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Mecanică. Doctoratul, în domeniul rezistenţei materialelor, elasticităţii şi plasticităţii, a avut ca tematică analiza 
materialelor compozite ranforsate cu pulberi cu ajutorul metodelor nedistructive ultrasonice, asistate de surse laser 

şi traductoare ultrasonice convenţionale. Domeniul de cercetare curent vizează această clasă de materiale 
compozite şi dezvoltarea unor noi metode de testare, în vederea caracterizări proprietăţilor acestora. Disciplinele 

didactice vizează echipamentele de prelucrare optică a informaţiei, optica geometrică şi fizică etc. 
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1. CONS1. CONS1. CONS1. CONSIDERAŢII GENERALEIDERAŢII GENERALEIDERAŢII GENERALEIDERAŢII GENERALE 
 

Materialele compozite ranforsate cu particule constituie o 
alternativă firească şi viabilă pentru categoria de materiale 
compozite ranforsate cu fibre, primele dintre ele găsindu-şi 
rapid aplicabilitatea într-o gamă extinsă de aplicaţii aerospaţiale, 
din domeniul autovehiculelor etc. Cercetările efectuate pe astfel 
de materiale au demonstrat, suplimentar, faptul că acestea 
constituie cea mai bună opţiune, în condiţiile în care aplicaţia 
impune luarea în considerare şi a factorilor agresivi de mediu 
sau a mediilor cu temperatură ridicată [1]. 

Caracterizarea acestor tipuri de materiale constituie 
fundamentul pentru luarea lor în considerare în cadrul 
proceselor de proiectare şi, în condiţiile unui curent pe care l-
am putea uşor defini ca „nanomanie“ (suprafeţe 
nanostructurate, nanodi-mensiuni), reprezintă condiţia 
prealabilă pentru propunerea, definirea şi caracterizarea unor 
noi tipuri de structuri. Cu toate acestea, întreaga structură de 
material compozit va fi supusă unor „variaţii“ ale proprietăţilor 
sale, chiar dacă materialul este considerat izotrop în ansamblu, 
şi aceasta datorită existenţei unor incertitudini cu privire la 
proprietăţile materialelor constituente, la influenţa exercitată de 
procentul de ranforsare cu material complementar şi, nu în 
ultimul rând, la parametrii care influenţează procesul 
tehnologic de fabricare. 

Lucrarea îşi propune să evidenţieze modul de abordare 
analitic prin prisma „înmagazinării“ tuturor acestor factori de 
influenţă şi să constituie un instrument util în efortul de 
cuantificare a „reacţiei“ compozitului faţă de anumiţi factori 
externi.  
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În cadrul literaturii tehnice de specialitate se regăsesc 
numeroase modele teoretice şi/sau empirice care 
facilitează estimarea proprietăţilor termoelastice ale 
materialelor compozite ranforsate cu pulberi. În continuare 
vor fi oferite unele dintre expresiile asociate abordării din 
perspectiva aproximării micromecanice a acestor tipuri de 
materiale, pentru a facilita înţelegerea analizei şi a 
concluziilor lucrării de faţă, cu menţiunea că abordarea 
detaliată poate fi regăsită în cadrul altor lucrări [1], [2], 
[3]. 

Dat fiind faptul că avem de-a face cu incluziuni sferice 
(particule, pulberi) imersate în materiale diferite care constituie 
matricea compozitului, este necesară emiterea unor micro-


