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BASE ISOLATION SYSTEMS BEHAVIOR TO SEISMIC ACTIONS, FOR BUILDINGS 
WITH SPECIAL DISSIPATIVE ELASTIC RHEOLOGICAL LINKS - ABSTRACT: The 
paper analyzes two types of rheological links based on equivalent schematic. Thus, through a 
combination of elastomeric and assembly of the dissipative device, with viscous fluid, can be 
achieved connections t Voigt – Kelvin type or Maxwell type. The comparative study to isolate the 
base, with distinct rheological links Voigt - Kelvin or Maxwell, highlights the parameters of the 
two solutions. 
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REZUMAT: În lucrare se analizează două tipuri de legături reologice, pe baza schematizării 
echivalente. Astfel, printr-o combinaţie de asamblare a dispozitivelor elastomerice şi a celor 
disipative, cu fluid vâscos, pot fi realizate legături de tip Voigt – Kelvin sau de tip Maxwell. 
Studiul comparativ, pentru izolarea bazei, având ca legături reologice distincte Voigt – Kelvin sau 
Maxwell, evidenţiază nivelul parametric al celor două soluţii. 

Cuvinte cheie: legături reologice Voigt – Kelvin sau Maxwell, schematizare echivalentă, 
dispozitive elastomerice, dispozitive disipative 

1. INTRODUCERE 

Izolarea bazei pentru clădirile vulnerabile la acţiunile 
seismice, cu grad ridicat de risc, se constituie sub 
forma unei soluţii tehnice fezabile, de protecţie 
antiseismică, în condiţiile cutremurelor de pământ 
din România [8], [10]. 

Până în rezent au fost realizate câteva soluţii de 
izolare a bazei atât pentru clădiri monumentale, din 
patrimoniul cultural şi istoric, cât şi pentru viaducte 
rutiere din România [1]. 

Sistemul de izolare dinamică poate fi realizat în variate 
configuraţii de alcătuire pe baza utilizării dispozitivelor 
antiseismice elastomerice şi a dispozitivelor disipative 
hidraulice cu ulei siliconic. Combinaţiile de asociere 
funcţională în serie/paralel trebuie realizate numai pe 
baza unui studiu de conlucrare a clădirii de tip solid 
rigid, cu legăturile conforme, ce pot fi realizate în mod 
efectiv. În aceste condiţii, în funcţie de tipul clădirii, a 
configuraţiei geometrice, a distribuţiei maselor în 
interiorul anvelopei, a excitaţiei seismice zonale, cât şi 

cerinţelor de siguranţă, pot fi concepute, realizate şi 
testate legăturile vâscoelastice şi disipative, având drept 
ţintă asigurarea unui grad de izolare dinamic de peste 
0,7. 

În lucrare se analizează două tipuri de legături 
reologice, pe baza schematizării echivalente [6]. 
Astfel, printr-o combinaţie de asamblare a 
dispozitivelor elastomerice şi a celor disipative, cu 
fluid vâscos, pot fi realizate legături de tip Voigt – 
Kelvin sau de tip Maxwell. 

Studiul comparativ, pentru izolarea bazei, având ca 
legături reologice distincte Voigt – Kelvin sau Maxwell, 
evidenţiază nivelul parametric al celor două soluţii. 

2. COMPORTAREA DINAMICĂ A 
SISTEMULUI DE IZOLARE A BAZEI  

CU LEGĂTURI REOLOGICE  
VOIGT - KELVIN 

Schema dinamică echivalentă se pezintă în figura 1, 
unde m este masa construcţiei, cu comportare de 
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rigid, k este rigiditatea echivalentă a întregului sistem 
c este vâscozitatea echivalentă, 	  este 
deplasarea instantanee seismică cu amplitudinea  şi 
pulsaţia , 	  este deplasarea instantanee 
absolută de răspuns, în raport cu sistemul fix O1X. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Modelul dinamic al sistemului reologic echivalent 
Voigt – Kelvin 

Ecuaţia diferenţială exprimată în raport cu              
, prin aplicarea transformării , 

este de forma: 
0  (1) 

sau 
   (2) 

unde ,iar 	 . 
 
Pentru linia spectrală fundamentală , , ecuaţia 
diferenţială exprimată în deformaţia instantanee 

 poate fi scrisă astfel: 
  (3) 

cu soluţia de forma  
sin	   (4) 

unde 	 este deformaţia maximă sau amplitudinea 
deformaţiei instantanee 

 – defazajul dintre excitaţia  şi deformaţia 
. 

Cele două mărimi parametrice  şi  se determină 
din condiţia ca relaţia (4) să verifice ecuaţia 
diferenţială (3), în final, obţinându-se următoarele 
formule de calcul: 

   (5) 

    (6) 

 
Forţa instantanee a sistemului vâscoelastic Q(t) 
transmisă corpului cu masa m este dată de relația: 

sin	  (7) 
Sau înlocuind  și , în final, obținem amplitudinea 
forței  și defazajul  dintre forța Q(t)și deformația 
instantanee , după cum urmează: 
 

√    (8) 

                 (9) 

Forța instantanee echivalentă, de excitație, 
 are amplitudinea 

    (10) 
Transmisibilitatea dinamică este data de formula 

, astfel încât ținând seama de relațiile (4), (6) 

și (10), rezultă: 
 

   (11) 

Energia disipată  poate fi scrisă sub 
forma: 

  (12)

  

3. COMPORTAREA DINAMICĂ A 
SISTEMULUI DE IZOLARE A BAZEI  

CU LEGĂTURI REOLOGICE  
MAXWELL 

Legătura elastică și vâscoasă dintre punctul de 
excitație cinematică seismică și masa mobilă 
reprezintă conexiunea în serie a unui corp reologic 
Hooke cu un corp reologic Newton, astfel încât se 
obţine legătura compusă modelată reologic Maxwell 
[7]. Aceasta transmite masei mobile excitația 
cinematică seismică pentru componenta 
fundamentală. Sistemul reologic liniar Maxwell 
elastic și vâscos serie (E-V) are coeficienții 
echivalenți de rigiditate k și respectiv de vâscozitate 
c. Schema dinamică echivalentă din figura 2 
reprezintă modelul fizic raportul la axa de referință 
O1X, considerată fixă. Se menționează reperul mobil 
O ce semnifică punctul de excitație seismică după 
componenta spectrală fundamentală, unidirecțională, 
având legea  , unde X0 este 
amplitudinea deplasării x0, iar 2  este pulsația 
fundamentală de excitație a componentei spectrale cu 
frecvența de excitație f. 
 
 

 

 

  

 

Fig. 2 Modelul dinamic al sistemului reologic echivalent 
Maxwell 

În sistemul mobil de coordonate cu originea în O, 
deplasările instantanee relative sunt  și 
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, iar deformațiile instantanee ale elementului 
vâscos  și respectiv a întregului 
sistem (E-V) este . 
Ecuațiile diferențiale ale mișcării relative sunt de 
forma: 

   (13) 

 
Mărimile , x și y în formulare complexă pot fi 
scrise astfel: 

, cu	
, cu	 		

  (14)  

 
Introducem (14) și derivatele lor în (13) și obținem 
un sistem algebric în  și  prin rezolvarea căruia se 
obțin amplitudinile deplasărilor instantanee                          

	și	respectiv	 . Astfel, amplitudinea 
A rezultă sub forma: 

    (15) 

 
În funcție de parametrii relativi  și Ω, ținând seama 

de expresiile 
√

, Ω  unde , iar 

≡  după modelul Voigt-Kelvin în corelaţie cu 
≡ 4  în care  este fracţiunea din 

amortizarea critică după modelul Maxwell. Relația 
(15) poate fi transpusă astfel: 

Ω   (16) 

 
Amplitudinea B este dată de relația: 

  (17) 

sau 

Ω   (18) 

Defazajul  dintre deplasarea instantanee  
și deplasarea instantanee excitatoare , 
potrivit relațiilor (14), rezultă sub forma: 

  (19) 

sau 

   (20) 

  
Deformația instantanee a sistemului vâscos poate fi 
scrisă sub forma sin	  sau în complex 
avem , unde . Aceasta se 
determină în funcție de deplasările instantanee  
și , astfel: 
 

      (21) 
 

unde  este de forma: 

										   

astfel încât împreună cu relația (21) se obține: 
 

4 1 Ω Ω 2 Ω  (22) 

de unde rezultă 

 

   (23) 

sau sub forma 

 

  (24) 

 
Pentru modelul Maxwell excitat cinematic în punctul 
de conexiune a masei, transmisibilitatea cinematică 
este: 
 

ω,
,

   (25) 

unde indicele M indică faptul că toate relațiile sunt 
specifice modelului Maxwell. 

Cu relațiile (15) și (25) obținem: 

ω,          (26) 

Forța maximă transmisă , iar cu relația 
(24) rezultă: 
 

  (27) 

 
În sistemul vâscos, cu coeficientul de vâscozitate 
echivalentă c, energia disipată se determină astfel: 
 

    (28) 

sau folosind relația (23), avem: 

 

8   (29) 

 

4. ANALIZA COMPARATIVĂ A 
PERFORMANȚELOR SISTEMELOR DE 

IZOLARE ȘI DISIPARE 

Pentru aceeași structură a unei clădiri, cu mișcare 
seismică după componenta fundamentală, s-au 
analizat performanțele parametrice realizate. Datele 
sunt prezentate în tabelul 1. 
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Tabelul 1 Parametrii de răspuns. Valori comparative 
 

Parametrii de răspuns la 
acţiunea seismică pentru 

linia spectrală 
fundamentală 

  
 

Model reologic echivalent/Reprezentare 
Voigt – Kelvin [E/V] Maxwell [E - V] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studiu de caz. Parametri iniţiali 

8 ∙ 10 / ; 2 ∙ 10 / ; 3 ∙ 10 ; 0,25 ; 0,50 ; 
1,57 ; 3,14 ; 0,30 ; 0,3 2,94 / ; 

1330	 . 
Deplasarea maximă A 0,133 0,054	  
Transmisi-bilitatea T 0,44 0,183 

Gradul de izolare dinamică I 56% 81% 
Deformaţia maximă a 
amortizorului vâscos Δ 0,386  H 0,20  

Forţa maximă vâscoasă Q0 3094  1250  
Energia disipată pe 

amortizor Wd 
3094  800  

 

5. CONCLUZII 

Analiza dinamică a mișcării seismice pe o singură 
direcție orizontală a unei structuri în două variante cu 
legături elastice și disipative, evidențiază următoarele 
aspecte: 
a) se utilizează excitaţia cinematică în deplasare 
instantanee sau în accelerație instantanee, după 
primul mod al mișcării seismice pentru analiza 
semnificativă ale parametrilor de răspuns. 
b) relațiile analitice ale parametrilor de răspuns 
dinamic pentru determinarea transmisibilității, a 
gradului de izolare dinamică, a forțelor transmise, cât 
și a energiei disipate permit evaluarea numerică a 
eficienţei sistemului [3]. 
c) modelele reologice prezentate reprezintă situații 
reale de asanblare în serie, model al dispozitivelor 
elasomerice cu dispozitivele de disipare fluidice 
vâscoase [9]. 
d) relațiile de calcul permit reprezentarea familiilor 
de curbe parametrizate de k sau c, cu variația 
continuă a pulsației de excitație  [4], [5]. 
e) studiul de caz este elocvent în evidenţierea 
eficienţei sistemului de izolare cu legături reologice 
distincte Voigt – Kelvin şi Maxwell. 
 
Relațiile analitice obţinute sunt necesare în orice 
demers de optimizare, în etapele de proiectare ale 
izolării dinamice la acțiuni seismice pentru primul 
mod de excitaţie, ce corespunde liniei spectrale 
fundamentale. 
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