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1. INTRODUCERE1. INTRODUCERE1. INTRODUCERE1. INTRODUCERE    

Plăcile subţiri supuse încovoierii au fost analizate 
considerând că deformaţiile planului median al plăcii pot fi 
neglijate când deplasările sunt mici în raport cu grosimea 
plăcii [1-5 ]. În cazul deplasărilor mari în comparaţie cu 
grosimea plăcii, dar mici în raport cu celelalte dimensiuni 
ale plăcii, studiul este extins, incluzând şi deformaţiile 
planului median [5]. Soluţia care descrie comportarea 
acestor plăci se poate obţine uşor cu metode energetice [5], 
iar în lucrarea [6] soluţia sistemului de ecuaţii care descriu 
deformarea unei plăci inelare încastrate pe conturul exterior 
cu un inel de rigiditate este obţinută din rezolvarea unui 
sistem de ecuaţii cu diferenţe finite. În cazul plăcii circulare 
încastrate pe contur, soluţia pentru deplasarea transversală 
va fi determinată cu metoda lui Ritz.  

2. PUNEREA PROBLEMEI2. PUNEREA PROBLEMEI2. PUNEREA PROBLEMEI2. PUNEREA PROBLEMEI    

Se consideră o placă circulară subţire de rază a şi 
grosime h, supusă unei încărcări uniform distribuite şi 

încastrată pe contur. Întrucât încărcarea de pe placa 
circulară este distribuită simetric în raport cu o axă 
perpendiculară pe placă, trecând prin centrul ei, suprafaţa 
mediană deformată va fi de asemenea axialsimetrică. Un 
punct aparţinând suprafeţei mediane înainte de deformare, 
după aplicarea forţelor – când deplasările sunt mari (w ≥  
0,2h) –, va avea o deplasare cu două componente: o 
componentă u în direcţie radială şi o componentă w 
perpendiculară pe planul plăcii. 

Ecuaţiile care guvernează deformarea plăcilor circulare 
cu deplasări mari sunt, conform [6]: 
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