahedron Mesh.1: Part.1 şi, 
respectiv, Part.2 din arborecenţa de 

specificaţii) (fig.7.17). 

 
 7.2.4 Modelarea constrângerilor  

 Pentru modelarea 

asamblărilor cu şuruburi dintre 
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       Fig.7.19         Fig.7.20 
 

coloana de susţinere şi panou, se utilizează elementul finit Bolt Tightening Connection, care 

presupune legătura dintre două suprafeţe cilindrice acţionate reciproc cu forţa de strângere F 

(Tightening force). Acest element finit se asociază unei constrângeri geometrice de tip 

Coincidence . Orientarea elementului finit se defineşte în caseta Orientation şi poate fi 

aceeaşi cu a constrângerii geometrice (Same) sau opusă acesteia (Opposite):  (Bolt 

Tightening Connection) Bolt Tightening Connection, Supports: se selectează restricţia 

geometrică Coincidence.2 (Part1.1,Suport.2) 1 Constraint; Tightening force: 100N; 

Orientation Same (Oposite), OK se repetă această succesiune şi pentru celelalte 

constrângeri Coincidence (fig.7.18).  
 

 
 

Fig.7.18 
 
 Legăturile cu baza impuse modelului se definesc prin anularea celor 6 grade de libertate 

posibile asociate suprafeţelor de rezemare a 
piluţelor de pe şuruburile de fundaţie, 
respectiv a punctelor de pe cercurile ce 

delimitează partea frontală a coloanei de 

susţinere:  (Clamp), Clamp Name: 
Clamp.1, Supports: 6 Faces, 2 Edges 

selectarea suprafeţelor de rezemare a 

piluţelor de pe şuruburile de fundaţie, 

respectiv a cercurilor ce delimitează partea 

frontală a coloanei, OK (fig.7.19). 

 

 7.2.5 Modelarea încărcărilor 

 Încărcarea modelului se materializează 

prin acceleraţia gravitaţională de 9,81m/s2:  (Acceleration), Acceleration, Supports: 2 

Bodies selectarea panoului şi a coloanei; Acceleration: X 0 m/s2, Y 0 m/s2, Z -9,81 m/s2 

(direcţia acceleraţiei, pentru ambele elemente, este paralelă cu axa coloanei, iar sensul este 

spre fundaţie), OK (fig.7.20). 
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 7.3 Verificarea modelului  

 În etapa verificării modelului se obţin informaţii despre corectitudinea modelului creat: 

 (Model Checker), OK; ledul verde este aprins şi însoţit de un mesaj de confirmare a 

corectitudinii întocmirii modelului (fig.7.21). 
 

 

 
 

Fig.7.21 

 

 7.4 Rezolvarea modelului  

 Rezolvarea modelului se realizează automat de către soft:  (Compute) ⇒ Compute ↓ 

All; OK ⇒ Computation Resources Estimation, Yes; Computation Status ... (fig.7.22). 
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Fig.7.22 
 

 

 7.5 Postprocesarea rezultatelor 

 Starea deformată a modelului se 

vizualizează prin activarea comenzii  
(Deformation) (fig.7.23); modificarea 

factorului de scară se realizează prin activarea 

icon-ului  (Deformation Scale Factor). 

Starea animată se vizualizează prin  
(Animate). 

 Câmpul de deplasări se vizualizează prin comanda  (Displacement) (fig.7.24). iar 

tensiunile echivalente Von Mises prin  (Stress Von Mises) (fig.7.25). 

 
 

Fig.7.23 

 
 

Fig.7.24 
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Fig.7.25 
 

7.6 Concluzii 

 Din analiza cu elemente finite a structurii reiese că, tensiunile echivalente maxime se 

regăsesc în zona de legătură a coloanei cu fundaţia. Numeric, valoarea maximă a tensiunii 

echivalente Von Mises (12,6 MPa) este mai mică decât rezistenţa admisibilă la compresiune 

σac=60 ... 80 MPa, solicitarea principală a coloanei, ceea ce confirmă rezistenţa la solicitări.  

 



Fig.8.1 
 

Fig.8.2 
 

APLICAŢIA 8 

 

ANALIZA STATICĂ A UNUI MECANISM MOTOR PISTON– BIELĂ – 

MANIVELĂ 

 

 
 8.1 Descrierea aplicaţiei 

 Mecanismele motoare piston – bielă – manivelă sunt utilizate pentru transformarea 

mişcării de rotaţie în mişcare de translaţie (sau invers), fiind întâlnite, în cele mai multe 

cazuri, la motoarele cu combustie internă (fig.8.1) sau la motoarele 

hidraulice; în acest sens, se pune problema determinării câmpurilor 
de deformaţii şi tensiuni din elementele componente ale 

mecanismului piston – bielă – manivelă, cunoscându-se sarcina 

exterioară care acţionează asupra pistonului (presiunea). 
 Pentru întocmirea modelului de analiză cu elemente finite, în 

figura 8.1 este reprezentat mecanismul piston – bielă – manivelă, 

sarcina exterioară fiind presiunea p=0,001 MPa. 

 Aplicaţia îşi propune determinarea valorilor maxime ale 
tensiunii echivalente Von Mises şi, respectiv, a deplasării, produse 

de presiunea p, în elementele componente ale structurii. În acest 

sens, modelarea legăturii cu baza a manivelei se realizează prin 
intermediul unei restricţii care presupune anularea celor 6 grade de 

libertate posibile ale lagărului acesteia; legătura cilindrului 

pistonului cu carcasa se modelează în mod similar (fig.8.2).  

 Elementele componente ale mecanismului sunt executate din OL50, cu următoarele 
caracteristici mecanice: 

modulul de elasticitate 

longitudinală, E = 2,1·105 
N/mm2, şi coeficientul 
contracţiei transversale 

(Poisson), ν = 0,3. Valoarea 

rezistenţei admisibile la 

compresiune este σac=80 ... 

100 MPa [10]. 

 

 8.2 Preprocesarea modelului de analiză 
 8.2.1 Modelarea geometrică 

 Obţinerea schiţei de referinţă a manivelei se realizează în modulul Sketcher, care se 

accesează prin parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part 

Design ⇒  (Sketcher) ⇒ xy plane. 
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Fig.8.4 

 

 Conturul secţiunii frontale dreptunghiulare a manivelei, de legătură cu baza, se obţine prin 

 (Rectangle), se desenează conturul secţiunii dreptunghiulare ⇒  (Constraint) se 

introduc cotele prin selectarea succesivă a liniei urmată de cea a icon-lui (lungimea 

dreptunghiului este de 120 mm, iar lăţimea de 30 mm) ⇒  (Circle) se desenează cele 2 

cercuri care materializează capătul manivelei ⇒  (Constraint) se introduc succesiv 

cotele diametrelor cercurilor (un cerc de diametru 30 mm, iar al doilea cerc cu diametrul 16 

mm) ⇒  (Exit Workbench) (fig.8.3). 

 
 

Fig.8.3 

 
 Capătul manivelei, de legătură cu baza, se obţine prin 

extrudarea cu 15 mm a schiţei de referinţă  (Pad), Pad 

Definition, Length: 15, Selection: Sketch.1, OK (fig.8.4).  

 

 
 

Fig.8.5 

 

 Conturul secţiunii frontale dreptunghiulare a manivelei, de legătură cu biela, se obţine prin 

 (Sketcher) se selectează planul frontal al corpului generat ⇒  (Rectangle), se 

desenează conturul secţiunii dreptunghiulare ⇒  (Constraint) se introduc cotele prin 
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Fig.8.6 

 

Fig.8.8 
 

selectarea succesivă a liniei urmată de cea a icon-lui (lungimea dreptunghiului este de 50 

mm, iar lăţimea de 30 mm) ⇒  (Circle) se desenează cele 2 cercuri care materializează 

capătul manivelei ⇒  (Constraint) se introduc succesiv 

cotele diametrelor cercurilor (un cerc de diametru 30 mm, iar al 

doilea cerc cu diametrul 16 mm) şi cotele de poziţionare ⇒  

(Exit Workbench) (fig.8.5). 

 Capătul manivelei, de legătură cu biela, se obţine prin 

extrudarea cu 15 mm a schiţei create anterior  (Pad), Pad Definition, Length: 15, 

Selection: Sketch.2, OK (fig.8.6).  
 

 
 

Fig.8.7 

 
 Conturul secţiunii frontale dreptunghiulare simetrice a manivelei, de legătură cu biela, se 

obţine, în mod similar, prin  (Sketcher) se selectează celălalt plan frontal al corpului 

generat ⇒  (Rectangle), se desenează conturul secţiunii dreptunghiulare ⇒  

(Constraint) se introduc cotele prin selectarea succesivă a liniei urmată de cea a icon-lui 

(lungimea dreptunghiului este de 50 mm, iar lăţimea de 30 mm) ⇒  (Circle) se desenează 

cele 2 cercuri care materializează capătul manivelei ⇒ 

 (Constraint) se introduc succesiv cotele diametrelor 

cercurilor (un cerc de diametru 30 mm, iar al doilea cerc cu 

diametrul 16 mm) şi cotele de poziţionare ⇒  (Exit 

Workbench) (fig.8.7). 

 Capătul manivelei, de legătură cu biela, se obţine prin extrudarea cu 15 mm a schiţei 

create anterior  (Pad), Pad Definition, Length: 15, Selection: Sketch.3, OK (fig.8.8).  

 Obţinerea schiţei de referinţă a bielei se realizează în modulul Sketcher, care se accesează 

prin parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part Design ⇒  

(Sketcher) ⇒ xy plane. 

 Conturul secţiunii frontale dreptunghiulare a bielei, de legătură cu manivela, se obţine prin 

 (Rectangle), se desenează conturul secţiunii dreptunghiulare ⇒  (Constraint) se 

introduc cotele prin selectarea succesivă a liniei urmată de cea a icon-lui (lungimea 

dreptunghiului este de 370 mm, iar lăţimea de 30 mm) ⇒  (Circle) se desenează cele 2 
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Fig.8.10 
 

 
Fig.8.12 

 

cercuri care materializează capătul bielei ⇒  (Constraint) se introduc succesiv cotele 

diametrelor cercurilor (un cerc de diametru 30 mm, iar al doilea cerc cu diametrul 16 mm) 

⇒  (Exit Workbench) (fig.8.9). 

 

 
 

Fig.8.9 

 
 Capătul bielei, de legătură cu manivela, se obţine prin extrudarea cu 15 mm a schiţei de 

referinţă  (Pad), Pad Definition, Length: 15, 
Selection: Sketch.1, OK (fig.8.10).  
 Conturul secţiunii frontale dreptunghiulare a 

bielei, de legătură cu pistonul, se obţine prin  

(Sketcher) se selectează planul frontal al corpului generat ⇒  (Rectangle), se desenează 

conturul secţiunii dreptunghiulare ⇒  (Constraint) se introduc cotele prin selectarea 

succesivă a liniei urmată de cea a icon-lui (lungimea dreptunghiului este de 50 mm, iar 

lăţimea de 30 mm) ⇒  (Circle) se desenează cele 2 cercuri care materializează capătul 

manivelei ⇒  (Constraint) se introduc succesiv cotele diametrelor cercurilor (un cerc de 

diametru 30 mm, iar al doilea cerc cu diametrul 16 mm) şi cotele de poziţionare ⇒  (Exit 

Workbench) (fig.8.11). 

 

 
 

Fig.8.11 

 

 Capătul bielei, de legătură cu pistonul, se obţine prin extrudarea cu 15 mm a schiţei create 

anterior  (Pad), Pad Definition, Length: 

15, Selection: Sketch.2, OK (fig.8.12).  
 Conturul celeilalte secţiunii frontale 

dreptunghiulare a bielei, de legătură cu 

pistonul, se obţine prin  (Sketcher) se 
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Fig.8.14 
 

 

Fig.8.15 
 

 

Fig.8.16 
 

selectează celălalt plan frontal al corpului generat ⇒  (Rectangle), se desenează 

conturul secţiunii dreptunghiulare ⇒  (Constraint) se introduc cotele prin selectarea 

succesivă a liniei urmată de cea a icon-lui (lungimea dreptunghiului este de 50 mm, iar 

lăţimea de 30 mm) ⇒  (Circle) se desenează cele 2 cercuri care materializează capătul 

manivelei ⇒  (Constraint) se introduc succesiv cotele diametrelor cercurilor (un cerc de 

diametru 30 mm, iar al doilea cerc cu diametrul 16 mm)şi cotele de poziţionare ⇒  (Exit 

Workbench) (fig.8.13). 

 

 
 

Fig.8.13 
 

 Capătul bielei, de legătură cu pistonul, se obţine prin extrudarea cu 15 mm a schiţei create 

anterior  (Pad), Pad Definition, Length: 

15, Selection: Sketch.3, OK (fig.8.14).  

 Obţinerea schiţei de referinţă a pistonului 

se realizează în modulul Sketcher, care se 
accesează prin parcurgerea succesivă a 

comenzilor Start ⇒ Mechanical Design 

⇒ Part Design ⇒  (Sketcher) ⇒ xy 

plane. 

 Conturul secţiunii frontale 

dreptunghiulare a pistonului se obţine prin 

 (Rectangle), se desenează conturul 

secţiunii dreptunghiulare ⇒  (Constraint) se introduc cotele prin selectarea succesivă a 

liniei urmată de cea a icon-lui (lungimea dreptunghiului este de 100 mm, iar lăţimea de 20 

mm) ⇒  (Exit Workbench) (fig.8.15). 

 Pistonul se obţine prin extrudarea cu 15 mm a schiţei create 

anterior  (Pad), Pad Definition, Length: 15, Selection: 

Sketch.1, OK (fig.8.16). 
 Schiţa alezajului lagărului pistonului, de legătură cu biela, se 

obţine prin  (Sketcher) se selectează planul frontal al corpului generat ⇒  (Circle) se 
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Fig.8.19 
 

 
 

Fig.8.20 
 

      
 

Fig.8.21 
 

desenează cele cercul care materializează lagărul ⇒  (Constraint) se introduce cota 

diametrului cercului 16 mm şi distanţele faţă de margini (10 mm) ⇒  (Exit Workbench) 

(fig.8.17). 

 

   
 

     Fig.8.17      Fig.8.18 
 

 Obţinerea lagărului se realizează prin “extragerea” materialului prin:  (Pocket), 
Pocket Definition, Depth: 15 adâncimea găurii, 
Selection: Sketch.2, ◙ Mirrored extent generare în 

ambele sensuri, OK (fig.8.18). 

 Schiţa de referinţă a cilindrului pistonului se obţine 

prin: Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part Design ⇒ 

 (Sketcher) ⇒ xy plane. 

 Conturul secţiunii frontale dreptunghiulare a 

cilndrului pistonului se obţine prin  (Rectangle), se 

desenează cele 2 contururi ale secţiunii frontale dreptunghiulare ⇒  (Constraint) se 

introduc cotele prin selectarea succesivă a liniei urmată de cea a icon-

lui (lungimea dreptunghiului mic este 20 mm, iar lăţimea 15 mm iar 

distanţa dintre laturile celor două dreptunghiuri este 5mm) ⇒  (Exit 

Workbench) (fig.8.19). 
 Cilindrul pistonului se obţine prin extrudarea cu 60 mm a schiţei 

create anterior  (Pad), Pad Definition, Length: 60, Selection: 
Sketch.3, OK (fig.8.20). 

 Inserarea părţilor componente ale subansamblului se realizează prin parcurgerea 

succesiunii de comenzi Start ⇒ 

Mechanical Design ⇒ Assembly 

Design.  (Existing Component) 

(Insert ⇒ Existing Component) ⇒ 

activare specificaţia Products ⇒ 

selectare fişier sursă ⇒ se inserează 

succesiv elementele componente ale 

mecanismului. 
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 Deplasarea elementelor inserate se efectuează prin  (Manipulation), Manipulation 

Pa... selectarea direcţiei de manipulare, urmată de manipularea propiu-zisă a unui corp, OK 

(fig.8.21). 

 Mecanismul se creează utilizând constrângerile geometrice dintre diferite componente. 

 (Contact Constraint) se selectează suprafeţele plane comune  ⇒  (Coincidence 

Constraint) se selectează 

suprafeţele cilindrice comune ⇒ 

 (Angle Constraint) se 

selectează perechi de muchii 

pentru definirea unghiurilor ⇒ 

 (Update All) (fig.8.22). 
 

 8.2.2 Modelarea materialului 

 Introducerea valorilor caracteristicilor materialului necesare pentru analiza cu elemente 

finite se face utilizându-se biblioteca de materiale a mediului CATIA, din care se alege 

material metalic din grupa oţelurilor (Steel), pentru care se modifică valorile modulului de 

elasticitate (modulul lui Young) şi coeficientului Poisson, ţinând seama de valorile indicate ca 

date de intrare selectare ansamblu Product.1 ⇒  (Apply Material) ⇒ Libray 

(ReadOnly) Metal, Steel dublă selecţie ⇒ Properties, Feature Properties, Feature Name: 

Steel; Analysis, Young Modulus 2,1e+011N_m2, Poisson Ratio 0,3, Cancel, OK. 
 

 8.2.3 Modelarea cu elemente finite 

 Pentru generarea modelului cu elemente finite se parcurg comenzile Start ⇒ Analysis & 

Simulation ⇒ Generative Structural Analysis ⇒ New Analysis Case Static Analysis, OK 

care presupun analiza statică a ansamblului în condiţiile unor constrângeri impuse şi a unor 

încărcări independente de timp. 

 
      Manivelă     Bielă      Piston       Cilindrul pistonului: 

    
 

Fig.8.23 
 

 Pentru elementele componente ale mecanismului, dimensiunea elementelor finite Size şi 

abaterea maximă admisă pentru modelarea geometrică Sag se aleg conform figurii 8.23 
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(activarea meniului se realizează prin dublu click pe OCTREE Tetrahedron Mesh.1: se 

aleg succesiv elementele de tip Part din arborecenţa de specificaţii). 

 
 8.2.4 Modelarea constrângerilor 

 Modelarea articulaţiilor dintre manivelă şi bielă şi, respectiv, dintre bielă şi piston se 

defineşte prin  (Pressure Fitting Connection), Pressure Fitting Connection; Supports: 
se selectează restricţiile geometrice de tip coincidenţă de axe pentru a modela articulaţiile 

mecanismului 1 Constraint; Overlap: 0 mm, OK (se repetă comanda pentru toate 

articulaţiile). 

 Modelarea cuplei de translaţie dintre piston şi cilindrul pistonului se realizează prin  
(Slider Connection), Slider Connection; Supports se selectează restricţiile geometrice de 

tip contact între suprafeţele exterioare ale pistonului şi suprafeţele interioare ale cilindrului 

pistonului 1 Constraint, OK. 
 Legăturile cu baza impuse modelului se definesc prin anularea celor 6 grade de libertate 

posibile asociate lagărului manivelei şi suprafeţelor exterioare ale cilindrului pistonului:  

(Clamp), Clamp Name: Clamp.1, Supports: 5 Faces selectarea lagărului manivelei şi a 

suprafeţelor exterioare ale cilindrului pistonului, OK (fig.8.24). 

 

Fig.8.24 

 
 8.2.5 Modelarea încărcărilor 

Încărcările se modelează sub forma unei presiuni de 0,001 MPa (1000 N/m2) ce acţionează 

asupra pistonului  (Pressure), Pressure, Name: Pressure.1; Supports: 1 Face selectarea 

suprafeţei exterioare frontale a pistonului; Pressure: 1000 N/m2, OK (fig.8.25). 
 

 8.3 Verificarea modelului  

 În etapa verificării modelului se obţin informaţii despre corectitudinea modelului creat: 

 (Model Checker), OK; ledul verde este aprins şi însoţit de un mesaj de confirmare a 

corectitudinii întocmirii modelului (fig.8.26). 
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Fig.8.25 
 

 

 
 

Fig.8.26 
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Fig.8.27 
 

 

 8.4 Rezolvarea modelului  

 Rezolvarea modelului se realizează automat de către soft:  (Compute) ⇒ Compute ↓ 

All; OK ⇒ Computation Resources 

Estimation, Yes; Computation Status ... 

(fig.8.27). 
 

 8.5 Postprocesarea rezultatelor 

 Starea deformată a modelului se 

vizualizează prin activarea comenzii  

(Deformation) (fig.8.28); modificarea 

factorului de scară se realizează prin 

activarea icon-ului  (Deformation Scale Factor). Starea animată se vizualizează prin  
(Animate). 

 Câmpul de deplasări se vizualizează prin comanda  (Displacement) (fig.8.29). iar 

tensiunile echivalente Von Mises prin  (Stress Von Mises) (fig.8.30). 

 

 
 

Fig.8.28 
 

8.6 Concluzii 

 Din analiza cu elemente finite a structurii reiese că, tensiunile echivalente maxime se 

regăsesc în zona articulaţiilor. Numeric, valoarea maximă a tensiunii echivalente Von Mises 
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este de 86 MPa; solicitările principale care apar în elementele mecanismului sunt 

compresiunea şi, într-o mai mică măsură, încovoierea. Rezistenţa admisibilă la compresiune 

σac=80 ... 100 MPa este mai mare decât valoarea tensiunii echivalente Von Mises maxime 

ceea ce rezistenţa la solicitări.  

 
 

Fig.8.29 
 

 

 
 

Fig.8.29 
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 Deformaţiile maxime se produc în corpul bielei, valoarea acestora fiind redusă, 0,237 mm, 

fără să afecteze buna funcţionare a mecanismului. 

 
 

 

 

 
 



 

Fig.9.1 
 

APLICAŢIA 9 

 

ANALIZA STATICĂ A UNUI CUPLAJ ELASTIC CU ELEMENT 

ELASTIC NEMETALIC  

 

 

 9.1 Descrierea aplicaţiei 

 Elementele elastice nemetalice ale unui cuplaj elastic sunt executate din cauciuc, datorită 

proprietăţilor acestuia: elasticitate mare; capacitate de amortizare mărită; tehnologie simplă; 

costuri reduse; asigurarea izolării 

electrice a arborilor conectaţi. 
Dezavantajele elementelor executate 

din cauciuc se referă, în principal, la: 

durabilitate redusă; limitarea 
valorilor momentelor de torsiune 

transmise la valori mici – medii.  

 Cuplajul elastic cu bolţuri şi disc 

elastic (tip Hardy) este caracterizat 
de rigiditate torsională şi elasticitate 

la încovoiere (fig.9.1) [8, 23].  

 Aplicaţia îşi propune 
determinarea valorilor maxime ale 

tensiunii echivalente Von Mises şi, 

respectiv, a deplasării, produse de 

momentul de torsiune necesar a fi 
transmis. În acest sens, modelarea 

legăturii cu baza a unui semicuplaj 

se realizează prin intermediul unei restricţii care presupune anularea celor 6 grade de libertate 
posibile ale unei feţe a canalului de pană; momentul de torsiune transmis se modelează prin 
intermediul unei presiuni p = 0,01 MPa (fig.9.2). 

 Modelul de analiză este prezentat în figura 9.2. Se consideră subansamblul unui cuplaj 

Hardy, legătura dintre semicuplaje şi elementul elastic modelându-se prin intermediul unor 
asamblări prin bolţuri. 

 Elementul elastic este realizat din cauciuc (modulul de elasticitate longitudinală E = 2 

N/mm2, şi coeficientul contracţiei transversale ν = 0,49), iar semicuplajele din oţel (modulul 

de elasticitate longitudinală E = 2,1·105 N/mm2 şi coeficientul contracţiei transversale ν = 

0,3).  

 Rezistenţa admisibilă la încovoiere a materialului bolţurilor (oţel) este σai=100 ... 120 

MPa; rezistenţa admisibilă la tracţiune a cauciucului este σat=0,5 MPa iar cea de compresiune 

σac=2 MPa [11]. 
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Fig.9.2 
 

   
 

Fig.9.3     Fig.9.4 
 

 

 9.2 Preprocesarea modelului de analiză 
 9.2.1 Modelarea geometrică 

 Obţinerea schiţei de referinţă a 

elementului elastic se realizează 

în modulul Sketcher, care se 

accesează prin parcurgerea 

succesivă a comenzilor Start ⇒ 

Mechanical Design ⇒ Part 

Design ⇒  (Sketcher) ⇒ xy 

plane. 

 Cercurile care limitează la 
interior şi, respectiv, la exterior 

elementul elastic se definesc prin: 

 (Circle), se desenează două 

cercuri care definesc la interior 

şi, respectiv, la exterior elementul 

elastic ⇒  Constraint, se 

introduc diametrele cercurilor 

D=40 mm şi, respectiv, D=96 mm 

⇒  (Exit workbench) (fig.9.3). 

Obţinerea 

elementului elastic 
se realizează prin 

extrudarea cu 14 

mm a schiţei create 

anterior  (Pad), 

Pad Definition, 

Length: 14, 

Selection: 

Sketch.1, OK. 

 Cercul care 

defineşte secţiunea mediană a elementului elastic se generează prin:  (Sketcher) ⇒ xy 

plane ⇒  (Circle), se desenează cercul ce defineşte secţiunea mediană a elementului ⇒ 

 (Constraint) se introduce diametrul cercului D=68 mm. În continuare, se defineşte o 

linie verticală, întreruptă (se accesează întâi comanda  (Construction/Standard Element)) 

care intersectează cercul median, prin  (Line) (se deselectează apoi  
(Construction/Standard Element)). 



Aplicaţia 9 

 

93 

 
 

Fig.9.5 
 

 

Fig.9.6 
 

 Cercul care defineşte alezajul bolţului, cu centrul la intersecţia liniei verticale cu cercul 

median, se defineşte prin:  (Circle), se desenează cercul ce defineşte alezajul bolţului ⇒ 

 (Constraint) se introduce diametrul cercului D=12 mm 
(fig.9.4). 

 Obţinerea celor şase cercuri ale alezajelor bolţurilor se realizează 

prin:  (Rotate), se selectează ultimul cerc creat şi apoi centrul 

axei de rotaţie; Instance: 5, Value: 60 deg ⇒  (Quick Trim) se 

şterg liniile suplimentare ⇒  (Exit workbench). Generarea 

alezajelor se obţine prin “extragerea” materialului utilizând  

(Pocket) se selectează ultima schiţă creată (cele şase cercuri); Type: Dimension; Depth: 14 
mm, OK (fig.9.5). 

 Obţinerea schiţei de referinţă a 
semicuplajului se realizează în 

modulul Sketcher, care se accesează 

prin parcurgerea succesivă a 

comenzilor Start ⇒ Mechanical 

Design ⇒ Part Design ⇒  

(Sketcher) ⇒ xy plane. 

 Secţiunea frontală a 

semicuplajului se defineşte prin  
(Profile) se generează secţiunea 

frontală a semicuplajului ⇒  

(Constraint) se introduc dimensiunile secţiunii ⇒  (Exit workbench) (fig.9.6). 

 Obţinerea semicuplajului se realizează prin rotaţia în jurul propriei axe a profilul creat 

anterior:  (Shaft), Shaft Definition, First angle: 360 deg; Second angle: 0 deg; Profile 

Selection: Sketch.1; Axis Selection: XY, OK. Generarea teşiturilor se face prin  
(Chamfer), Length1=1 mm; Angle=45 deg; Propagation: Tangency; se selectează muchiile 

care sunt teşite, OK. 

 Generarea alezajelor bolţurilor se obţine prin  (Sketcher) se selectează secţiunea 

frontală a semicuplajului ⇒ se defineşte o linie verticală, întreruptă (se accesează întâi 

comanda  (Construction/Standard Element)) pe axa y, prin  (Line) (se deselectează 

apoi  (Construction/Standard Element)). Cercul median pe care sunt situate centrele 

bolţurilor se defineşte prin  (Circle) se desenează cercul median ⇒  (Constraint) se 

introduce valoarea diametrului cercului pe care sunt situate centrele bolţurilor; D=68 mm. 
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Fig.9.7 
 

 
 

Fig.9.8 
 

Bucşa bolţului se creează prin  (Circle) se desenează cercul care defineşte bucşa ⇒  

(Constraint) se introduce valoarea diametrului 

cercului buşei; D=22 mm (fig.9.7). 

 Obţinerea celor trei cercuri ale bucşelor 

bolţurilor se realizează prin:  (Rotate), se 

selectează ultimul cerc creat şi apoi centrul axei de 

rotaţie; Instance: 2, Value: 120 deg ⇒  (Quick 

Trim) se şterg liniile suplimentare ⇒  (Exit 

workbench). Generarea buşelor se obţine prin 

extrudarea schiţei create anterior cu 12 mm  

(Pad), Pad Definition, Length: 12, Selection: 

Sketch.2, OK. 

 Alezajele bolţurilor se obţin prin parcurgerea 

succesiunii de comenzi:  (Sketcher) se selectează porţiunea frontală a bucşei ⇒ se 

defineşte o linie verticală, întreruptă (se accesează 

întâi comanda  (Construction/Standard Element)) 

pe axa y, prin  (Line) (se deselectează apoi  
(Construction/Standard Element)). Cercul median 

pe care sunt situate centrele bolţurilor se defineşte prin 

 (Circle) se desenează cercul median ⇒  

(Constraint) se introduce valoarea diametrului 

cercului pe care sunt situate centrele bolţurilor; D=68 

mm. Cercul alezajului bolţului se creează prin  

(Circle) se desenează cercul care defineşte bucşa ⇒ 

 (Constraint) se introduce valoarea diametrului 

cercului buşei; D=12 mm (fig.9.8). 

 Obţinerea celor trei cercuri ale alezajelor bolţurilor se realizează prin:  (Rotate) se 

selectează ultimul cerc creat şi apoi centrul axei de rotaţie; Instance: 2, Value: 120 deg ⇒ 

 (Quick Trim) se şterg liniile suplimentare ⇒  (Exit workbench). 

 Generarea alezajelor se obţine prin “extragerea” materialului utilizând  (Pocket) se 

selectează ultima schiţă creată (cele trei cercuri); Type: Dimension; Depth: 50 mm, OK. 

 Profilul canalului de pană se generează prin:  (Sketcher) se selectează partea frontală 

a porţiunii semicuplajului pe care se montează arborele ⇒  (Line) se creează 3 linii 

orizontale şi 3 verticale ⇒  (Constraint) se introduc dimensiunile canalului de pană; 

h=8 mm (4 mm în cuplaj), b=10 mm ⇒  (Exit workbench) (fig.9.9). 
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Fig.9.9 
 

 
 

Fig.9.10 
 

 Generarea canalului de pană se obţine prin “extragerea” materialului utilizând  
(Pocket) se selectează ultima schiţă creată 

(profilul canalului de pană); Type: Dimension; 

Depth: 100 mm, OK (fig.9.10). 
 Inserarea părţilor componente ale 

subansamblului se realizează prin parcurgerea 

succesiunii de comenzi Start ⇒ Mechanical 

Design ⇒ Assembly Design.  (Existing 

Component) (Insert ⇒ Existing Component) 

⇒ activare specificaţia Products ⇒ selectare 

fişier sursă ⇒ se inserează succesiv elementele 

componente ale cuplajului. 

Deplasarea elementelor inserate se 

efectuează prin  (Manipulation), 

Manipulation Pa... selectarea direcţiei de manipulare, urmată de manipularea propiu-zisă a 

unui corp, OK (fig.9.11). 
 Subansamblul se creează utilizând 

constrângerile geometrice dintre diferite 

componente.  (Contact Constraint) 
se selectează suprafeţele plane comune  

⇒  (Coincidence Constraint) se 

selectează suprafeţele cilindrice comune 

(selectarea axelor commune ale 

cilindrilor, pentru asamblările cu 

bolţuri) ⇒  (Update All) (fig.9.12). 

   
 

Fig.9.11          Fig.9.12 
 

 9.2.2 Modelarea materialului 

 Introducerea valorilor caracteristicilor materialului necesare pentru analiza cu elemente 
finite se face utilizându-se biblioteca de materiale a mediului CATIA, din care se alege:  
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- material metalic din grupa oţelurilor (Steel), pentru care se modifică valorile 

modulului de elasticitate (modulul lui Young) şi coeficientului Poisson, ţinând seama 

de valorile indicate ca date de intrare selectare succesivă a celor două semicuplaje 

Part.1 ⇒  (Apply Material) ⇒ Libray (ReadOnly) Metal, Steel dublă selecţie 

⇒ Properties, Feature Properties, Feature Name: Steel; Analysis, Young 

Modulus 2,1e+011N_m2, Poisson Ratio 0,3, Cancel, OK. 
- material din alte categorii (Other) din grupa cauciucurilor (Rubber), pentru care se 

modifică valorile modulului de elasticitate (modulul lui Young) şi coeficientului 

Poisson, ţinând seama de valorile indicate ca date de intrare selectare elemente elastic 

Part.2 ⇒  (Apply Material) ⇒ Libray (ReadOnly) Other, Rubber dublă 

selecţie ⇒ Properties, Feature Properties, Feature Name: Rubber; Analysis, 

Young Modulus 2e+006N_m2, Poisson Ratio 0,59, Cancel, OK. 

 
 9.2.3 Modelarea cu elemente finite 

 Pentru generarea modelului cu elemente finite se parcurg comenzile Start ⇒ Analysis & 

Simulation ⇒ Generative Structural Analysis ⇒ New Analysis Case Static Analysis, OK 

care presupun analiza statică a ansamblului în condiţiile unor constrângeri impuse şi a unor 

încărcări independente de timp. 

 Pentru elementele componente ale cuplajului, dimensiunea elementelor finite Size şi 
abaterea maximă admisă pentru modelarea geometrică Sag se aleg conform figurii 9.13 

(activarea meniului se realizează prin dublu click pe OCTREE Tetrahedron Mesh.1: se 

aleg succesiv elementele de tip Part din arborecenţa de specificaţii). 

 
      Semicuplaj 1     Semicuplaj 2  Element elastic 

   
 

Fig.9.13 
 

 9.2.4 Modelarea constrângerilor  

 Legăturile de tip bolţ – alezaj se modelează prin asamblări presate  (Fastened 

connection), Fastened connection; Supports: 1 Constraint selectarea constrângerilor 
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Fig.9.14 
 

 
 

Fig.9.15 
 

geometrice de tip coincidenţă de axe dintre bolţuri şi alezaje, OK (se repetă comanda pentru 

cele 6 asamblări). 

 Legăturile dintre suprafeţele frontale ale 
semicuplajelor şi ale elementului elastic se modelează 

prin intermediul legăturilor de tip contact  
(Contact connection), Contact connection; 

Supports: 1 Constraint selectarea constrângerilor 

geometrice de tip contact, OK (se repetă comanda 

pentru cele 6 contacte). 

 Legătura cu baza impusă modelului se defineşte 

prin anularea celor 6 grade de libertate posibile 
asociate suprafeţei laterale a canalului de pană a 

semicuplajului condus:  (Clamp), Clamp Name: 
Clamp.1, Supports: 1 Face selectarea suprafeţei 

laterale a canalului de pană, OK (fig.9.14). 

 
 9.2.5 Modelarea încărcărilor 

Încărcările se modelează sub forma unei 

presiuni de 10 MPa (10.000 N/m2) ce acţionează 

asupra suprafeţei laterale a canalului de pană de pe 

semicuplajul conducător  (Pressure), Pressure, 

Name: Pressure.1; Supports: 1 Face selectarea 

suprafeţei exterioare laterale a canalului de pană; 

Pressure: 10000 N/m2, OK (fig.9.15). 
 

 9.3 Verificarea modelului  

 În etapa verificării modelului se obţin informaţii despre corectitudinea modelului creat: 

 (Model Checker), OK; ledul verde este aprins şi însoţit de un mesaj de confirmare a 

corectitudinii întocmirii modelului (fig.9.16). 
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Fig.9.17 
 

 
 

Fig.9.16 
 

 9.4 Rezolvarea modelului  

 Rezolvarea modelului se realizează automat de către soft:  (Compute) ⇒ Compute ↓ 

All; OK ⇒ Computation Resources 

Estimation, Yes; Computation Status ... 

(fig.9.17). 

 

 9.5 Postprocesarea rezultatelor 

 Starea deformată a modelului se 

vizualizează prin activarea comenzii  
(Deformation) (fig.9.18); modificarea 

factorului de scară se realizează prin 

activarea icon-ului  (Deformation Scale Factor). Starea animată se vizualizează prin  

(Animate). 

 Câmpul de deplasări se vizualizează prin comanda  (Displacement) (fig.9.19). iar 

tensiunile echivalente Von Mises prin  (Stress Von Mises) (fig.9.20). 
 

 9.6 Concluzii 

 Din analiza modelului cu elemente finite reiese că tensiunile echivalente maxime se 
regăsesc în zona asamblărilor prin bolţuri. Valoarea maximă a tensiunii echivalente Von 

Mises în această zonă este 0,09 MPa. 
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Fig.9.18 
 

 
 

Fig.9.19 
 

 Porţiunea din discul elastic situată în faţa bolţurilor de pe semicuplajul conducător este 

supusă la compresiune, iar cea din spatele acestor bolţuri, la tracţiune. Rezistenţa admisibilă la 
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tracţiune a cauciucului este σat=0,5 MPa iar cea de compresiune σac=2 MPa [11]. Valorile 

rezistenţelor admisibile ale cauciucului confirmă rezistenţa acestuia la solicitări. 

 
 

Fig.9.20 
 

 Rezistenţa admisibilă la încovoiere (încovoierea este solicitarea principală a bolţului) a 

materialului bolţurilor (oţel) este σai=100 ... 120 MPa [11]. Valoarea rezistenţei admisibile 

confirmă rezistenţa bolţului la solicitări. 
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ANALIZA STATICĂ A MECANISMULUI DE RIDICAT TIP 
CRIC CU PÂRGHII 

 
 

 10.1 Descrierea aplicaţiei 
 Mecanismele de ridicat sunt caracterizate prin rigiditate mărită şi siguranţă în exploatare. 

Transmiterea sarcinilor mari, în condiţiile realizării tehnologice relativ simple a elementelor 

componente, sunt atuuri pentru utilizarea mecanismelor de ridicat de tip cric cu pârghii. 

 

 
Fig. 10.1 

 
 În figura 10.1 se prezintă schema unui mecanism de ridicat de tip cric cu pârghii cu două 

piuliţe, compus din: un Suport Cupă; două Piuliţe; opt Pârghii; un Şurub; o Bază. 

 Aplicaţia îşi propune determinarea valorilor maxime ale tensiunii echivalente Von Mises 

şi, respectiv, a deplasării, produse de sarcina necesară a fi ridicată. În acest sens, modelarea 
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Fig.10.2 
 

legăturii cu baza a suprafeţei de aşezare a cricului se realizează prin intermediul unei restricţii 

care presupune anularea celor 6 grade de libertate posibile ale acesteia; sarcina care trebuie 

ridicată acţionează asupra 
suportului cupei cu o presiune p= 

0,02 MPa (20.000 N/m2) (fig.10.2). 

Cricul se analizează  în poziţia 

coborât (unghiul dintre pârghii şi 
şurub este de 30o), aceasta fiind 

poziţia în care tensiunile din şurub 

sunt maxime. Pentru modelare se 
consideră ipoteza de încărcare 

simetrică a structurii iar angrenajele 

de simetrizare dintre pârghii se 

modelează prin constrângeri de tip 
contact. 

 Subansamblul analizat este realizat din oţel OL37, cu următoarele caracteristici mecanice: 

modulul de elasticitate longitudinală E= 2,1·105 N/mm2 şi coeficientul contracţiei transversale 

(Poisson) ν = 0,3. Rezistenţa admisibilă la compresiune a oţelului este σac=80 ... 100 MPa 

[10]. 

 

 10.2 Preprocesarea modelului de analiză 
 10.2.1 Modelarea geometrică 

 Obţinerea schiţei de referinţă a pârghiei se realizează în modulul Sketcher, care se 

accesează prin parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part 

Design ⇒  (Sketcher) ⇒ xy plane. 

 Dreptunghiul care reprezintă secţiunea longitudinală a pârghiei se obţine prin:  

(Rectangle) se desenează dreptunghiul ⇒  (Constraint) se introduc dimensiunile 

dreptunghiului (lungimea L=220 mm; lăţimea l=30 mm). 

 Cercurile care definesc capetele pârghiei se generează prin:  (Circle) se desenează 

cercurile care definesc capetele pârghiei ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se 

pune condiţia de tangenţă între cercurile desenate şi laturile pârghiei ⇒  (Constraint) 

se introduce dimensiunea cercurilor (raza R=15 mm) ⇒  (Circle) se desenează cercurile 

care reprezintă alezajele bolţurilor ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune 

condiţia de concentricitate între alezajele bolţurilor şi cercurile din capetele pârghiei ⇒  

(Constraint) se introduce dimensiunea alezajelor (diametrul D=12 mm) ⇒  (Quick 

Trim) se şterg liniile suplimentare ⇒  (Exit workbench) (fig.10.3). 
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Fig.10.4 
 

 Pârghia se obţine prin extrudarea cu 6 mm a profilului creat anterior  (Pad), Pad 
Definition, Length: 6, Selection: Sketch.1, OK (fig.10.4). 
 

 
 

Fig.10.3 
 

 Obţinerea schiţei de referinţă a suportului cupei se realizează în modulul Sketcher, care se 

accesează prin parcurgerea succesivă a comenzilor 

Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part Design ⇒ 

 (Sketcher) ⇒ xy plane. 

 Dreptunghiul care defineşte secţiunea 

suportului se generează prin:  (Rectangle) se 

desenează dreptunghiul ⇒  (Constraint) se introduc valorile cotelor laturilor 

dreptunghiului (lungimea L=15 mm; lăţimea l=26 mm). 

 Elementele circulare ale suportului se generează prin:  (Circle) se desenează cercul 

care defineşte capătul elementului ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune 

condiţia de tangenţă între cercul desenat şi laturile elementului ⇒  (Constraint) se 

introduc dimensiunile cercurilor (raza cerc R=13 mm) ⇒  (Circle) se desenează cercul 

care reprezintă alezajul bolţului ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune 

condiţia de concentricitate între alezajul bolţului şi cercul din capătul elementului ⇒  

(Constraint) se introduc dimensiunile alezajelor (diametrul D=12 mm) ⇒  (Quick Trim) 

se şterg liniile suplimentare. 

 Generarea părţii simetrice a suportului se realizează prin:  (Axis) se desenează o axă 

verticală ⇒  (Constraint) distanţa de la centrul cercurilor desenate până la axă este 15 

mm ⇒  (Symmetry) se selectează profilul desenat şi apoi axa ⇒  (Exit workbench) 

(fig.10.5). 

 Obţinerea suportului se generează prin extrudarea cu 6 mm a profilului creat anterior  
(Pad), Pad Definition, Length: 6, Selection: Sketch.1, OK. 

 În continuare, se parcurge succesiunea de comenzi:  (Plane) Plane type: Offset from 
plane; Reference: xy plane; Offset: 20 mm se creează un plan la distanţa 20 mm faţă de 



Metoda elementelor finite. Aplicaţii 104

planul xy ⇒  (Mirror) se selectează planul creat şi apoi elementele existente ⇒  

(Sketcher) se selectează partea frontală a elementului desenat ⇒  (Rectangle) se 

desenează dreptunghiul care reprezintă partea superioară a suportului ⇒  (Constraint 
Defined in Dialog Box) se pune condiţia ca latura inferioară a dreptunghiului să coincidă cu 

latura superioară a elementului desenat anterior ⇒  (Constraint) se introduce valoarea 

lăţimii elementului l=10 mm ⇒  (Constraint) se pune condiţia ca distanţa dintre 

capetele dreptunghiului şi elementul generat anterior să fie d=10 mm ⇒  (Exit 
workbench) (fig.10.6). 
 

 
 

Fig.10.5 
 

 
 

Fig.10.6 
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Fig.10.7 
 

 Suportul se definitivează prin extrudarea cu 52 mm (lăţimea suportului este l=52 mm) a 

schiţei create anterior  (Pad), Pad Definition, Length: 52 , 

Selection: Sketch.2, OK. Teşiturile se generează prin  
(Chamfer), Length1=1 mm; Angle=45 deg; Propagation: 

Tangency; se selectează muchiile care sunt teşite, OK 
(fig.10.7). 

 Obţinerea schiţei de referinţă a bazei se realizează în modulul Sketcher, care se accesează 

prin parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part Design ⇒  

(Sketcher) ⇒ xy plane. 

 Dreptunghiul care defineşte secţiunea bazei se generează prin:  (Rectangle) se 

desenează dreptunghiul ⇒  (Constraint) se introduc valorile cotelor laturilor 

dreptunghiului (lungimea L=15 mm; lăţimea l=26 mm). 

 Elementele circulare ale bazei se generează prin:  (Circle) se desenează cercul care 

defineşte capătul elementului ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune condiţia 

de tangenţă între cercul desenat şi laturile elementului ⇒  (Constraint) se introduc 

dimensiunile cercurilor (raza cerc R=13 mm) ⇒  (Circle) se desenează cercul care 

reprezintă alezajul bolţului ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune condiţia de 

concentricitate între alezajul bolţului şi cercul din capătul elementului ⇒  (Constraint) 

se introduc dimensiunile alezajelor (diametrul D=12 mm) ⇒  (Quick Trim) se şterg 

liniile suplimentare. 

 Generarea părţii simetrice a bazei se realizează prin:  (Axis) se desenează o axă 

verticală ⇒  (Constraint) distanţa de la centrul cercurilor desenate până la axă este 15 

mm ⇒  (Symmetry) se selectează profilul desenat şi apoi axa ⇒  (Exit workbench) 

(fig.10.8). 

 Obţinerea bazei se generează prin extrudarea cu 6 mm a profilului creat anterior  

(Pad), Pad Definition, Length: 6, Selection: Sketch.1, OK. 

 În continuare, se parcurge succesiunea de comenzi:  (Plane) Plane type: Offset from 
plane; Reference: xy plane; Offset: 26 mm se creează un plan la distanţa 26 mm faţă de 

planul xy ⇒  (Mirror) se selectează planul creat şi apoi elementele existente ⇒  

(Sketcher) se selectează partea frontală a elementului desenat ⇒  (Rectangle) se 

desenează dreptunghiul care reprezintă baza ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se 

pune condiţia ca punctele din colţurile dreptunghiului să coincidă cu punctele extreme ale 

elementelor desenate anterior ⇒  (Exit workbench) (fig.10.9). 
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    Fig.10.9   Fig.10.10 
 

 
 

Fig.10.8 
 

 Baza se definitivează prin 

extrudarea cu 10 mm (grosimea 

bazei este g=10 mm) a schiţei 

create anterior  (Pad), Pad 
Definition, Length: 10 , Selection: 
Sketch.2, OK. Teşiturile se 

generează prin  (Chamfer), 
Length1=1 mm; Angle=45 deg; 

Propagation: Tangency; se 

selectează muchiile care sunt 

teşite, OK (fig.10.10). 

 Obţinerea schiţei de referinţă a piuliţei se realizează în modulul Sketcher, care se 

accesează prin parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part 

Design ⇒  (Sketcher) ⇒ xy plane. În continuare se parcurge succesiunea de comenzi: 

 (Rectangle) se desenează pătratului care reprezintă secţiunea frontală a piuliţei ⇒  

(Constraint) se introduc dimensiunile pătratului (lăţimea piuliţei este l=28 mm; înălţimea 

piuliţei este h=28 mm) ⇒  (Circle) se desenează cercul care defineşte zona filetului 

interior ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune condiţia ca centrul cercului 

desenat să fie situat în punctul de intersecţie al diagonalelor pătratului (se accesează întâi 

comanda  (Construction/Standard Element)) apoi  (Line); ulterior se deselectează 



Aplicaţia 10 107 

 (Construction/Standard Element)) ⇒  (Constraint) se introduce valoarea 

diametrului (D=20 mm) ⇒  (Exit workbench) (fig.10.11). 

 Corpul piuliţei se generează prin extrudarea cu 40 mm (lungimea piuliţei) a profilului 

creat anterior  (Pad), Pad Definition, Length: 40 , Selection: Sketch.1, OK. 
 Schiţa cercului care reprezintă secţiunea frontală a bolţului de pe piuliţă, se generează 

prin:  (Sketcher) se selectează partea frontală a piuliţei ⇒  (Circle) se desenează 

cercul care defineşte bolţul ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune condiţia ca 

centrul cercului desenat să fie situat în punctul de intersecţie al diagonalelor dreptunghiului 

ce delimitează suprafaţa laterală a piuliţei (se accesează întâi comanda  

(Construction/Standard Element)) apoi  (Line); ulterior se deselectează  

(Construction/Standard Element)) ⇒  (Constraint) se introduce diametrul cercului 

(D=12 mm) ⇒  (Exit workbench) (fig.10.12). 

 

       
 

Fig.10.11   Fig.10.12   Fig.10.13 
 

 Bolţul se generează prin extrudarea cu 15 mm (lungimea bolţului) a cerculuii creat 

anterior  (Pad), Pad Definition, Length: 15 , Selection: Sketch.2, OK. 

 În mod similar, se generează bolţul de pe cealaltă parte a piuliţei. 

 Teşiturile se generează prin  (Chamfer), Length1=1 mm; Angle=45 deg; 
Propagation: Tangency; se selectează muchiile care sunt teşite, OK (fig.10.13). 

 Obţinerea schiţei de referinţă a şurubului se realizează în modulul Sketcher, care se 

accesează prin parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part 

Design ⇒  (Sketcher) ⇒ xy plane. În continuare se parcurge succesiunea de comenzi: 

 (Circle) se desenează cercul care defineşte diametrul nominal al şurubului ⇒  
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     Fig.10.14   Fig.10.15 
 

      
 

Fig.10.16 
 

(Constraint) se introduce valoarea diametrului cercului (D=20 mm) ⇒  (Exit 
workbench) (fig.10.14). 

 Şurubul se obţine prin extrudarea cu 
520 mm (lungima şurubului) a cercului 

creat anterior  (Pad), Pad 
Definition, Length: 520 , Selection: 

Sketch.1, OK (fig.10.15). 

 Inserarea părţilor componente ale 

subansamblului se realizează prin parcurgerea succesiunii de comenzi Start ⇒ Mechanical 

Design ⇒ Assembly Design.  (Existing Component) (Insert ⇒ Existing Component) 

⇒ activare specificaţia Products ⇒ selectare fişier sursă ⇒ se inserează succesiv elementele 

componente ale cricului. 

 Deplasarea elementelor inserate se efectuează prin  (Manipulation), Manipulation 
Pa... selectarea direcţiei de 

manipulare, urmată de 

manipularea propiu-zisă a 

unui corp, OK (fig.10.16). 

 Cricul se creează 
utilizând constrângerile 

geometrice dintre diferite 

componente.  (Contact 
Constraint) se selectează 

suprafeţele plane comune  

⇒  (Coincidence Constraint) se selectează suprafeţele cilindrice comune (selectarea 

axelor comune ale cilindrilor, pentru asamblările cu bolţuri) ⇒  (Angle Constraint) se 

consideră unghiurile dintre pârghii şi axa şurubului egale cu 30
o
; se impune condiţia de 

paralelism între axa şurubului şi suprafeţele de aşezare a suportului cupei şi, respectiv, a 

bazei ⇒  (Offset Constraint) se consideră distanţa dintre o piuliţă şi capătul şurubului 

egală cu 25 mm ⇒  (Update All) (fig.10.17). 

 

 10.2.2 Modelarea materialului 

 Introducerea valorilor caracteristicilor materialului necesare pentru analiza cu elemente 
finite se face utilizându-se biblioteca de materiale a mediului CATIA, din care se alege 

material metalic din grupa oţelurilor (Steel), pentru care se modifică valorile modulului de 

elasticitate (modulul lui Young) şi coeficientului Poisson, ţinând seama de valorile indicate ca 

date de intrare selectare ansamblu Product.1 ⇒  (Apply Material) ⇒ Libray 

(ReadOnly) Metal, Steel dublă selecţie ⇒ Properties, Feature Properties, Feature Name: 

Steel; Analysis, Young Modulus 2,1e+011N_m2, Poisson Ratio 0,3, Cancel, OK. 
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   Şurub        Restul elementelor 

  
 

Fig.10.18 
 

 
 

Fig.10.17 
 

 10.2.3 Modelarea cu elemente finite 

 Pentru generarea modelului cu elemente finite se parcurg comenzile Start ⇒ Analysis & 

Simulation ⇒ Generative Structural Analysis ⇒ New Analysis Case Static Analysis, OK 

care presupun analiza statică a 
ansamblului în condiţiile unor 

constrângeri impuse şi a unor 

încărcări independente de timp. 
 Pentru elementele 

componente ale cricului, 

dimensiunea elementelor finite 

Size şi abaterea maximă admisă 
pentru modelarea geometrică 

Sag se aleg conform figurii 

10.18 (activarea meniului se 

realizează prin dublu click pe 

OCTREE Tetrahedron Mesh.1: se aleg succesiv elementele de tip Part din arborecenţa de 

specificaţii). 

 
 10.2.4 Modelarea constrângerilor  

 Modelarea articulaţiilor se realizează prin  (Pressure Fitting Connection), Pressure 
Fitting Connection; Supports: se selectează restricţiile geometrice de tip coincidenţă de axe 

pentru a modela articulaţiile cricului 1 Constraint; Overlap: 0 mm, OK (se repetă comanda 

pentru toate articulaţiile). 
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Fig.10.20 
 

 Legătura dintre şurub şi cele două piuliţe se modelează prin  (Rigid Connection), 

Rigid Connection; Supports: se selectează restricţiile geometrice de tip coincidenţă de axe 

dintre axa şurubului şi axa piuliţelor 1 Constraint, OK (se repetă comanda pentru cele două 

legături). 

 Contactele dintre angrenajele de simetrizare (contactele dintre pârghii) se modelează prin 

 (Contact connection), Contact connection; Supports: 1 Constraint selectarea 

constrângerilor geometrice de tip contact dintre pârghii, OK (se repetă comanda pentru cele 

4 contacte). 

 Legătura cu baza impusă modelului se defineşte prin anularea celor 6 grade de libertate 

posibile asociate suprafeţei de aşezare a bazei cricului:  (Clamp), Clamp Name: Clamp.1, 
Supports: 1 Face selectarea suprafeţei de aşezare a bazei cricului, OK (fig.10.19). 

 
 

Fig.10.19 
 

 10.2.5 Modelarea încărcărilor 

 Încărcările se modelează sub forma unei presiuni de 0,02 MPa (20.000 N/m2) ce 

acţionează asupra suportului supei  

(Pressure), Pressure, Name: Pressure.1; 
Supports: 1 Face selectarea suprafeţei 

superioare a suportului cupei; Pressure: 

20000 N/m2, OK (fig.10.20). 

 

 10.3 Verificarea modelului  
 În etapa verificării modelului se obţin 
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informaţii despre corectitudinea modelului creat:  (Model Checker), OK; ledul verde este 

aprins şi însoţit de un mesaj de confirmare a corectitudinii întocmirii modelului (fig.10.21). 
 

 

 
 

Fig.10.21 
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Fig.10.22 
 

 

 10.4 Rezolvarea modelului  

 Rezolvarea modelului se realizează automat de către soft:  (Compute) ⇒ Compute ↓ 

All; OK ⇒ Computation Resources Estimation, Yes; Computation Status ... (fig.10.22). 

 

 10.5 Postprocesarea rezultatelor 
 Starea deformată a modelului se 

vizualizează prin activarea comenzii  

(Deformation) (fig.10.23); modificarea 
factorului de scară se realizează prin activarea 

icon-ului  (Deformation Scale Factor). 

Starea animată se vizualizează prin  

(Animate). 

 Câmpul de deplasări se vizualizează prin comanda  (Displacement) (fig.10.24). iar 

tensiunile echivalente Von Mises prin  (Stress Von Mises) (fig.10.25). 
 

 10.6 Concluzii 
 Din analiza modelului cu elemente finite reiese că tensiunile echivalente maxime se 

regăsesc în pârghii; valoarea maximă a tensiunii echivalente Von Mises în aceste elemente 
este 19,6 MPa. 

 

 
 

Fig.10.23 
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Fig.10.24 

 
 

 
 

Fig.10.25 
 

 Pârghiile sunt solicitate, în principal, la compresiune. Rezistenţa admisibilă la 

compresiune a acestora este σac=80 ... 100 MPa [10] şi, deci, această valoare este mai mare 

decât valoarea maximă a tensiunii echivalente Von Mises ceea ce confirmă rezistenţa la 

solicitări. 
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 Deformaţia maximă produsă de sarcina care trebuie ridicată este egală cu 0,0159 mm ceea 

ce nu împiedică buna funcţionare a cricului.  

 



 

Fig.11.1 
 

 

Fig.11.2 

APLICAŢIA 11 

 

ANALIZA MODURILOR ŞI FRECVENŢELOR PROPRII DE 

VIBRAŢIE ALE UNUI SISTEM DE ORIENTARE TIP PLATFORMĂ 

STEWART  

 

 

 11.1 Descrierea aplicaţiei 

 Mecanismele de orientare au scopul de a realiza deplasarea unghiulară a unui element 
terminal al unui lanţ cinematic, structuri fixe sau 

robot industrial. În cazul în care orientarea este 

realizată cu ajutorul mai multor lanţuri cinematice 

montate în paralel, se spune că mecanismul de 
orientare este de tip paralel sau, în particular, de 

tip platformă Stewart (după numele inventatorului 

care, în anul 1965, a dezvoltat un simulator de 
zbor). 

 Platforma Stewart din figura 11.1 este 

alcătuită din două platforme – una fixă la bază şi 

una mobilă spre efector – interconectate prin 
intermediul a 6 elemente articulate la ambele 

capete, fiecare element de legătură fiind acţionat 

prin intermediul unui motor liniar, care permite 

modificarea lungimii acestora. 
 Scopul aplicaţiei constă în identificarea 

modurilor şi frecvenţelor proprii de vibraţie 

pentru o platformă Stewart; determinarea 
modurilor şi frecvenţelor proprii de vibraţie ale 
unei structuri este utilă în vederea evitării 

fenomenelor de rezonanţă ale sistemului. 

 Modelul de analiză este prezentat în figura 
11.2. Pentru analiza modurilor proprii de vibraţie 

se consideră legături de tip rigid între elementele 

conectate (cele două platforme – fixă şi mobilă – 
şi tija motoarelor liniare). 

 Subansamblul analizat este realizat din oţel 

OL37, cu următoarele caracteristici mecanice: 

modulul de elasticitate longitudinală E= 2,1·105 
N/mm2 şi coeficientul contracţiei transversale 

(Poisson) ν = 0,3. 
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 11.2 Preprocesarea modelului de analiză 
 11.2.1 Modelarea geometrică 

 Obţinerea schiţei de referinţă a platformei mobile (platforma superioară) se realizează în 

modulul Sketcher, care se accesează prin parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ 

Mechanical Design ⇒ Part Design ⇒  (Sketcher) ⇒ xy plane. În continuare, se parcurg 

comenzile:  (Profile) se desenează triunghiul care reprezintă platorma mobilă ⇒  

(Constraint) se selectează laturile adiacente şi se impune valoarea unghiului de 60
o ⇒  

(Constraint) se introduce valoarea laturii triunghiului (150 mm) ⇒  (Circle) se 

desenează un cerc care defineşte racordările laturilor triunghiului, cu centrul în centrul 

triunghiului ⇒  (Constraint) se introduce diametrul cercului (D=130 mm) ⇒  

(Quick Trim) se şterg părţile suplimentare ale cercului şi ale laturilor ⇒  (Constraint) 

se selectează laturile triunghiului şi se constrânge lungimea acestora la mărimea indicată ⇒ 

 (Exit workbench) (fig.11.3). 
 

 
 

Fig.11.3 
 

 Platforma mobilă se obţine prin extrudarea cu 10 mm a profilului creat anterior  (Pad), 
Pad Definition, Length: 10, Selection: Sketch.1, OK (fig.11.4). 
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Fig.11.4 
 

 Obţinerea schiţei de referinţă a platformei fixe (platforma inferioară) se realizează în 

modulul Sketcher, care se accesează prin parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ 

Mechanical Design ⇒ Part Design ⇒  (Sketcher) ⇒ 

xy plane. În continuare, se parcurg comenzile:  
(Profile) se desenează triunghiul care reprezintă platorma 

fixă ⇒  (Constraint) se selectează laturile adiacente şi 

se impune valoarea unghiului de 60
o ⇒  (Constraint) 

se introduce valoarea laturii triunghiului (200 mm) ⇒  

(Circle) se desenează un cerc care defineşte racordările 

laturilor triunghiului, cu centrul în centrul triunghiului ⇒  (Constraint) se introduce 

diametrul cercului (D=180 mm) ⇒  (Quick Trim) se şterg părţile suplimentare ale 

cercului şi ale laturilor ⇒  (Constraint) se selectează laturile triunghiului şi se 

constrânge lungimea acestora la mărimea indicată ⇒  (Exit workbench) (fig.11.5). 

 

 
 

Fig.11.5 
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Fig.11.6 
 

 
 

Fig.11.7 
 

      
 

Fig.11.8 
 

 Platforma fixă se obţine prin extrudarea cu 10 mm a profilului creat anterior  (Pad), 

Pad Definition, Length: 10, Selection: Sketch.1, OK (fig.11.6). 
 Obţinerea schiţei de referinţă a tijei motorului liniar se 

realizează în modulul Sketcher, care se accesează prin 

parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical 

Design ⇒ Part Design ⇒  (Sketcher) ⇒ xy plane. 

 Schiţa de referinţă a tijei se obţine prin comenzile:  

(Circle) se desenază secţiunea frontală a tijei ⇒  

(Constraint) se introduce valoarea diametrului cercului 

(D=7 mm) ⇒  (Exit workbench). 

 Prin extrudarea cu 150 mm (lungimea tijei motorului liniar) a schiţei create anterior se 

obţine tija  (Pad), Pad Definition, Length: 150, Selection: Sketch.1, OK. 

 În continuare se generează schiţa secţiunii frontale a articulaţiei sferice:  (Sketcher) se 

selectează zona frontală a tijei ⇒  (Circle) se desenază secţiunea frontală a articulaţiei 

sferice ⇒  (Constraint) se introduce valoarea diametrului cercului (D=8 mm) ⇒  

(Axis) se desenează o axă a cercului, care intersectează cercul în două puncte ⇒  (Quick 

trim) se şterge un semicerc ⇒  (Exit 

workbench). 

 Articulaţia sferică se obţine prin rotirea 

semicercului creat, în jurul propriei axe, cu 

360o  (Shaft) se roteşte profilul în jurul 

propriei axe cu 360
o. 

 Pentru generarea celei de a doua articulaţii 

sferice:  (Sketcher) se selectează cealaltă 

zonă frontală a tijei şi se parcurge succesiunea de comenzi de mai sus (fig.11.7). 

 Inserarea părţilor componente 

ale subansamblului se realizează 
prin parcurgerea succesiunii de 

comenzi Start ⇒ Mechanical 

Design ⇒ Assembly Design.  

(Existing Component) (Insert ⇒ 

Existing Component) ⇒ activare 

specificaţia Products ⇒ selectare 

fişier sursă ⇒ se inserează succesiv 

elementele componente ale 

platformei Stewart. 
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Fig.11.9 
 

 Deplasarea elementelor inserate se efectuează prin  (Manipulation), Manipulation 

Pa... selectarea direcţiei de manipulare, urmată de manipularea propiu-zisă a unui corp, OK 

(fig.11.8). 

 Platforma Stewart se creează utilizând constrângerea geometrică  (Coincidence 

Constraint) se selectează centrele articulaţiilor sferice şi, 

respectiv, vârfurile muchiilor platformelor ⇒  (Update 

All) (fig.11.9). 
 

 11.2.2 Modelarea materialului 

 Introducerea valorilor caracteristicilor materialului 
necesare pentru analiza cu elemente finite se face 

utilizându-se biblioteca de materiale a mediului CATIA, 

din care se alege material metalic din grupa oţelurilor 

(Steel), pentru care se modifică valorile modulului de 
elasticitate (modulul lui Young) şi coeficientului Poisson, 

ţinând seama de valorile indicate ca date de intrare 

selectare ansamblu Product.1 ⇒  (Apply Material) ⇒ Libray (ReadOnly) Metal, Steel 

dublă selecţie ⇒ Properties, Feature Properties, Feature Name: Steel; Analysis, Young 

Modulus 2,1e+011N_m2, Poisson Ratio 0,3, Cancel, OK. 

 
 11.2.3 Modelarea cu elemente finite 

 Pentru generarea modelului cu elemente finite se parcurg comenzile Start ⇒ Analysis & 

Simulation ⇒ Generative Structural Analysis ⇒ New Analysis Free Frequency Analysis, 

OK care presupun modurilor proprii de vibraţie ale structurii în condiţiile impunerii unor 
legături de tip rigid între elementele componente. 

 Pentru elementele componente ale platformei Stewart, dimensiunea elementelor finite Size 

şi abaterea maximă admisă pentru modelarea geometrică Sag se aleg conform figurii 11.10 
(activarea meniului se realizează prin dublu click pe OCTREE Tetrahedron Mesh.1: se 

aleg succesiv elementele de tip Part din arborecenţa de specificaţii). 

 

    Paltforma mobilă     Platforma fixă  Tija motorului liniar 

    
 

Fig.11.10 
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Fig.11.11 
 

 

Fig.11.12 
 

 

 11.2.4 Modelarea constrângerilor 

 Legăturiledintre platforme şi tijele motoarelor liniare se realizează prin intermediul unui 
element finit virtual, fără masă, de tip Rigid Virtual Part care rigidizează entitatea de care 

este ataşat; conectează un punct master (Handler) de o entitate de slave (Support) de tip 

muchie sau suprafaţă; transmite acţiuni de tip masă, constrângeri sau încărcări aplicate 

punctului master.  (Rigid Virtual Part) se selectează suportul de tip suprafaţă sferică a 

elementului de conectare şi ca punct – punctul muchiei bazei, OK. Se repetă operaţia pentru 

toate conexiunile.  

 

 11.3 Verificarea modelului  

 În etapa verificării modelului se obţin informaţii despre corectitudinea modelului creat: 

 (Model Checker), OK; ledul verde este 
aprins şi însoţit de un mesaj de confirmare a 
corectitudinii întocmirii modelului. 

 

 11.4 Rezolvarea modelului  
 Rezolvarea modelului se realizează 

automat de către soft:  (Compute) ⇒ 

Compute ↓ All; OK ⇒ Computation 

Resources Estimation, Yes; Computation 

Status ... (fig.11.1). 

 

 11.5 Postprocesarea rezultatelor 

 În cazul analizei frecvenţelor proprii de vibraţie, prin 

dublu click pe specificaţia Deformed Mesh din arborele 

de specificaţii se pot vizualiza şi stările deformate ale 
modelului pentru diferite frecvenţe proprii ale acestuia 

(fig.11.12). 

 În figura 11.13, utilizând comanda  

(Displacement), se vizualizează câmpul de deplasări 
suprapus peste structura deformată, pentru 10 moduri 

proprii de vibraţie analizate.  
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Fig.11.13 
 

 Câmpurile de tensiuni echivalente Von Mises se vizualizează, pentru cele 10 moduri 

proprii de vibraţie analizate, prin comanda  (Stress Von Mises) (fig.11.14). 
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Fig.11.14 
 

 11.6 Concluzii 

 Din analiza câmpurilor de deplasări şi tensiuni se evidenţiază faptul că subansamblul 

analizat este o structură rigidă cu tensiunile maxime reduse (maximul tensiunii echivalente 

Von Mises este 0,04 MPa). 
 Identificarea frecvenţelor proprii de vibraţie este utilă în vederea evitării fenomenului de 

rezonanţă. 



APLICAŢIA 12 

 

ANALIZA MODURILOR ŞI FRECVENŢELOR PROPRII DE 

VIBRAŢIE ALE UNEI STRUCTURI DE TIP HALĂ  

 

 

 12.1 Descrierea aplicaţiei 

 Structurile de tip hală sunt caracterizate prin rigiditate mărită, fiind realizate, în general, 

din elemente executate din oţel sau lemn. Identificarea modurillor şi frecvenţelor proprii de 

vibraţie este deosebit de importantă în vederea evitării, prin procesul de proiectare, a 

frecvenţelor cutremurelor de pământ; prin aceasta se evită apariţia fenomenului de rezonanţă a 
structurii, în cazul cutremurelor, fenomen ce poate conduce la distrugerea totală sau parţială a 

halei. 

 Structura de tip hală din figura 12.1 este alcătuită din părţi realizate din lemn, rigidizate şi 
asamblate între ele prin elemente executate din oţel. 

 
Fig.12.1 

 

 Scopul aplicaţiei constă în identificarea modurilor şi frecvenţelor proprii de vibraţie pentru 
o structură de tip hală în vederea evitării fenomenelor de rezonanţă ale structurii. 

 Modelul de analiză este prezentat în figura 12.2. Pentru analiza frecvenţelor proprii de 

vibraţie se consideră legături de tip rigid între elementele conectate, iar legătura cu fundaţia se 
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Fig.12.2 
 

modelează prin intermediul unei restricţii care presupune anularea celor 6 grade de libertate 

posibile ale suprafeţei de 

încastrare. 
 Subansamblul analizat 

este realizat din elemente 

executate din lemn de 

stejar (modulul de 
elasticitate longitudinală E 

= 1,32·104 N/mm2 şi 

densitatea ρ = 753 kg/m3) 

rigidizate şi asamblate 

prin elemente executate 
din oţel (modulul de 

elasticitate longitudinală E 

= 2,1·105 N/mm2 şi 

densitatea ρ = 7860 

kg/m3). 
 

 12.2 Preprocesarea modelului de analiză 
 12.2.1 Modelarea geometrică 

 Modelul geometric al structurii principale (din lemn) se obţine în modulul Sketcher, care 

se accesează prin parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part 

Design ⇒  (Sketcher) ⇒ xy plane. În continuare, se parcurg comenzile:  (Profile) se 

desenează profilul frontal pentru jumătate de structură ⇒  (Constraint) se selectează 

latura înclinată exterioară a acoperişului împreună cu axa verticală şi se impune valoarea 

unghiului de 60
o ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se selectează laturile paralele şi 

se impune condiţia de paralelism între acestea ⇒  (Constraint) se introduc valorile 

cotelor profilului ⇒  (Axis) se desenează o axă care să coincidă cu axa verticală ⇒ se 

selectează elementele profilului ⇒  (Symmetry) se selectează axa creată ⇒  (Exit 

workbench) (fig.12.3). 

 Structura principală se obţine prin extrudarea cu 400 mm (grosimea structurii) a profilului 

creat anterior  (Pad), Pad Definition, Length: 400, Selection: Sketch.1, OK. 

 Secţiunea găurii din structura de lemn, necesară pentru solidarizarea cu elementul de 

rigidizare executat din oţel, se obţine prin:  (Sketcher) se selectează suprafaţa interioară 

a structurii ⇒  (Rectangle) se desenează un pătrat care reprezintă secţiunea găurii din 

structură ⇒  (Constraint) se introduc valorile cotelor profilului (latura pătratului este de 

100 mm) şi, respectiv, ale cotelor de poziţionare (distanţele faţă de marginile piciorului 

structurii sunt de 150 mm şi, respectiv, de 4000 mm) ⇒  (Exit workbench) (fig.12.4). 



Aplicaţia 12 125 

 
 

Fig.12.3 
 

 
 

Fig.12.4 
 

 Generarea găurii se obţine prin “extragerea” materialului utilizând  (Pocket) se 

selectează ultima schiţă creată (pătratul); Type: Dimension; Depth: 20 mm (adâncimea 

găurii este de 20 mm), OK. 

 Pentru generarea celorlalte 3 găuri necesare pentru solidarizarea cu elementul de rigidizare 

şi, respective, cu cel de legătură, se parcug comenzile prezentate anterior (fig.12.5 şi, 

respectiv fig.12.6). 
 Modelul geometric al elementului de legătură dintre structurile executate din lemn se 

obţine în modulul Sketcher, care se accesează prin parcurgerea succesivă a comenzilor Start 

⇒ Mechanical Design ⇒ Part Design ⇒  (Sketcher) ⇒ xy plane. În continuare, se 

parcurg comenzile:  (Rectangle) se desenează un pătrat care reprezintă secţiunea frontală 
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Fig.12.5 
 

a elementului de legătură ⇒  (Constraint) se introduc dimensiunile laturilor pătratului 

(100 mm) ⇒  (Exit workbench) (fig.12.7). 

 
 

Fig.12.6 
 

 
 

Fig.12.7 
 

 Elementul de legătură se obţine prin extrudarea cu 1000 mm (lungimea elementului) a 

profilului creat anterior  (Pad), Pad Definition, Length: 1000, Selection: Sketch.1, OK 

(fig.12.8). 

 Modelul geometric al elementului de rigidizare se obţine în modulul Sketcher, care se 

accesează prin parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part 

Design ⇒  (Sketcher) ⇒ xy plane. În continuare, se parcurg comenzile:  (Rectangle) 
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se desenează un pătrat care reprezintă secţiunea frontală a elementului de rigidizare ⇒  

(Constraint) se introduc dimensiunile laturilor pătratului (100 mm) ⇒  (Exit 

workbench) (fig.12.9). 

 

   
 

Fig.12.8     Fig.12.9       Fig.12.10 
 

 Elementul de rigidizare se obţine prin extrudarea cu 7040 mm (lungimea elementului) a 

profilului creat anterior  (Pad), Pad Definition, Length: 7040, Selection: Sketch.1, OK 

(fig.12.10). 

 Inserarea părţilor componente ale halei se realizează prin parcurgerea succesiunii de 

comenzi Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Assembly Design.  (Existing Component) 

(Insert ⇒ Existing Component) ⇒ activare specificaţia Products ⇒ selectare fişier sursă 

⇒ se inserează succesiv elementele componente ale structurii. 

  
 

Fig.12.11 
 

 Deplasarea elementelor inserate se efectuează prin  (Manipulation), Manipulation 

Pa... selectarea direcţiei de manipulare, urmată de manipularea propiu-zisă a unui corp, OK 

(fig.12.11). 
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Fig.12.12 

      Elementul din lemn       Elementele din oţel 

  
 

Fig.12.13 
 

 Structura de tip hală se creează utilizând constrângerea geometrică  (Coincidence 

Constraint) se selectează feţele comune ⇒  (Update All) (fig.12.12). 

 

 12.2.2 Modelarea materialului 

 Introducerea valorilor caracteristicilor materialului necesare pentru analiza cu elemente 

finite se face utilizându-se biblioteca de materiale a mediului CATIA, din care se alege:  
- material metalic din grupa oţelurilor 

(Steel), pentru care se modifică valorile 

modulului de elasticitate (modulul lui 
Young) şi coeficientului Poisson, ţinând 

seama de valorile indicate ca date de 

intrare selectare succesivă a elementului 

de legătură şi, respectiv, a celui de 

rigidizare Part.1 ⇒  (Apply 

Material) ⇒ Libray (ReadOnly) 

Metal, Steel dublă selecţie ⇒ 

Properties, Feature Properties, 
Feature Name: Steel; Analysis, Young 

Modulus 2,1e+011N_m2, Poisson 

Ratio 0,3, Cancel, OK. 

- material din categoria lemn (Wood) din grupa lemnului de stejar (Oak), pentru care se 
acceptă valorile modulului de elasticitate (modulul lui Young) şi coeficientului 

Poisson, ţinând seama de faptul că valorile indicate ca date de intrare sunt identice cu 

cele din biblioteca CATIA selectare structură de lemn Part.2 ⇒  (Apply 

Material) ⇒ Libray (ReadOnly) Wood, Oak, Apply Material, OK. 

 

 12.2.3 Modelarea cu elemente finite 

 Pentru generarea modelului cu elemente finite se parcurg comenzile Start ⇒ Analysis & 

Simulation ⇒ Generative 

Structural Analysis ⇒ New 

Analysis Frequency Analysis, 

OK care presupun modurilor 
proprii de vibraţie ale structurii 

în condiţiile impunerii unor 

legături de tip rigid între 

elementele componente şi a 
considerării unei legături cu 

baza care anulează cele 6 grade 

de libertate posibile ale 
punctelor asociate. 
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Fig.12.14 

 Pentru elementele componente ale structurii de tip hală, dimensiunea elementelor finite 

Size şi abaterea maximă admisă pentru modelarea geometrică Sag se aleg conform figurii 

12.13 (activarea meniului se realizează prin dublu click pe OCTREE Tetrahedron Mesh.1: 

se aleg succesiv elementele de tip Part din arborecenţa de specificaţii). 

 

 12.2.4 Modelarea constrângerilor  

 Legăturile dintre elemente se realizează prin intermediul unei coexiuni de tip Rigid 

Connection, care se aplică pe constrângerile geometrice generate în modulul ansamblului, pe 

feţele comune aflate în contact:  (Rigid 

Connection) se selectează constrângerile 

geometrice cu suprafeţele comune în contact 

(feţele frontale, de capăt, ale elementelor de 

rigidizare şi de legătură şi, respectiv, 

suprafeţele frontale ale degajărilor pătrate 

din structurile principale), OK. Se repetă 

operaţia pentru toate conexiunile. 

 Legătura cu baza impusă modelului se 
defineşte prin anularea celor 6 grade de 

libertate posibile asociate suprafeţelor de 

legătură cu fundaţia a elementului din lemn: 

 (Clamp), Clamp Name: Clamp.1, 
Supports: 10 Faces selectarea suprafeţelor de legătură cu fundaţia a elementului din lemn, 

OK (fig.12.14). 
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Fig.12.16 
 

 
 

Fig.12.15 
 

 12.3 Verificarea modelului  

 În etapa verificării modelului se obţin informaţii despre corectitudinea modelului creat: 

 (Model Checker), OK; ledul verde este 
aprins şi însoţit de un mesaj de confirmare a 

corectitudinii întocmirii modelului 

(fig.12.15). 

 

 12.4 Rezolvarea modelului  
 Rezolvarea modelului se realizează 

automat de către soft:  (Compute) ⇒ 

Compute ↓ All; OK ⇒ Computation 

Resources Estimation, Yes; Computation Status ... (fig.12.16). 

 

 12.5 Postprocesarea rezultatelor 

 În cazul analizei frecvenţelor proprii de vibraţie, prin dublu click pe specificaţia 

Deformed Mesh din arborele de specificaţii se pot vizualiza şi stările deformate ale 

modelului pentru diferite frecvenţe proprii ale acestuia (fig.12.17). 

 Valorile frecvenţelor proprii sunt: ν=3,11168 Hz; ν=5,11731 Hz; ν=5,48521 Hz; 

ν=8,36153 Hz; ν=8,38727 Hz; ν=8,78818 Hz; ν=8,82515 Hz; ν=8,91281 Hz; ν=8,91928 Hz; 

ν=8,97819 Hz. 

 În figura 12.18, utilizând comanda  (Displacement), se vizualizează câmpul de 

deplasări suprapus peste structura deformată, pentru 10 moduri proprii de vibraţie analizate.  
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Fig.12.17 
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Fig.12.18 
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 11.6 Concluzii 

 Din analiza câmpurilor de deplasări şi tensiuni se evidenţiază faptul că subansamblul 
analizat este o structură rigidă cu tensiunile maxime ridicate în elementele de rigidizare 

(maximul tensiunii echivalente Von Mises este 210 MPa); pentru evitarea distrugerii structurii 

se adoptă măsuri constructive sau tehnologice (mărirea secţiunii transversale a elementelor de 

rigidizare şi/sau utilizarea unor materiale cu proprietăţi mecanice superioare). 
 Identificarea frecvenţelor proprii de vibraţie este utilă în vederea evitării fenomenului de 

rezonanţă. 



 
 

Fig.13.1 
 

 

Fig.13.2 
 

APLICAŢIA 13 

 

ANALIZA STATICĂ A STRUCTURILOR DE TIP REZERVOR 

SOLICITATE TERMIC 

 
 

 13.1 Descrierea aplicaţiei 

 Câmpurile termice care apar în structurile de tip rezervor conduc la obţinerea unor tensiuni 

ale căror valoare şi distribuţie este util 

să fie cunoscute, în etapa proiectării 

produsului. Distribuţia şi valoarea 
tensiunilor au o importanţă deosebită în 

proiectarea asamblării dintre structura 

de încălzire şi rezervor. 
 În figura 13.1 se prezintă schema 

unei structuri mecanice de tip boiler, 

formată dintr-un rezervor şi o structură 

de încălzire, utilizată pentru încălzirea 
apei; asamblarea dintre sistemul de 

încălzire şi rezervor este realizată prin 

intermediul unui element de tip fiting. 
 Aplicaţia îşi propune determinarea 

valorilor maxime ale tensiunii 

echivalente Von Mises şi, respectiv, a 

deplasării, produse de câmpul termic 
care acţionează asupra sistemului de 

încălzire cu temperatura t=100 oC şi de acceleraţia gravitaţională g=9,81 m/s2. În acest sens, 

modelarea legăturii cu baza a rezervorului se 
realizează prin intermediul unei restricţii care 
presupune anularea celor 6 grade de libertate 

posibile. 

 Structura analizată este realizată din oţel OL37, 
cu următoarele caracteristici mecanice: modulul de 

elasticitate longitudinală E = 2,1·105 N/mm2; 

coeficientul contracţiei transversale (Poisson) ν = 

0,3; densitatea ρ=7800 kg/m3. 

 

 13.2. Preprocesarea modelului de analiză 
 13.2.1 Modelarea geometrică 

 Obţinerea schiţei de referinţă a rezervorului se 

realizează în modulul Sketcher, care se accesează 
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Fig.13.4 
 

prin parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part Design ⇒  

(Sketcher) ⇒ xy plane. 

 Profilul secţiunii longitudinale a rezervorului se creează prin:  (Profile) se desenează 

conturul închis al secţiunii longitudinale ⇒  (Constraint) se introduc succesiv cotele 

profilului ⇒  (Axis) se desenează o axă orizontală, identică cu axa Ox ⇒  (Exit 

Workbench) (fig.13.3). 

 

 
 

Fig.13.3 
 

 Rezervorul se obţine prin rotirea profilului creat naterior în jurul propriei axe  (Shaft), 
Shaft Definition, First angle: 360 deg; Second angle: 0 deg; Profile Selection: Sketch.1; 

Axis Selection: selectarea axei, OK (fig.13.4). 

 Schiţa conductei de legătură cu sistemul de încălzire se 

generează prin:  (Sketcher) se selectează suprafaţa frontală 

a cilindrului ⇒  (Circle) se desenează cercul care defineşte 

conducta de admisie a apei calde ⇒  (Constraint Defined 

in Dialog Box) se pune condiţia ca cercul să fie concentric cu 

cercul cilindrului ⇒  (Constraint) se introduce valoarea 

diametrului cercului (D=80 mm) ⇒  (Circle) se desenează cercul care defineşte partea 

interioară a conductei de admisie a apei calde ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) 

se pune condiţia ca cercul să fie concentric cu cercul cilindrului ⇒  (Constraint) se 

introduce valoarea diametrului cercului (D=60 mm) ⇒  (Exit Workbench) (fig.13.5). 

 Generarea conductei se obţine prin extrudarea schiţei create anterior cu 100 mm (lungimea 

conductei)  (Pad), Pad Definition, Length: 100, Selection: Sketch.2, OK. 

 Schiţa golului conductei se creează prin:  (Sketcher) se selectează suprafaţa frontală a 

conductei extrudate ⇒  (Circle) se desenează cercul care defineşte partea interioară a 

conductei de admisie a apei calde ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune 
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Fig.13.6 
 

condiţia ca cercul să fie concentric cu cercul exterior al conductei ⇒  (Constraint) se 

introduce valoarea diametrului cercului (D=60 mm) ⇒  (Exit Workbench). 

 

 
 

Fig.13.5 
 

 Golul conductei se obţine prin “extragerea” materialului utilizând  (Pocket) se 

selectează ultima schiţă creată (cercul); Type: Dimension; 
Depth: 110 mm adâncimea găurii, OK (fig.13.6). 

 Obţinerea schiţei de referinţă a conductelor structurii de 

încălzire se realizează în modulul Sketcher, care se accesează 

prin parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical 

Design ⇒ Part Design ⇒  (Sketcher) ⇒ xy plane. 

 Profilul secţiunii frontale a conductelor se creează prin:  
(Circle) se desenează 3 cercuri care definesc secţiunea 

transversală maximă a bazei ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune condiţia 

ca centrele cercurilor să fie situate pe axa H a sistemului de referinţă ⇒  (Constraint) 

se introduce valoarea diametrului cercurilor (D=80 mm) ⇒  (Constraint) se introduce 

valoarea distanţei dintre centrele cercurilor (l=160 mm) ⇒  (Exit Workbench) (fig.13.7). 

 Generarea conductelor se obţine prin extrudarea schiţei create anterior cu 300 mm 

(lungimea conductelor)  (Pad), Pad Definition, Length: 300, Selection: Sketch.1, OK. 
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Fig.13.7 
 

 Schiţa golului conductelor se creează prin:  (Sketcher) se selectează suprafaţa frontală 

a unei conducte ⇒  (Circle) se desenează 3 cercuri care definesc secţiunea transversală a 

golului conductei ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune condiţia ca cercurile 

desenate să fie concentrice cu cercurile ce definesc peretele exterior al conductelor ⇒  

(Constraint) se introduce valoarea diametrului cercurilor (D=60 mm) ⇒  (Exit 

Workbench) (fig.13.8). 

 

 
 

Fig.13.8 

 

 Golul conductelor se obţine prin “extragerea” materialului utilizând  (Pocket) se 

selectează ultima schiţă creată (cele 3 cercuri); Type: Dimension; Depth: 300 mm 
adâncimea găurilor, OK. 

 Pentru obţinerea conductelor transversale se parcurge succesiunea de comenzi:  

(Plane), Plane type: Offset from plane; Reference: yz plane; Offset: 40 mm ⇒  

(Sketcher) se selectează planul creat ⇒  (Circle) se desenează 2 cercuri care definesc 

peretele conductei ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune condiţia ca centrul 

unui cerc să fie în centrul sistemului de referinţă, iar celălalt centru situate pe axa verrticală 

⇒  (Constraint) se introduce valoarea diametrului cercurilor (D=80 mm) ⇒  

(Constraint) se introduce distanţa dintre centrele cercurilor (l=300 mm) ⇒  (Exit 

Workbench) (fig.13.9). 

 Generarea conductelor transversale se obţine prin extrudarea schiţei create anterior cu 400 

mm (lungimea conductelor)  (Pad), Pad Definition, Length: 400, Selection: Sketch.3, 

OK. 
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Fig.13.9 

 

 Schiţa golului conductelor transversale se creează prin:  (Sketcher) se selectează 

suprafaţa frontală a unei conducte ⇒  (Circle) se desenează 2 cercuri care definesc 

secţiunea transversală a golului conductei ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se 

pune condiţia ca cercurile desenate să fie concentrice cu cercurile ce definesc peretele 

exterior al conductelor ⇒  (Constraint) se introduce valoarea diametrului cercurilor 

(D=60 mm) ⇒  (Exit Workbench) (fig.13.10). 

 

 
 

Fig.13.10 

 

 Golul conductelor se obţine prin “extragerea” materialului utilizând  (Pocket) se 

selectează ultima schiţă creată (cele 2 cercuri); Type: Dimension; Depth: 400 mm 

adâncimea găurilor, OK. 
 Pentru obţinerea conductei care face legătura cu rezervorul se parcurge succesiunea de 

comenzi:  (Plane), Plane type: Offset from plane; Reference: zx plane; Offset: 40 mm 

⇒  (Sketcher) se selectează planul creat ⇒  (Circle) se desenează cercul care 

defineşte peretele conductei ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune condiţia ca 

centrul cercului să fie situat pe axa orizontală ⇒  (Constraint) se introduce valoarea 
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diametrului cercului (D=80 mm) ⇒  (Constraint) se introduce distanţa dintre centrul 

cercului şi axa verticală a sistemului de referinţă (l=160 mm) ⇒  (Exit Workbench) 

(fig.13.11). 

 

 
 

Fig.13.11 

 

 Generarea conductei de legătură cu rezervorul se obţine prin extrudarea schiţei create 

anterior cu 40 mm în jos şi cu 50 mm în sus  (Pad), Pad Definition, Length: 40 în jos, 

Selection: Sketch.5, OK ⇒  (Pad), Pad Definition, Length: 50 în sus, Selection: 

Sketch.5, OK. 

 Schiţa golului conductei de legătură se creează prin:  (Sketcher) se selectează 

suprafaţa frontală a conductei ⇒  (Circle) se desenează cercul care defineşte secţiunea 

transversală a golului conductei ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune 

condiţia ca cercul desenat să fie concentric cu cercul ce defineşte peretele exterior al 

conductei ⇒  (Constraint) se introduce valoarea diametrului cercului (D=60 mm) ⇒  

(Exit Workbench). 
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Fig.13.13 
 

 Golul conductei se obţine prin “extragerea” materialului utilizând  (Pocket) se 

selectează ultima schiţă creată (cercul); Type: Dimension; Depth: 60 mm adâncimea găurii, 

OK.  

 Cercurile care definesc secţiunea transversală a părţii de legătură a conductei se obţin prin: 

 (Sketcher) se selectează suprafaţa frontală a conductei ⇒  (Circle) se desenează 2 

cercuri care definesc secţiunea transversală a părţii de legătură a conductei ⇒  

(Constraint Defined in Dialog Box) se pune condiţia ca cercurile desenate să fie 

concentrice cu cercul ce defineşte peretele exterior al conductei ⇒  (Constraint) se 

introduce valoarea diametrului cercurilor (D=60 mm şi D=40 mm) ⇒  (Exit Workbench) 

(fig.13.12). 

 

 
 

Fig.13.12 

 

 Generarea porţiunii de legătură a structurii de 

încălzire cu rezervorul se obţine prin extrudarea schiţei 

create anterior cu 20 mm (lungimea porţiunii)  

(Pad), Pad Definition, Length: 400, Selection: 
Sketch.7, OK (fig.13.13). 

 Inserarea părţilor componente ale subansamblului 

se realizează prin parcurgerea succesiunii de comenzi 

Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Assembly Design. 

 (Existing Component) (Insert ⇒ Existing 
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Fig.13.14 
 

 

Fig.13.15 
 

Rezervor     Structură de încălzire 

  
 

Fig.13.16 
 

Component) ⇒ activare specificaţia Products ⇒ selectare fişier sursă ⇒ se inserează 

succesiv elementele componente ale structurii. 

 Deplasarea elementelor 

inserate se efectuează prin 

 (Manipulation), 

Manipulation Pa... 

selectarea direcţiei de 

manipulare, urmată de 

manipularea propiu-zisă a 

unui corp, OK (fig.13.14). 
 Subansamblul se 

creează utilizând 

constrângerile geometrice 

dintre diferite componente.  (Contact Constraint) se selectează suprafeţele plane comune  

⇒  (Coincidence Constraint) se selectează suprafeţele 

cilindrice comune ⇒  (Update All) (fig.13.15 

 

 13.2.2. Modelarea materialului 

 Introducerea valorilor caracteristicilor materialului necesare 

pentru analiza cu elemente finite se face utilizându-se biblioteca de 

materiale a mediului CATIA, din care se alege material metalic din 

grupa oţelurilor (Steel), pentru care se modifică valorile modulului 
de elasticitate (modulul lui Young) şi coeficientului Poisson, ţinând 

seama de valorile indicate ca date de intrare selectare ansamblu 

Product.1 ⇒  (Apply Material) ⇒ Libray (ReadOnly) 

Metal, Steel dublă selecţie ⇒ Properties, Feature Properties, 

Feature Name: Steel; Analysis, Young Modulus 2,1e+011N_m2, 

Poisson Ratio 0,3, Cancel, OK. 
 

 13.2.3 Modelarea cu elemente 

      finite 

 Pentru generarea modelului cu 
elemente finite se parcurg 

comenzile Start ⇒ Analysis & 

Simulation ⇒ Generative 

Structural Analysis ⇒ New 

Analysis Case Static Analysis, 
OK care presupun analiza statică a 

ansamblului în condiţiile unor 

constrângeri impuse şi a unor încărcări independente de timp. 
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Fig.13.17 
 

 Pentru elementele componente ale structurii, dimensiunea elementelor finite Size şi 

abaterea maximă admisă pentru modelarea geometrică Sag se aleg conform figurii 13.16 

(activarea meniului se realizează prin dublu click pe OCTREE Tetrahedron Mesh.1: se 

aleg succesiv elementele de tip Part din arborecenţa de specificaţii). 

 

 13.2.4 Modelarea constrângerilor  

 Modelarea legăturilor între conducta de admisie a apei calde în rezervor şi conducta 

structurii de încălzire se realizează prin  (Pressure 

Fitting Connection), Pressure Fitting Connection; 

Supports: se selectează restricţia geometrică de tip 

coincidenţă de axe dintre cele două conducte 1 

Constraint; Overlap: 0 mm, OK. 

 Legătura cu baza impusă modelului se defineşte 
prin anularea celor 6 grade de libertate posibile asociate 

suprafeţelor laterale ale rezervorului:  (Clamp), 
Clamp Name: Clamp.1, Supports: 2 Faces selectarea 

suprafeţelor laterale ale rezervorului, OK (fig.13.17). 

 

 13.2.5 Modelarea încărcărilor 

 Încărcările se modelează sub forma unei acceleraţii 

gravitaţionale ce acţionează asupra elementelor 

componente ale structurii  (Acceleration) se 

selectează succesiv cele două elemente ale 

subansamblului; Acceleration vector: X 9.81m_s2, Y 

0N, Z 0N, OK (v. fig.13.17) şi sub forma unui câmp termic ce acţionează asupra structurii de 

încălzire  (Temperature Field) se selectează structura de încălzire; Temperature: 

373Kdeg, OK (100oC = 373 K) (v. fig.13.17). 

 

 13.3 Verificarea modelului  

 În etapa verificării modelului se obţin informaţii despre corectitudinea modelului creat: 

 (Model Checker), OK; ledul verde este aprins şi însoţit de un mesaj de confirmare a 
corectitudinii întocmirii modelului (fig.13.18). 
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Fig.13.19 
 

 
 

Fig.13.18 

 

 13.4 Rezolvarea modelului  

 Rezolvarea modelului se realizează automat de către soft:  (Compute) ⇒ Compute ↓ 

All; OK ⇒ Computation Resources 

Estimation, Yes; Computation Status ... 

(fig.13.19). 

 

 13.5 Postprocesarea rezultatelor 

 Starea deformată a modelului se 

vizualizează prin activarea comenzii  

(Deformation) (fig.13.20); modificarea 
factorului de scară se realizează prin 

activarea icon-ului  (Deformation Scale Factor). Starea animată se vizualizează prin  
(Animate). 

 Câmpul de deplasări se vizualizează prin comanda  (Displacement) (fig.13.21). iar 

tensiunile echivalente Von Mises prin  (Stress Von Mises) (fig.13.22). 
 

 13.6 Concluzii 

 Din analiza câmpurilor de deplasări se evidenţiază faptul că deplasările maxime sunt 
reduse (0,384 mm) 

 Maximul tensiunilor echivalente Von Mises se regăseşte în zona asamblării presate şi are 

valoarea 165 MPa. Pentru micşorarea acestor tensiuni se adoptă măsuri constructive şi/sau 

tehnologice (mărirea zonei de legătură a asamblării presate, utilizarea unor materiale cu 
proprietăţi mecanice superioare). 
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Fig.13.20 
 

 
 

Fig.13.21 
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Fig.13.22 
 

 



APLICAŢIA 14 

 

ANALIZA STATICĂ A STRUCTURILOR DE TIP SUPORT 

SOLICITATE TERMIC 

 
 

 14.1 Descrierea aplicaţiei 

 Câmpurile termice apar în structuri, în timpul funcţionării acestora sau în timpul unui 

tratament termic. Tensiunile şi deformaţiile datorate câmpurilor termice sunt parametrii 

importanţi de care trebuie să se ţină seama în etapa proiectării produsului.  

 Proiectarea structurilor mecanice supuse şi/sau câmpurilor termice impune rezolvarea 
problemelor luând în considerare şi influenţa câmpului termic asupra rezistenţei şi deformării 

acestora, influenţă care uneori este decisivă. 

 În figura 14.1 se prezintă schema unei structuri mecanice de tip suport, utilizată pentru 
susţinerea unor piese supuse tratamentelor termice. 

 
Fig.14.1 

 

 Aplicaţia îşi propune determinarea valorilor maxime ale tensiunii echivalente Von Mises 
şi, respectiv, a deplasării, produse de câmpul termic care acţionează asupra sistemului suport 

cu temperatura t=300 oC şi de greutatea pieselor supuse tratamentelor termice, G=2000 N. În 

acest sens, modelul de analiză format din cadru şi grilaj (suport) este prezentat în figura 14.2; 
cadrul se consideră încastrat. 

 Structura analizată este realizată din oţel OL37, cu următoarele caracteristici mecanice: 

modulul de elasticitate longitudinală E = 2,1·105 N/mm2; coeficientul contracţiei transversale 

(Poisson) ν = 0,3; densitatea ρ=7800 kg/m3. 
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Fig.14.2 
 

 

 14.2 Preprocesarea modelului de analiză 
 14.2.1 Modelarea geometrică 

 Obţinerea schiţei de referinţă a 

cadrului se realizează în modulul 

Sketcher, care se accesează prin 

parcurgerea succesivă a comenzilor 

Start ⇒ Mechanical Design ⇒ Part 

Design ⇒  (Sketcher) ⇒ xy plane. 

 Profilul L al secţiunii frontale a 

cadrului se creează prin:  (Profile) 
se desenează conturul închis al 

secţiunii frontale ⇒  (Constraint) 

se introduc cotele profilului L ⇒  

(Exit Workbench) (fig.14.3). 

 

 
 

Fig.14.3 
 

 Generarea profilului cadrului se obţine prin extrudarea schiţei create anterior cu 1000 mm 

(lungimea profilului)  (Pad), Pad Definition, Length: 1000, Selection: Sketch.1, OK. 
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Fig.14.4 
 

 
Fig.14.5 

 

Fig.14.6 
 

 
 

Fig.14.7 
 

 Pentru obţinerea celeilate laturi a cadrului se parcurge succesiunea de comenzi:  
(Plane), Plane type: Offset from plane; Reference: zx plane; Offset: 

505 mm, OK ⇒  (Mirror) se selectează planul creat şi apoi 

elementele existente (fig.14.4). 

 Partea frontală a cadrului se generează prin:  (Sketcher) se 

selectează suprafaţa frontală a unui profil ⇒  (Rectangle) se 

desenează dreptunghiul care reprezintă partea frontală, din spate a 

cadrului ⇒  (Constraint Defined in Dialog Box) se pune condiţia 

ca punctele din colţurile dreptunghiului să coincidă cu punctele din colţurile profilelor ⇒ 

 (Exit workbench). 
 Generarea părţii frontale a cadrului se obţine prin 

extrudarea schiţei create anterior cu 5 mm (grosimea părţii 

frontale)  (Pad), Pad Definition, Length: 5, Selection: 

Sketch.2, OK (fig.14.5). 

 Obţinerea schiţei de referinţă a părţii de capăt a 

suprafeţei de reazem a suportului se realizează în modulul 

Sketcher, care se accesează prin parcurgerea succesivă a comenzilor Start ⇒ Mechanical 

Design ⇒ Part Design ⇒  (Sketcher) ⇒ xy plane. 

 Secţiunea frontală a părţii de capăt se obţine prin:  
(Rectangle) se desenează pătratul care reprezintă 

secţiunea frontală a părţii de capăt a suprafeţei de reazem 

⇒  (Constraint) se introduc cotele laturilor pătratului (l=18 mm) ⇒  (Exit 

Workbench). 

 Modelul geometric al suprafeţei de reazem se 

obţine prin extrudarea schiţei create anterior cu 

990 mm (lungimea suprafeţei de reazem)  

(Pad), Pad Definition, Length: 990, Selection: 
Sketch.1, OK (fig.14.6). 

 Cercul care defineşte reţeaua de elemente 

cilindrice ale suprafeţei de reazem se creează prin: 

 (Plane). Plane type: Offset from plane; 

Reference: yz plane; Offset: 500 mm ⇒  

(Mirror) se selectează planul creat şi apoi 

elementele existente ⇒  (Sketcher) se 

selectează suprafaţa frontală a unui profil ⇒  

(Circle) se desenează cercul care defineşte 

reţeaua de elemente cilindrice ale suprafeţei de reazem ⇒  (Constraint Defined in 
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Fig.14.8 
 

      
 

Fig.14.9 
 

 

Fig.14.10 
 

Dialog Box) se introduc cotele de la centrul cercului la profil (d1=9 mm, d2=40 mm) ⇒  

(Constraint) se introduce valoarea diametrului unui cerc (D=15 mm) (fig.14.7). Obţinerea 

tuturor schiţelor se realizează prin:  

(Translate) Instances: 23 ⇒  (Exit 

Workbench). 

 Modelul geometric al suportului se obţine prin 

extrudarea schiţei create anterior cu 970 mm 

(llăţimea suportului)  (Pad), Pad Definition, 

Length: 970, Selection: Sketch.2, OK (fig.14.8). 

 Inserarea părţilor componente ale structurii se realizează prin parcurgerea succesiunii de 

comenzi Start ⇒ 

Mechanical Design ⇒ 

Assembly Design.  
(Existing Component) 

(Insert ⇒ Existing 

Component) ⇒ 

activare specificaţia 

Products ⇒ selectare 

fişier sursă ⇒ se 

inserează succesiv 

elementele componente ale structurii. 

 Deplasarea elementelor inserate se efectuează prin  (Manipulation), Manipulation 

Pa... selectarea direcţiei de manipulare, urmată de 

manipularea propiu-zisă a unui corp, OK (fig.14.9). 

 Structura de tip suport se creează utilizând 

constrângerea geometrică de tip contact  (Contact 

Constraint) se selectează suprafeţele plane comune  

⇒  (Update All) (fig.14.10). 

 

 14.2.2. Modelarea materialului 

 Introducerea valorilor caracteristicilor 
materialului necesare pentru analiza cu elemente finite se face utilizându-se biblioteca de 

materiale a mediului CATIA, din care se alege material metalic din grupa oţelurilor (Steel), 

pentru care se modifică valorile modulului de elasticitate (modulul lui Young), ale 

coeficientului Poisson şi ale densităţii, ţinând seama de valorile indicate ca date de intrare 

selectare ansamblu Product.1 ⇒  (Apply Material) ⇒ Libray (ReadOnly) Metal, Steel 

dublă selecţie ⇒ Properties, Feature Properties, Feature Name: Steel; Analysis, Young 

Modulus 2,1e+011N_m2, Poisson Ratio 0,3, Density 7800 kg_m3, Cancel, OK. 
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Fig.14.11 
 

 

 14.2.3 Modelarea cu elemente finite 

 Pentru generarea modelului cu elemente finite se parcurg comenzile Start ⇒ Analysis & 

Simulation ⇒ Generative Structural Analysis ⇒ New 

Analysis Case Static Analysis, OK care presupun analiza 

statică a ansamblului în condiţiile unor constrângeri impuse 
şi a unor încărcări independente de timp. 

 Pentru elementele componente ale structurii, dimensiunea 

elementelor finite Size şi abaterea maximă admisă pentru 

modelarea geometrică Sag se aleg conform figurii 14.11 
(activarea meniului se realizează prin dublu click pe 

OCTREE Tetrahedron Mesh.1: se aleg succesiv 

elementele de tip Part din arborecenţa de specificaţii). 

 
 14.2.4 Modelarea constrângerilor  

 Modelarea legăturilor dintre suprafaţa de reazem şi cadru se realizează prin  (Contact 

Connection) selectarea legăturilor geometrice de tip contact între cadru şi suprafaţa de 

reazem (fig.14.12). 

 
 

     Fig.14.12            Fig.14.13 
 

 Legătura cu baza impusă suprafeţelor laterale ale cadrului se defineşte prin anularea celor 

6 grade de libertate posibile asociate suprafeţelor:  (Clamp), Clamp Name: Clamp.1, 
Supports: 2 Faces selectarea suprafeţelor laterale ale cadrului, OK (fig.14.13). 

 
 14.2.5 Modelarea încărcărilor 

 Încărcările se modelează sub forma unei forţe distribuite ce acţionează asupra cadrului  
(Distributed Force) Distributed Force, Supports: 24 Faces selectarea feţelor superioare 

ale profilelor cadrului; Force vector: X 0N, Y – 2000N, Z 0N şi sub forma unui câmp termic 

ce acţionează asupra suportului  (Temperature Field) se selectează cadrul; 

Temperature: 573Kdeg, OK (300oC = 573 K) (fig.14.14). 
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Fig.14.14 
 

 14.3 Verificarea modelului  

 În etapa verificării modelului se obţin informaţii despre corectitudinea modelului creat: 

 (Model Checker), OK; ledul verde este aprins şi însoţit de un mesaj de confirmare a 

corectitudinii întocmirii modelului (fig.14.15). 

 

 
 

Fig.14.15 
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Fig.14.16 
 

 
 14.4 Rezolvarea modelului  

 Rezolvarea modelului se realizează automat de către soft:  (Compute) ⇒ Compute ↓ 

All; OK ⇒ Computation Resources 

Estimation, Yes; Computation Status ... 

(fig.14.16). 

 

 14.5 Postprocesarea rezultatelor 

 Starea deformată a modelului se 

vizualizează prin activarea comenzii  
(Deformation) (fig.14.17); modificarea 

factorului de scară se realizează prin activarea 

icon-ului  (Deformation Scale Factor). Starea animată se vizualizează prin  
(Animate). 

 Câmpul de deplasări se vizualizează prin comanda  (Displacement) (fig.14.18). iar 

tensiunile echivalente Von Mises prin  (Stress Von Mises) (fig.14.19). 

 

 
 

Fig.14.17 
 

 14.6 Concluzii 

 Din analiza câmpurilor de deplasări se evidenţiază faptul că deplasările maxime sunt 

reduse (4,02 mm) 

 Maximul tensiunilor echivalente Von Mises se regăseşte în elementele suportului şi are 
valoarea 1250 MPa. Pentru micşorarea acestor tensiuni se adoptă măsuri constructive şi/sau 
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tehnologice (mărirea profilului suportului, utilizarea unor materiale cu proprietăţi mecanice 

superioare). 

 
 

Fig.14.18 

 
 

Fig.14.19 
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