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Rezumat: Lucrarea prezintă un mod practic de 
construcţie a unui circuit rezonant mecanic, pornind 
de la relaţii existente in “Teoria Sonicităţii”, capitolul 
“Ciocane Sonice”. Aplicaţiile sunt multiple, deoarece 
un astfel de circuit resonant mecanic  este echivalentul 
unei diode electrice, lăsând energia mecanică să 
curgă într-un singur sens, de la generator spre unealta 
tăietoare. 
. 
Cuvinte cheie: Teoria Sonicităţii, circuit rezonant 
mecanic. 
 

INTRODUCERE 
Teoria Sonicităţii  prezintă un mod de 

proiectare al circuitelor rezonante mecanice, 
în care apar constante de material (efort 
unitar admisibil …) a căror valoare este 
dificil de controlat în timpul proceselor 
termice la care sunt  supuse arcurile. În 
prezenta lucrare se argumentează modul 
practic în care cele două arcuri având 
capacităţile sonice C1 şi C2 pot fi obţinute 
prin secţionarea unui arc ce are capacitatea 
sonică C. 

 
METODA DE CALCUL  
Pentru a putea proiecta grupul rezonant 

C1-L-C2 sunt necesare precizări suplimentare: 
rezonanţa sonică apare dacă  

  LCω2 =1, 
 L=inductanţa sonică a pistonului, 

calculată cu formula: 
  L=M/Sp

2 
 în care M este masa pistonului şi Sp 

este secţiunea pistonului în raport cu lichidul. 
            C= capacitatea sonică echivalentă, 
calculată cu formula: 
                  C=fSr

2/F 
în care Sr este suprafaţa secţiunii drepte a 
arcului, iar f este distanţa pe care se 
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INTRODUCTION 
Theory of sonics has a mechanical 

resonant circuits design in witch material 
constants occur (tensile strength ...), whose 
value is difficult to control during thermal 
processes faced by springs. In this paper 
argues a practical way in which the two 
springs with sonic capacities C1 and C2 can 
be obtained by cutting an spring that has the 
sonic capacity C. 

 
 
 

METHOD OF CALCULATION 
 In order to design resonant circuit C1-L-C2 
are neccessar further clarification: sonic 
resonance occurs if 
        
        L= sonic piston inductance calculated 
with the formula 
 
        where M is the mass of the piston and 
piston Sp is the section relative to the liquid. 
         C = equivalent sonic capacity, 
calculated using the formula 
 
where Sr is straight sectional area of the 
spring, and f is the distance that the spring is 
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comprimă arcul sub acţiunea forţei F. 
 ω= pulsaţia undelor transmise prin lichid. 
 

compressed under the action of F 
ω = angular wave transmitted through the 
liquid. 

În practică, se cântăreşte masa M a 
pistonului, se calculează inductanţa sa sonică 
�i cu ajutorul formulei de rezonanţă se 
determină valoarea capacităţii sonice C. 

In practice, weigh the mass M of the piston, 
to calculate inductance and sonic resonance 
formula to determine the value of sonic 
capacity C 

 
Valorile celor două capacităţi sonice C1 şi C2 
se determină din relaţiile: 
                       1/C=1/C1+1/C2 
                       1/C1=2/πC 
din care se obţine 
                       C1=1,57C,  C2=2,75C 

Dificultatea tehnică majoră în 
contextul teoriei ciocanelor sonice – şi care a 
stagnat reproducerea acestor aplicaţii – apare 
tocmai din faptul că, din punct de vedere 
tehnologic, este extrem de dificil şi ineficient 
să se construiască arcuri care să îndeplinească 
condiţiile impuse de ultimele două relaţii. 

 Aceste dificultăţi pot fi evitate prin 
calcularea punctului în care poate fi secţionat in 
arc având lungimea l şi capacitatea sonică C, 
astfel încât sa se obţină două arcuri de lungimi l1 
şi l2 având capacităţile sonice C1 şi C2 .. 
 

Values of the two sonic capacities C1 and C2 
are determined from the relations:. 

 
 
from which we obtain 
 
Major technical difficulty in the context of 
sonic hammers theory - which has stalled 
replication of these applications - is precisely 
that, technologically, is extremely difficult 
and inefficient to build arches that satisfies 
the conditions of the last two relations. 
 
These difficulties can be avoided by 
calculating the point where the arc with 
length l and sonic capacity C  can be cut, so 
as to obtain two arcs of lengths l1 and l2 with 
sonic capacities C1 and C2. 

Capacitatea sonică a unui arc este 
proporţională cu lungimea sa,conform 
relaţiei: 
C=Sl/E, C1=Sl1/E, C2=SE/l2                     (1) 

Sonic capacity of a spring is proportional to 
its length, according to the relation: 

 
 
S= secţiunea arcului 
E= modul de elasticitate longitudinal 
Deoarece arcurile sunt cuplate în serie, 

l= l1+l2                                      (2)           
Anterior au fost obţinute relaţiile: 
 C1=1,57C,  C2=2,75C    (3)
 Din relaţiile (1) şi (3) se obţine
 C1/C2=l1/l2=1,57/2,75=a   

Introducând valoarea lui a în (2), se obţine 
 l1=al/(a+1), l2=l/(a+1)  

.S=sectionofspring 
E = longitudinal modulus 
Because springs are connected in series, 

 
Were previously obtained relations: 

From relations (1) and (3) we obtain 

 

Entering a value in (2), we obtain 

Capacitatea sonică C va avea valoarea Sonic capacity C will have the value 
 

C=C1C2/(C1+C2)= ωl1l2/E(l1+l2)=…= ωal/E(a+1)2  (4) 
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 Cunoscând valorile                                              Knowing the values 

a=0,57;  a/(a+1)2=0,23 
se obţine                                                                obtain 
C= ω 0,23l/E 
iar cu valorile                                                                and with values 
a/(a+1)=0,363;  1/(a+1)=0,636 
se obíne                                                                 obtain 
 
          l1=0,363l;  l2=0,636 l            (5)             
Verificare:                                                             Verification: 
         C= ωl1l2/E(l1+l2)= …= ωl/E 
Deci arcul de lungime l va fi secţionat                So long spring it will be cut according to                                
 conform relaţiei (5), asigurându-se                   ensuring mechanical resonant circuit  
proiectarea circuitului rezonant mecanic.     design relation (5) 
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