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REZUMAT. Lucrarea prezintă o scurtă introducere în calculul rostogolirii, utilizând instrumente de tipul softurilor 
specializate pentru expertizarea accidentelor. Rezultatele au fost comparate cu cele rezultate din calculul clasic 
de rostogolire. Ecuațiile care au fost utilizate pentru calculul rostogolirii sunt aceleași care se găsesc in modelele 
matematice din spatele programelor specializate. 
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ABSTRACT. This paper presents a brief introduction to the rolling calculation, based on specialized software 
tools used to expertise accidents. The results were compared with the results of roll classic calculation. 
Equations used to calculate the roll are the same that are found in the mathematical models behind 
specialized programs. 
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1. INTRODUCERE 

Rostogolirea face parte din categoria accidentelor; 
aceasta poate fi declanșată sau nedeclanșată şi 
reprezintă rotirea unui vehicul cu 90° sau mai mult 
pe axa longitudinală sau laterală. Răsturnarea 
declanșată are loc prin inputul de energie din surse 
externe. În imaginea de mai jos sunt prezentate cele 
trei cazuri de rostogolire, când autovehiculul 
părăseşte partea carosabilă şi alunecă lateral, prin 
intrarea cu pneurile în solul moale sau prin lovirea 
unui obstacol cum ar fi o bordură sau parapet. 
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Fig. 1. Tipuri de surse ce produc răsturnarea  
autovehiculelor. 

2. METODOLOGIE 

În calculul rostogolirii se introduce noțiunea de 
factor de stabilitate statică sau viteza critică de 
rostogolire (viteza critică de depășire a stabilității 
neutre). Acestea sunt prezentate în figura 2. Punctul 

de plecare pentru calculul vitezelor care duc la 
rostogolirea unui vehicul este: 
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unde: E este ecartamentul; h – înălţimea centrului de 
greutate; g – accelerația gravitațională;  

h

T
f w

2
  

unde: f este factorul de stabilitate statică; Tw – 

ecartamentul. 
 

 
 

Fig. 2. Viteza critică în condițiile de stabilitate neutră [6]. 
 
Tabelul 1 prezintă vitezele critice pentru patru 

tipuri de mașini. După cum poate fi observat vitezele 
sunt foarte mici, dar trebuie sa ținem cont că acestea 
reprezintă vitezele la care are loc pierderea echi-
librului static al mașinii conform figurii 2. 
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Tabelul 1. Viteza critică pentru stabilitate statică 

Vehicul E h Viteza critică
Dacia Logan 1.48 0.54 15.03 [km/h]
Ford Cougar 1.51 0.61 15.44 [km/h]
Skoda 1.54 0.56 15.32 [km/h]
Vw Golf 1.49 0.45 14.68 [km/h]

 
În cele ce urmează vor fi prezentate vitezele 

minime de răsturnare pentru cele patru autovehicule 
in cazul unei curbe cu raza de 50 m, acestea fiind 
prezentate in tabelul 2. 

 
Tabelul 2. Viteza minimă în cazul unei curbe  

cu raza de 50 m  

Vehicul f v [km/h]
Dacia Logan 1.37 93.11
Ford Cougar 1.24 88.67
Skoda 1.37 93.27
Vw Golf 1.65 102.35

 
Rezultatele simulării cu ajutorul programului 

Virtual Crash 2.2 pentru o curbă cu raza de 50 m 
sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

După cum se poate observa, diferențele dintre 
vitezele calculate şi cele simulate nu sunt semni-
ficative. 

Vehicul v [km/h] 
Dacia Logan 95.24 
Ford Cougar 90.05 
Skoda 96.85 
Vw Golf 105.24 

 

 
 

 
 

Fig. 3. Imagini din timpul simulărilor. 
 

Cazul unei răsturnări reale este analizat în 
programul de simulare Virtual Crash, iar rezultatul 
este prezentat în figurile de mai jos. 

 

 
  

Fig. 4. Avariile produse in urma răsturnării autovehiculului Logan
  

Fig. 5. Rezultatele simulării  
pentru mașina Logan 

 

         
 

 
 

Fig. 6. Corespondenţa avariilor din simulare cu cele din realitate.  
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3. CONCLUZII 

Utilizarea unor softuri pentru determinarea 
diferitelor situații din timpul accidentelor ușurează 
munca dar si da un plus pentru investigator acesta 
putând ușor vizualiza realitatea daunelor produse si 
tipul de accident, precum si determinarea vitezelor la 
care au avut loc evenimentele. 
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