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REZUMAT. Schimbarea geometriei mecanismului bielă-manivelă într-un motor cu ardere internă, conduce la modificări în cinematica 
acestuia şi implicit ale solicitărilor care apar într-un astfel de sistem. Din acest motiv, în proiectarea unui motor cu raport de 
comprimare variabil, trebuie realizat un calcul cinematic şi apoi unul dinamic pentru a determina solicitările în diferitele componente 
ale acestuia.  Articolul prezintă o analiză cinematică a mecanismului bielă-manivelă pentru un motor cu raport de comprimare variabil, 
cu blocul motor articulat. Modificarea poziţiei blocului motor duce la schimbarea geometriei mecanismului bielă-manivelă. Această 
modificare poate deteriora motorul şi prin urmare, necesită un calcul precis. Calculul cinematic este efectuat cu metodele clasice 
pentru fiecare rotaţie a carterului superior faţă de cel inferior. Pentru o rotaţie cu un unghi α, se modifică două seturi de date în 
formulele care descriu cinematica sistemului: excentricitatea mecanismului bielă-manivelă şi poziţia punctului mort superior şi inferior. 
Calculul raportului de comprimare este efectuat în funcţie de rotaţia blocului motor. 
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ABSTRACT. Changing the geometry of the crank rod linkage in an internal combustion engine leads to changes in the system 
kinematics and modifies the stresses which occur in such a system. For this reason, when designing an engine with variable 
compression ratio, kinematic and then, a dynamic calculation must be done to determine the new strength of different components. 
The article presents an analyze of the kinematics of system for a variable compression ratio engine with a rotating block. The 
modification of the engine block position leads to the geometry changing of the crank rod mechanism and in the end, to stress changes 
in the crank rod system. This modification can damage the engine and therefore requires a precise calculus. The kinematic calculation 
for any movement of the cylinder block is made with classical methods. If the engine rotates with an angle α then two sets of data 
changes in the formulas that describe the system kinematics: first the eccentricity of the rod-crank system and second, the position of 
the upper and lower dead point. The calculation of the compression ratio for an engine with variable compression ratio, depending on 
the cylinder block rotation. 
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1. INTRODUCERE 

Proiectarea autovehiculelor de înaltă performanţă, 
care să indeplinească noile cerinţe pentru emisiile de 
noxe şi consumul de combustibil, este dificilă din 
moment ce se doreşte menţinerea costurilor reduse de 
producţie. Nu este profitabilă producerea de autovehicule 
cu un consum redus de combustibil dacă preţul de 
vânzare al acestora este foarte ridicat. Prin urmare, este 
necesar de a găsi soluţii simple şi eficiente, aceasta re-
prezentând întreaga strategie a producătorilor de 
motoare cu raport de comprimare variabil (VCR). 
Departe de a fi o revoluţie, conceptul VCR reprezintă o 
evoluţie majoră a motoarelor convenţionale [1].     

2. CINEMATICA SISTEMULUI CU BLOC 
MOTOR ARTICULAT 

Presupunem motorul în poziţia iniţială. Calculul 
cinematic pentru această poziţie se face cu metodele 
clasice. Dacă se roteşte motorul cu un unghi α  atunci se 
modifică două seturi de date în formulele care descriu 
cinematica sistemului: odată excentricitatea sistemului 
bielă manivelă şi a doua oară poziţia punctului mort in-
ferior şi superior. Această modificare poate da complet 
peste cap motorul şi de aceea este necesar un calcul 
precis. 

Pentru orice mişcare a blocului motor, excentricitatea 
va creşte. Dacă excentricitatea iniţială este zero, prin 
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rotaţia blocului într-o parte sau cealaltă, excentricitatea 
va creşte, constituind un motiv pentru modificarea 
raportului de comprimare. Punctul de zero pentru 
începerea ciclului devine în acest caz punctul de unghi 
α.  Distanţa OC rămâne constantă în timpul roraţiei, axa 
Cx1 devine după rotaţia cu unghiul α  axa Bx1’. În fig. 
2 se prezintă rotaţia blocului cu unghiul α iar în fig. 3 o 
schiţă care permite calculul excentricităţii noi, după 
rotaţia efectuată. 

Excentricitatea e devine e’ unde putem scrie [2]:   
eReReRODeRBDe  )cos1(cos'   

 

 
 

Fig. 1. Rotaţia  blocului motor în sens trigonometric invers. 

 
Fig. 2. Schiţa rotaţiei blocului. 

 

Dacă rotaţia blocului se face în sens trigonometric 
direct, relaţiile rămân aceleaşi, cu observaţia că unghiul 
α  din formulele anterioare se schimbă cu unghiul  - α . 

 
 

Fig. 3 Rotaţia blocului motor în sens trigonometric direct. 
 

 
 

Fig. 4. Reprezentarea excentricităţii în funcţie de rotaţia  
blocului motor. 

 
Să ne ocupăm acum de calculul raportului de com-

primare pentru un motor cu raport de comprimare vari-
abil, în funcţie de rotaţia blocului motor. Pentru acest 
calcul, atunci când ştim excentricitatea e, vom analiza 
figura 5.  

În poziţiile extreme ale mecanismului bielă-manivelă 
avem valorile maxime şi minime ale deplasării pistonului: 

2 2 2 2
max min( ) ; ( ) ;D r l e D l r e       

şi unghiurile făcute de bielă şi manivelă, aflate  în 
prelungire cu axa cilindrului: 

1 2s in ; sin ;
e e

r l l r
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Cursa monocilindrului este în acest caz: 

minmax DDs   

iar raportul de comprimare este: 
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Fig. 5. Calculul raportului de comprimare. 
 

În cazul în care blocul motor s-a rotit cu un unghi  α   
excentricitatea devine e’ iar formulele care dau depla-
sarea pistonului devin: 

2 2 2 2
max min' ( ) ' ; ' ( ) ' ;D r l e D l r e       

iar unghiurile făcute cu axa pistonului: 
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Cursa monocilindrului se schimbă, devenind:     

minmax ''' DDs   

iar raportul de comprimare: 
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Mărimea os  se schimbă devenind:   

maxmax '' DDss oo   

deci raportul de comprimare devine: 
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Fig.6 prezintă poziţiile extreme ale sistemului bielă-
manivelă pentru un bloc motor rotit. 

 

 
 

Fig. 6 
 

 
 

Fig. 7. Raportul de comprimare pentru o variaţie de 120o 

a unghiului de rotaţie. 
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Se constată o variaţie foarte mică a raportului de 
comprimare pentru poziţii vecine poziţiei iniţiale. Pentru 
a observa mai bine această variaţie pentru unghiuri mici 
s-a făcut un grafic cu un interval de variaţie al unghiului 
de rotaţie de 10 grade (faţă de 120 grade iniţial). Se 
obţine graficul din fig.8. 

Deci la o variaţie de 10 grade a rotaţiei blocului se obţi-
ne o variaţie de 0,05% a raportului de comprimare (fig. 8). 

 

 
 

Fig. 8. Raportul de comprimare pentru o variaţie de 100  
a unghiului de rotaţie. 

3. CONCLUZII 

Modificarea poziţiei blocului motor duce la 
schimbarea geometriei mecanismului bielă-manivelă şi 
în cele din urmă, a solicitărilor ce apar în acest sistem. 
În consecinţă, proiectarea unei astfel de motor, implică 
un calcul cinematic şi dinamic pentru componentele 
acestuia, pentru a verifica dacă vor exista noi solicitări 
rezultate din rotaţia blocului motor.  
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