Examen de diplomă – iulie 2019 (AR-zi, AE-zi)
TEMATICA pentru PROBA 1 (scrisă) “Ingineria autovehiculelor”
Precizări pentru subiectele de Motoare
1 Caracteristicile motoarelor
1.1 Caracteristica de turaţie (m.a.s. şi m.a.c.)
1.2 Caracteristica de sarcină (m.a.s. şi m.a.c.)
2 Parametrii constructivi şi funcţionali ai motorului
2.1 Parametrii geometrici ai motorului: S, D, Vs, i, Vt, ε, Vca, r, l, λ
2.2 Parametrii funcţionali ai motorului: n, vmp, ω, pme
2.3 Parametrii de comparaţie ai motoarelor: Pl, Ps, φa, φv
3 Construcţia şi calculul mecanismului motor
3.1 Pistonul: rol, construcţie, materiale, elemente de calcul
3.2 Bolţul: rol, construcţie, materiale, elemente de calcul
3.3 Biela: rol, construcţie, elemente de calcul
4. Construcţia şi calculul mecanismului de distribuţie
4.1 Grupa supapei
4.2 Supapa: construcţie, stabilirea dimensiunilor principale
4.3 Came armonice şi came fără şoc; comparaţie
5 Construcţia şi calculul instalaţiilor auxiliare ale motorului
5.1 Construcţia sistemului de răcire; scheme de principiu
5.2 Calculul radiatorului
5.3 Construcţia sistemului de ungere; scheme de principiu
5.4 Calculul pompei de ulei cu roţi dinţate
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Precizări pentru subiectele de Dinamica și Construcția Autovehiculelor
6 Rezistenţele la înaintare ale autovehiculului
6.1 Rezistenţa la rulare
 Cauzele fizice ale rezistenței la rulare (histerezisul pneului și al solului)
 Definiția coeficientului de rezistență la rulare
 Relațiile de calcul pentru forța și puterea de rezistență la rulare pentru o roată
 Relațiile de calcul pentru forța și puterea de rezistență la rulare pentru întreg
vehiculul
 Valori tipice pentru coeficientul de rezistență la rulare pentru diferite soluri și
pneuri
 Influențele diferiților factori (constructivi și de exploatare) asupra coeficientul
de rezistență la rulare
 Posibilități de reducere a rezistenței la rulare
6.2 Rezistenţa pantei
 Cauzele fizice ale rezistenței pantei
 Relații de legătură între panta exprimată în grade și în procente
 Relațiile de calcul pentru forța și puterea de rezistență a pantei
6.3 Rezistenţa aerodinamică
 Cauzele fizice ale rezistenței aerodinamice (diferența de presiune între zona din
față și din spate; frecarea aerului cu suprafața caroseriei)
 Definiția coeficientului de aerodinamicitate a formei caroseriei
 Relațiile de calcul pentru forța și puterea de rezistență aerodinamică
 Valori tipice pentru coeficientul de rezistență aerodinamică pentru diferite
tipuri de vehicule
 Influențele diferiților factori (constructivi și de exploatare) asupra
coeficientului de aerodinamicitate a formei caroseriei
 Posibilități de reducere a rezistenței aerodinamice
7 Performanţele autovehiculului
7.1 Forţa la roată şi caracteristica de tracţiune
 Definiția forței la roată
 Expresia de calcul a forței la roată
 Reprezentarea grafică a caracteristicii de tracţiune (forța de tracțiune și
rezistențele la înaintare în funcție de viteză)
 Stabilirea vitezei maxime a autovehiculului cu ajutorul caracteristicii de
tracţiune
7.2 Puterea la roată şi caracteristica de putere
 Definiția puterii la roată
 Expresia de calcul a puterii la roată
 Reprezentarea grafică a caracteristicii de putere (puterea la roată, puterea
motorului și puterea rezistentă la înaintare)

 Stabilirea vitezei maxime a autovehiculului cu ajutorul caracteristicii de putere
7.3 Factorul dinamic şi caracteristica dinamică
 Definiția factorului dinamic (limitat de posibilitățile sistemului de propulsie și
limitat de aderență)
 Expresia de calcul a factorului dinamic
 Reprezentarea grafică a caracteristicii dinamice (factorul dinamic și
coeficientul de rezistență la rulare în funcție de viteză)
 Stabilirea vitezei maxime a autovehiculului cu ajutorul caracteristicii dinamice
8 Ambreiaje mecanice pentru autovehicule
8.1 Rolul şi clasificarea ambreiajelor mecanice
8.2 Construcţia ambreiajelor mecanice (cu arcuri periferice şi cu arc central
diafragmă; monodisc, bidisc şi polidisc; cu acţionare mecanică şi hidraulică); scheme
funcţionale
8.3 Calculul de predimensionare al ambreiajului mecanic (determinarea diametrului
exterior al discului de fricţiune)
8.4 Cuplajul visco
8.5 Cuplajul Haldex
9 Transmisia principală a autovehiculelor (reductorul central și final)
9.1 Rolul (funcțiunile) transmisiei principale
9.2 Cinematica și dinamica unui angrenaj cilindric
9.3 Scheme de reductoare centrale într-o treaptă (cu angrenaj cilindric sau conic)
9.4 Scheme de reductoare centrale în două trepte
9.5 Scheme de reductoare finale
9.6 Scheme de transmisii principale în două trepte, cu reductor central si final
9.7 Tipuri de angrenaje conice folosite la reductorul central
9.8 Montaje cu rulmenți folosite la transmisia principală
10 Frâne mecanice pentru autovehicule
10.1 Funcţiunile sistemului de frânare; subsistemele sistemului de frânare
10.2 Rolul şi clasificarea frânelor
10.3 Construcţia frânei cu tambur şi saboţi (simplex, duplex, servo)
 Tipuri de saboți (articulat și flotant; primar și secundar)
 Schema frânei simplex
 Schema frânei uni-duplex și duo-duplex
 Schema frânei uni-servo și duo-servo
 Elemente de acționare în interiorul frânei (cilindru, camă, pană)
10.4 Construcţia frânei cu disc şi etrier
 Cu disc fix și etrier flotant
 Cu disc fix şi etrier fix
 Cu disc flotant şi etrier fix

10.5 Cerinţe funcţionale pentru frâne (eficacitate, stabilitate, răcire, protecţie la
impurităţi, reglare a jocului funcţional, aerisire)
 Materiale utilizate la construcția rotoarelor și a materialelor de fricțiune
 Valori tipice ale coeficienților de frecare pentru diferite tipuri de frâne
 Definiția eficacității (coeficientului de amplificare internă a) frânei
 Relația de calcul a momentului de frânare în funcție de presiunea de acționare
10.6 Calculul frânei cu tambur şi saboţi (coeficientului de amplificare internă;
momentul de frânare)
10.7 Calculul frânei cu disc şi etrier (coeficientului de amplificare internă; momentul
de frânare)
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