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REZUMAT. Industria aerospaţială utilizează de regulă cu structuri cu cerinţe speciale, cum ar un număr mare de 
cazuri de calcul sau rezistenţa la oboseală, în condiţiile unei mase structurale minime. Constrângerile 
aerodinamice introduc restricţii suplimentare, rezultând astfel structuri cu forme complexe care să ofere suport 
pentru solicitările componentelor majore ale avioaneloor și elicopterelor. Articolul are scopul de a sublinia care 
este importanţa introducerii unor sisteme de monitorizare în timp real a intergrităţii structurilor în aplicaţiile din 
domeniul aerospaţial. În acest scop, s-a elaborat o analiză statică, folosind metoda  elementelor finite, pentru 
palea principală a unui elicopter ușor. Distribuţiile de tensiuni, respectiv a deplasărilor relative au fost utilizate 
pentru a identifica zonele unde există cea mai mare probabiltate de apariţie a fisurilor. Aceste zone sunt de 
interes pentru instalarea senzorilor pentru monitorizarea integrităţii structurale. 

Cuvinte cheie: analiză structurală, metoda elementelor finite, pală rotor principal, reţea de senzori, monitorizarea 
sănătăţii structurilor. 

ABSTRACT. The aerospace industry deals from the beginning with structures with special requirements as 
extreme lightweight and withstanding to a big number of load cases. Aerodynamics constraints lead to 
supplementary restrictions, the results being the complex shape to sustain the fuselage, the rotor blades or the 
wings skin. The first aim of this paper is to highlight the importance of the introduction of Structural Health 
Monitoring systems  in the applications from the aerospace area. For this purpose, a structural static analysis of a 
helicopter blade, using the finite elements method was performed. There were obtained the stresses and 
deformations maps that are very useful for the designing and the construction of the aircrafts structures. 

Keywords: structural analysis, Finite Elements Method, helicopter rotor blade, sensors network, Structural Health 
Monitoring. 

1. INTRODUCERE 

În ultimii ani s-au dezvoltat o serie de tehnici noi 
de detectare a defectelor din structuri. Aceste metode 
permit, la nivel global, monitorizarea în timp real a 
structurilor mari şi sunt incluse în cadrul procesului 
de monitorizare a sănătăţii structurilor (Structural 
Health Monitoring – SHM). Dezvoltatorii sistemelor 
de monitorizare a defectelor, care deseori utilizează 
tehnologia  senzorilor integraţi, au fost preocupaţi de 
adoptarea unei noi filozofii de proiectare a acestora. 
SHM implică integrarea senzorilor, a materialelor 
inteligente, achiziţia şi transmisia de date şi mecanis-
mele computaţionale într-o structură nouă, capabilă să 
detecteze, să localizeze, să evalueze şi să estimeze 
propagarea unui defect în interiorul unei structuri 
[1]. Un sistem SHM tipic este asociat cu identi-
ficarea în timp real a defectelor din structuri; astfel 
de sisteme pot fi aplicate cu succes în domeniul 
aerospaţial dar şi în ingineria civilă. 

După [2], Monitorizarea Sănătăţii Structurale 
(Structural Health Monitoring – SHM) se referă la 
diagnosticarea intergității (”stării de sănătate”) com-
ponentelor unei structuri. Această stare poate fi 
alterată de-a lungul timpului, datorită mai multor 
factori ca: uzura structurii datorată fenomenului de 
oboseală a materialelor, acţiunea factorilor de mediu 
(temperatură și umiditate) precum şi a unor eve-
nimente accidentale. Cu ajutorul sistemelor SHM se 
poate oferi o prognoză referitoare la evoluţia în timp 
a defectelor. 

Totodată, SHM este o metodă îmbunătăţită de a 
efectua o evaluare nedistructivă a unei structuri. 
Această metodă implică integrarea senzorilor, a 
materialelor, transmisiei de date, capacitatea com-
putaţională şi abilitatea de procesare în interiorul 
structurilor. 

Evaluarea şi cunoaşterea în timp real a integrităţii 
şi sănătăţii structurilor este un obiectiv foarte impor-
tant pentru producători, utilizatori dar şi echipele de 
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întreţinere. Astfel, monitorizarea sănătăţii structurale 
oferă o serie de avantaje, ca: 

∑ utilizarea optimă a aeronavelor prin reducerea 
perioadelor de nefuncţionare şi evitarea accidentelor 
datorate structurilor care operează în condiţii de 
nesiguranţă; 

∑ înlocuirea inspecţiei de întreţinere periodică a 
structurii cu mentenanţa automatizată pe termen 
lung; 

∑ reducerea drastică a implicării factorului uman 
şi în consecinţă a erorilor umane îmbunătăţind astfel 
siguranţa şi fiabilitatea structurilor 

Conform [2] îmbunătăţirea siguranţei structurilor 
este puternic motivată în special după unele acci-
dente spectaculoase datorate: 

∑ întreţinerii nesatisfăcătoare a structurilor din 
domeniul aerospaţial (fig. 1); 

∑ erorilor de detecție a defectelor în cadrul 
procesului de fabricație. 

 
 

Fig. 1. Accidentul zborului 243 al companiei Aloha Airlines  
din 29 aprilie 1988, datorat coroziunii insuficient controlate  

în etapa de mentenanţă [2]. 
 

Analiza diferitelor cauze ale accidentelor aviatice 
scot adesea la lumină deficienţe de întreţinere a 
structurilor aeronavelor. Conform [3], se afirmă că 
numai 4 % din totalul accidentelor datorate cedărilor 
structurii primare se datorează fenomenului de 
oboseală. Datorită introducerii sistemelor SHM, îm-
bunătăţirea mentenanţei poate duce la reducerea la 
nivel global a accidentelor din domeniul aerospaţial 
cu cel puţin 10 %. 

A doua motivaţie importantă în cadrul utilizării 
sistemelor SHM este criteriul economic. Astfel, pentru 
structurile care conţin sisteme SHM costurile de 
întreţinere şi gradul de siguranță (al comportării sub 
sarcină) se menţin constante, în timp ce la structurile 
clasice, fără sisteme SHM, costurile de întreţinere 
cresc iar gradul de siguranță scade.  Acest lucru este 
foarte bine prezentat în graficul din figura 2. Im-
plementarea sistemelor SHM presupune costuri de 
dezvoltare, costuri de producție și masă auxiliară pe 
aeronavă ceea ce conduce la reducerea cheltuielor de 
întreținere. 

De asemenea, se poate afirma că o eroare de 
funcționare a sistemului SHM nu este critică; aceasta 
poate fi constatată la bord și remediată. Ea nu repre-
zintă un risc major deoarece o fisură nu apare și nu 

se propagă la dimensiunea critică pe parcursul unui 
singur zbor. 

 

 
 

Fig. 2. Avantajul din punct de vedere economic  
al sistemelor SHM pentru utilizatori [2]. 

2. STADIUL ACTUAL AL INTRODUCERII 
SISTEMELOR SHM ÎN APLICAŢIILE 
DIN INDUSTRIA AEROSPAŢIALĂ 

În [4] s-a arătat că au existat o serie de preocupări 
în identificarea tehnicilor de adaptare a sistemelor 
SHM în aplicaţiile din domeniul aeronautic. Aceste 
preocupări au inclus: 

∑ dezvoltarea metodelor de definire a numărului 
optim al senzorilor şi localizării acestora; 

∑ identificarea caracteristicilor semnificative la 
un nivel minim al defectului; 

∑ capacitatea de a deosebi variaţiile caracteristi-
cilor cauzate de defect de cele cauzate de factorii de 
mediu; 

∑ dezvoltarea unor metode statistice de a deosebi 
caracteristicile corespondente structurilor nedeterio-
rate de cele ale structurilor cu defecte; 

∑ studii comparative asupra perfomanței  unor 
metode diferite de identificare a defectelor aplicate 
pentru același set de date. 

După anul 2000, s-a observat o preocupare 
continuă în dezvoltarea sistemelor SHM avansate, în 
cadrul aplicaţiilor din domeniul aerospaţial. 

Conform [5] s-a propus utilizarea metodei bazate 
pe emisie acustică (AE - Acoustic Emission), pentru 
detectarea defectelor din zona trenului de aterizare al 
unui elicopter. 

Sistemul SHM complex bazat pe senzorii de 
emisie acustică (fig. 3.) a fost testat pe un avion de 
luptă (fig. 4). De asemenea, acest sistem de moni-
torizare s-a utilizat în cadrul unui experiment pe 
demonstratorul DC - XA - Delta. 

Conform [6] s-au efectuat o serie de teste de 
durabilitate pe aeronavele comerciale. Utilizând 
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standardele existente de durabilitate ale aeronavelor 
comerciale şi militare, s-au dezvoltat o serie de teste 
specifice pentru evaluarea sistemelor SHM. Testele 
s-au efectuat pe senzori PZT (piezoelectrici) montaţi pe 
suprafaţa unor epruvete din aluminiu. De asemenea,  
s-au efectuat şi teste de mediu pentru a se observa 
influenţa factorlor de mediu asupra sistemelor SHM. 

 

 
 

Fig. 3. Senzor de emisie acustică utilizat  
în cadrul sistemului SHM montat în structura  

elicopterului [Finalyson et al., 2000]. 
 

 
 

Fig. 4. Utilizarea metodei de emisie acustică 
drept metodă SHM pe un avion de luptă  

supus unor teste de oboseală [Finalyson et al., 2000]. 
 

După [7], s-a propus utilizarea unei reţele de 
senzori piezolelectrici (PZT) (fig. 5) pentru detecta-
rea defectelor în structurile aerospaţiale. Cercetările 
au fost efectuate în China, la Universitatea din 
Nanjing şi s-a adoptat o metodă de detectare a 
defectelor bazată pe teoria undelor Lamb combinată 
cu metodele clasice de prelucrare a semnalului 
(filtrare, corelație, convoluție etc.). 

 

 
 

Fig. 5. Pelicula de senzori PZT [7]. 
 

Sistemul SHM propus a fost aplicat pe o structură 
de aripă din material compozit în vederea estimării 
impactului şi a delaminării. De asemenea, s-au utilizat 
senzori FBG (Fiber Bragg Grating) pentru monitori-
zarea temperaturii şi a eforturilor din structura 
aeronavei. 

Conform [8], s-au efectuat o serie de cercetări în 
ceea ce priveşte sistemele SHM introduse în 
aplicaţiile din industria aerospaţială. S-au utilizat 
senzori FBG, montaţi în diferite locuri pe compo-
nentele aeronavei pentru a măsura deformaţia locală. 
Astfel, s-a propus un sistem (fig. 6) constituit din 4 

senzori, un sistem de interogare - demultiplexare 
de mare viteză, un sistem de achiziţie de date şi un 
sistem de procesare a semnalelor. Acest sistem SHM 
propus a fost aplicat pe o structură de aripă din 
materiale  compozite CFRP (fibră de carbon). 

 

 
 

Fig. 6. Montajul realizat pentru determinarea comportării  
la impact a structurii aeronavei [8]. 

 
Conform [9], s-a utilizat metoda termografică 

pentru detectarea delaminării dintr-un panou de 
compozit CFRP din fuzelajul unui elicopter Agusta 
Westland AW 139. 

De asemenea, s-a propus şi utilizat un montaj 
experimental (fig. 7) constituit dintr-o cameră cu 
infraroşu SC 5600 FLIR, lămpi cu halogen şi un 
computer pentru procesarea datelor. Lămpile cu 
halogen au fost utilizate pentru a excita suprafaţa 
epruvetei în timpul experimentelor. Astfel, s-a măsurat 
delaminarea care s-a produs în interiorul materialului 
epruvetei. 

 

 
 

Fig. 7. Montaj experimental pentru detectarea delaminării unei 
structuri de fuzelaj pentru elicopterul AW 139: 1–cameră IR, 2–

lămpi halogen, 3–panou compozit, 4–computer, după [9]. 
 

La ora actuală, o serie de sisteme de monitorizare a 
integrității structurale au fost introduse în componența 
aeronavelor și testate în diferite situații (L-410 NG,  
B - 52, KC - 135, C – 17 etc.)  dar un sistem SHM 
complet şi eficient este încă dificil de implementat 
datorită nivelului de performanţă al tehnologiei actuale. 
Se estimează ca în interiorul materialelor compozite 
viitoare să se poată integra un strat care să conțină un 
circuite speciale (senzori + cablaje 
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3. ANALIZA STATICĂ A UNEI PALE 
PRINCIPALE A UNUI ELICOPTER 
UŞOR 

Elicopterele uşoare se definesc ca fiind acele 
aparate de zbor care au greutatea maximă la decolare 
de aproximativ 1200 kg. Atât palele cât şi fuselajul 
sunt realizate din materiale compozite (CFRP) ceea 
ce conferă elicopterului performanţe superioare şi un 
zbor mai confortabil. 

Acest tip de elicoptere se utilizează atât în 
domeniul civil, cu scop utilitar, în domeniul medical 
pentru echipele de intervenţie în caz de dezastre dar 
şi scop militar. 

3.1. Modelarea geometrică a palei  
de elicopter 

După [10] şi [11], analiza structurală prin metoda 
elementelor finite se bazează pe împărţirea structurii 
în componente individuale, numite „elemente”; com-
portamentul mecanic al acestora este deja cunoscut 
şi înţeles şi poate fi uşor studiat. 

Pala rotorului principal, s-a modelat cu ajutorul 
programului software, CATIA V5 r19. 

Profilul și dimensiunile geometrice au fost alese 
și verificate in conformitate cu calculul rotorului 
principal [12, 13]. 

Figura 8 ilustrează geometria şi dimensiunile 
principale ale palei analizate. 

 

 
 

Fig. 8. Geometria şi dimensiunile principale  
ale palei analizate. 

 
Pentru o uniformitate a distribuției încărcărilor pe 

pală, aceasta a re un unghi de torsiune de 7°. 
Principalele componente ale palei de elicopter 

sunt prezentate în figura 9. 
 

 
 

Fig. 9. Principalele componente ale structurii  
palei analizate 

Pentru fiecare component s-au selectat materi-
alele, astfel: 

− fibră de carbon (CFRP) pentru înveliş; 
− fibre unidirecţionale de Roving pentru lonjeron; 
− ROHACELL RIMA 51 pentru spuma poliure-

tanică; 
− oţel pentru bucşe. 

3.2. Analiza structurală a palei de 
elicopter, în regim static, utilizând 
metoda elementelor finite 

În vederea realizării analizei structurale cu ele-
mente finite s-a utilizat software Hypermesh/Radioss/ 
Hyperview. 

În etapa de discretizare, pentru cazul palei de 
elicopter s-a utilizat o combinaţie între elemente de tip 
2D (QUAD Shell) – pentru înveliş, respectiv 3D - 
hexaedre (HEXA) pentru lonjeron şi tetraedre (TET 

10) pentru spumă. Dimensiunea elementelor s-a 
ales de 12 mm. 

De asemenea, pentru modelarea  învelişului s-au 
utilizat 16 rânduri de straturi de fibră de carbon 
(0.16 mm grosime). 

În figura 10 este prezentat modelul discretizat al 
palei studiate, atât pe toată lungimea (a) cât şi în 
detaliu în zona de încastrare a gâtului palei (b). 

 

 
 

a) 
 

 
 

b) 
 

Fig. 10. Discretizarea palei de elicopter:  
a – pe toata lungimea; b – zona de încastrare a gâtului palei. 

 
Constrângerile au fost introduse în zona bucșelor, 

cu limitarea tuturor gradelor de libertate, cu excepția 
rotației în jurul axei verticale si a axei X (figura 11). 

Pentru simplificarea calculelor, pala a fost împăr-
țită în opt segmente de lungime egală pe anvergură. 
În baza distribuției vitezei pe pală s-au calculat for-
țele aerodinamice (portanța și rezistența la înaintare) 
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pe fiecare segment al palei. De asemenea, s-a deter-
minat masea fiecărui segment în scopul calculului 
forţelor centrifuge. Trebuie menționat că, în echilibrul 
de forțe, forța centrifugă are cea mai mare pondere. 

 

 
 

Fig. 11. Condițiile la limită pentru zona  
de încastrare a palei. 

 
Portanţa, rezistenţa la înaintare şi forţa centrifugă 

s-au aplicat ca forţe distribuite pe numărul de noduri 
de pe fiecare segment al palei, atât pe extrados cât şi 
pe intrados (distanţa faţă de bordul de atac s-a con-
siderat la 25% din lungimea corzii), ca în figura 12. 

Momentul aerodinamic s-a descompus într-un 
cuplu de forţe şi s-a aplicat în aceleaşi noduri ca şi 
celelalte încărcări, conform figurii 12. 

 

 
 

Fig. 12. Încărcările aplicate asupra palei analizate. 

4. REZULTATE 

În vederea simulării, s-au aplicat încărcările 
descrise în capitolul anterior. Astfel s-au identificat 
diferite regimuri de zbor, şi anume: zbor la punct fix, 
zbor orizontal și resursa pozitivă. În cazul regimului 
de zbor orizontal s-au putut identifica două situaţii 
distincte: pala avansantă şi pala reculantă (față de 
direcția de zbor). 

În urma simulării s-au obţinut rezultate numerice 
diferite ale tensiunii echivalente maxime atât la 
nivelul învelişului cât şi pe lonjeron. 

Astfel, în figura 13 este ilustrată variaţia tensiuni-
lor echivalente pe înveliş în zona bucșelor: a) cazul 
zborului la punct fix şi b) cazul resursei pozitive. 

Se poate identifica în cazul zborului la punct fix o 
zonă critică foarte mică în zona bucșelor cu valorile 
maxime ale tensiunii de 367 N/mm2. Conform ima-
ginii, cazul zborului orizontal  nu furnizează tensiuni 
critice. 

 
 

a) 
 

 
 

b) 
 

Fig. 13. Variaţia tensiunilor echivalente la nivelul învelişului: 
a – regimul de zbor la punct fix; b – cazul resursei pozitive. 

 
Figura 14 prezintă o analiză comparativă între 

valorile tensiunilor echivalente de pe lonjeron din 
zona de încastrare, pentru cazul zborului la punct fix 
(a) şi cazul resursei pozitive (b). 

În acest caz, tensiunile echivalente cu valori mai 
mari apar la resursa pozitivă (σech = 76 N/mm2). La 
zborul la punct fix tensiunile maxime ating doar 11 

N/mm2. 
 

 
 

a) 
 

 
 

b) 
 

Fig. 14. Variaţia tensiunilor echivalente la nivelul lonjeronului: 
a – zbor la punct fix; b – cazul resursei pozitive. 
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Analiza comparativă între rezultatele obţinute 
pentru pala avansantă şi pala reculantă, atât la 
nivelul învelişului cât şi pe lonjeron, este ilustrată 
grafic în figurile 15 şi 16. 

Figura 15 prezintă comparativ variaţia tensiunilor 
echivalente pe înveliş, în zona bucșelor: a) pentru 
pala avansantă şi b) pentru pala reculantă. După cum 
se observă pentru cazul palei avansante, valorile 
critice ale tensiunii echivalente sunt semnificativ mai 
mari (σech = 830 N/mm2) decât pentru pala reculantă 
(σech = 216 N/mm2). De asemenea, pentru cele două 
cazuri zona critică apare în regiunea bucşelor. 

 

 
 

a) 
 

 
 

b) 
 

Fig. 15. Variaţia tensiunilor echivalente la nivelul învelişului:  
a – cazul palei avansante; b – cazul palei reculante. 

 

În figura 16 este ilustrată variaţia tensiunilor 
echivalente pe lonjeron, în zona de încastrare, pentru 
cele două cazuri luate în studiu. 

Şi în acest caz de analiză comparativă tensiunile 
critice mai mari se identifică tot pentru pala avan-
santă (σech = 196 N/mm2), pala reculantă dezvoltând 
tensiuni critice mai reduse (σech = 57 N/mm2). 

De asemenea, pentru cazul zborului la punct fix 
s-au determinat distribuțiile deplasărilor relative şi a 
deformaţiilor. Astfel, în figura 17 este ilustrată dis-
tribuţia valorilor deplasării maxime totale de-a 
lungul palei. Se poate observa că deplasarea maximă 
se află la poziţionată la capătul liber al palei, având 
valoarea de 226 mm. Trebuie menționat că pala nu 
se deformează ca o grindă încastrată, aceasta prezen-
tând o dublă curbură datorată distribuției de portană 
și a forțelor centrifuge. 

 
 

a) 
 

 
 

b) 
 

Fig. 16. Variaţia tensiunilor echivalente pe lonjeron:  
a – cazul palei avansante; b – cazul palei reculante. 

 

 
 

Fig. 17. Deplasarea maximă totală. 
 

Figura 18 prezintă în mod grafic distribuţia 
valorilor deformaţiei relative (strain) pe lonjeron. 
Atât în timpul manevrelor de zbor la punct fix, dar şi 
în zborul orizontal, lonjeronul este elementul care 
suferă cele mai multe deformaţii. După cum se 
observă în figura 18, zona care prezintă deformaţie 
relativă maximă apare în partea interior laterală a 
regiunii de încastrarare, în vecinătatea bucșelor. 

 

 
 

Fig. 18. Deformaţia relativă pe lonjeron.5. 
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5. CONCLUZII 

În ultimele decenii, s-a acordat o atenţie deose-
bită proiectării unor configurații care să conducă la 
evitarea degradării componentelor structurilor, bazate 
pe detectarea în faza incipientă a defectelor din 
structuri. 

Dezvoltarea sistemelor SHM robuste (stabile, in-
sensibile la perturbații mici) a reprezentat una dintre 
provocările majore ale cercetătorilor. În primul rând, 
aproape în fiecare domeniu industrial  s-au făcute 
încercări pentru  detectarea defectelor apărute în 
cadrul structurilor cât mai repede posibil. O serie de 
motivaţii ca, siguranţa în funcţionare a structurilor şi 
reducerea costurilor de mentenanţă au determinat 
introducerea şi integrarea sistemelor SHM în aplica-
ţiile din ingineria aeronautică şi cea civilă. 

Cu toate că au existat o serie de neajunsuri în 
dezvoltarea unui sistem SHM optim, la nivel global, 
s-au utilizat numeroase metode de integrare a dife-
ritelor tipuri de sisteme senzoriale în componentele 
aeronavelor; aceste experimente fiind încă un subiect 
de actualitate pentru colectivele de cercetători din 
ingineria aerospaţială. 

În domeniul aeronautic, scopul introducerii sis-
temelor SHM este de a detecta şi diagnostica pro-
ducerea oricărui defect încă din etapa iniţială, de a 
activa protocoalele de mentenanţă în caz de avarie, 
în vederea menţinerii siguranței aeronavei. Acest 
lucru se poate realiza prin achiziţia unor date în timp 
real de la o reţea de senzori şi utilizarea unor algo-
ritmi avansaţi de predicţie implementaţi în sistemele 
software ale unei aeronave. 

În urma analizei cu elemente finite a palei pro-
iectate s-au putut identifica o serie de concluzii 
referitoare atât la partea de modelare, cât şi a com-
portării structurii în condiţiile de solicitare impuse. 

Modelul geometric 3D proiectat prezintă avanta-
jul că spuma prezintă un mediu mai omogen decât 
structurile echivalente cu nervuri sau cu structură 
fagure. 

În cazul regimului de zbor la punct fix, în zona 
bucșelor, pe lonjeron, apar deformaţii critice ce au 
valoarea maximă de 0,006 %. 

Valoarea deplasarii maxime a palei (226 mm) 
raportată la dimensiunile de gabarit se poate consi-
dera ca fiind acceptabilă în condiţiile de solicitare 
pentru zborul la punct fix. 

Tensiunea maximă obţinută pe lonjeron (78 
N/mm2) relevă faptul că acesta prezintă un factor 

de siguranță care să asigure o bună comportare la 
solicitările de oboseală. 

În urma analizei structurale comparative pentru 
cele două cazuri de încărcare (regim de zbor la punct 
fix şi zbor în resursă pozitivă) s-au identificat valori 
mai mari ale tensiunilor echivalente, pe înveliş 

pentru cazul primului regim de zbor. S-a observat că 
tensiunile critice s-au dezvoltat în zona bucșelor. 

Pentru lonjeron, tensiunile echivalente mai mari 
apar pentru cazul resursei pozitive şi sunt localizate 
în zona de încastrare. 

Ca o concluzie finală se poate sublinia că 
rezultatele unei analize structurale sunt deosebit de 
valoroase, putând servi în cazul integrării unui 
sistem de monitorizare a sănătăţii structurii palei. 
Distribuția de tensiuni şi deformaţii relative obţinute 
pot ajuta la determinarea locaţiilor de plasare a 
senzorilor în cadrul structurii. 

Ca direcţii de cercetare viitoare, se vor face studii 
de optimizare topologică în scopul micşorării masei 
şi menţinerii rigidităţii și tensiunilor la un nivel 
acceptabil pentru determinarea relocării tensiunilor 
maxime. Într-o etapă ulterioară se va studia influența 
prezenței componentelor sistemului SHM asupra 
comportării mecanice a structurii palei. 

Notificare 

Acest articol este sprijinit de Programul Sectoral 
Operaţional de Dezvoltare a Resurselor Umane, 
ID137516 finanţat din Fondurile Sociale Europene 
ale Guvernului României. 
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