
 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

1 

UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” din REŞIŢA 
Facultatea de Mecanică şi Management 

Departamentul de Mecanică şi Ingineria Materialelor 
 
 

 
 
 

Decizie Rector Nr. 190 din 18.03.2015  

 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 
 

 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  ggrriinnzzii  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  ddiinnaammiicc  îînn  ffrreeccvveennţţăă  

CCoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  qquuaannttiiffiiccaattiioonn  ooff  ddaammaaggeess  iinn  llaammiinnaarr  
ccoommppoossiittee  bbeeaammss  bbyy  tthhee  ddyynnaammiicc  rreessppoonnssee  aannaallyyssiiss  

 

Autor: Ing. Elena Daniela SGAVERDEA (BÎRDEANU) 

 

COMISIA DE DOCTORAT 

Preşedinte Prof.univ.dr.ing.  
  Doina FRUNZĂVERDE 

de la Universitatea „Eftimie Murgu“ din 
Reşiţa 

Conducător de doctorat Prof.univ.dr.ing.  
  Gilbert-Rainer GILLICH 

de la Universitatea „Eftimie Murgu“ din 
Reşiţa 

Referent Prof.univ.dr.ing. 
  Polidor BRATU 

de la Universitatea „Dunărea de Jos“ din 
Galaţi 

Referent Prof.univ.dr.ing. 
  Nicolae HERIŞANU 

de la Universitatea Politehnica  Timişoa-
ra 

Referent Prof.univ.dr.ing. 
  Dorian NEDELCU 

de la Universitatea „Eftimie Murgu“ din 
Reşiţa 

 
Reşiţa 2015 



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

2 

 

Cuvânt înainte 

Teza de doctorat îşi propune să aducă noi cunoştinţe în domeniul identificării 

defectelor în elemente compozite stratificate prin analiza răspunsului în frecvenţă 

utilizând mijloacele analizei teoretice a modelării şi simulări cu ajutorul elementelor 

finite, cu validare prin încercări experimentale. 

Doresc să adresez sincere mulţumiri pentru susţinerea acordată şi a echi-

pamentelor de laborator puse la dispoziţie, conducerii academice a Universităţii 

“Eftimie Murgu” din Reşiţa, doamnei rector Prof.univ.dr.ing.Doina Frunzăverde. 

Pe parcursul derulării cercetărilor, am avut sprijinul competent şi permanent 

al colectivului Şcolii Doctorale al Facultăţii de Inginerie şi Management, cât şi al 

conducerii academice a Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, precum şi cel a 

numeroşi specialişti din afara universităţii. Pe această cale aduc mulţumiri condu-

cătorului ştiinţific, domnului Prof.univ.dr.ing. Gilbert-Rainer GILLICH. 

Mulţumesc domnilor, Prof.univ.dr.ing. Polidor BRATU de la Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galaţi, Prof.univ.dr.ing. Nicolae HERIŞANU de la Universita-

tea Politehnica Timişoara, Prof.univ.dr.ing. Dorian NEDELCU de la Universitatea 

„Eftimie Murgu” din Reşiţa, care în calitate de referenţi prin sugestiile şi observaţii-

le competente au dus la îmbunătăţirea conţinutului tezei de doctorat. 

Vreau să aduc mulţumiri pentru colaborarea şi sprijinul acordat la realizarea 

analizelor numerice doamnei Lector dr. Andrea Amalia MINDA şi domnului Dr.ing. 

Marius TUFOI, iar pentru ajutorul acordat în derularea măsurătorilor experimentale 

domnilor Conf.univ.dr.ing. Liviu COMAN, Ş.l.dr.ing. Vasile IANCU. 

Nu în ultimul rând vreau să mulţumesc familiei mele pentru răbdarea, înţele-

gerea şi susţinerea morală manifestată pe toată perioada stagiului doctoral, mul-

ţumiri tuturor celor care în diferite momente şi prin diferite modalităţi m-au îndru-

mat, sprijinit şi susţinut pe parcursul elaborării tezei de doctorat. 



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

3 

 

Cuprins 

Listă tabele ............................................................................................................. 5 

Listă figuri ............................................................................................................... 8 

Listă notaţii ............................................................................................................12 

Oportunitatea, obiectivele şi conţinutul tezei .........................................................14 

Capitolul 1 Problematica detectării defectelor în structuri......................................19 

1.1. Monitorizarea şi controlul structurilor ..........................................................19 
1.2. Metode de control local...............................................................................23 

1.2.1. Inspecţia vizuală...................................................................................24 
1.2.2. Controlul cu lichide penetrante.............................................................24 
1.2.3. Controlul cu pulberi magnetice.............................................................25 
1.2.4. Testarea radiografică ...........................................................................25 
1.2.5. Controlul cu curenţi turbionari ..............................................................25 
1.2.6. Controlul cu ultrasunete .......................................................................26 
1.2.7. Emisiile acustice...................................................................................27 
1.2.8. Imagini termice în infraroşu ..................................................................27 

1.3. Metode de control global.............................................................................27 
1.3.1. Metode bazate pe schimbări ale frecvenţelor proprii ............................30 
1.3.2. Metode bazate pe amortizare...............................................................34 
1.3.3. Metode bazate pe schimbarea formei modale proprii...........................34 
1.3.3.a. Modificarea formei modale proprii .....................................................34 
1.3.3.b. Modificarea în curbura formei modale proprii ....................................37 
1.3.3.c. Modificarea energiei de deformare modală (metoda indicelui 
defectului).......................................................................................................38 
1.3.4. Metode bazate pe flexibilitatea unei structuri .......................................40 
1.3.4.a. Modificări în matricea de flexibilitate..................................................40 
1.3.4.b. Alte metode bazate pe flexibilitate.....................................................42 
1.3.5. Metode bazate pe actualizarea modelului ............................................42 
1.3.6. Metoda reţelelor neurale ......................................................................45 
1.3.7. Cercetări în domeniu efectuate la UEM Reşiţa ....................................46 

1.4. Concluzii parţiale ........................................................................................47 

Capitolul 2 Materiale compozite ............................................................................50 

2.1. Structura materialelor compozite ................................................................50 
2.1.1. Materiale compozite stratificate ............................................................52 
2.1.2. Materiale compozite armate cu fibre ....................................................53 
2.1.3. Materiale compozite durificate cu particule (disperse)..........................56 

2.2. Caracteristicile mecanice ale materialelor compozite .................................57 
2.2.1. Principalele caracteristici mecanice ale structurilor compozite .............58 
2.2.2. Tensiunile în structurile compozite stratificate......................................63 

2.3. Defecte ale materialelor compozite.............................................................66 
2.4. Concluzii .....................................................................................................68 



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

4 

Capitolul 3 Studiul parametric al grinzilor stratificate fără defecte .........................70 

3.1. Determinarea relaţiilor simplificate pentru modul de elasticitate longitudinal
...........................................................................................................................70 
3.2. Vibraţii transversale ale grinzii compozite ...................................................77 
3.3. Analiza numerică prin metoda FEM............................................................82 

3.3.1. Analiza frecvenţelor prin metoda elementului finit ................................86 
3.3.2. Analiza rigidităţii prin metoda elementului finit......................................98 

3.4. Concluzii ...................................................................................................104 

Capitolul 4 Analiza grinzilor compozit stratificate cu defecte structurale .............105 

4.1. Determinarea distribuţiei energiei modale acumulată în bare încastrate la un 
capăt ................................................................................................................105 
4.2. Analiza influenţei defectului ca poziţie pe grinda stratificată .....................113 
4.3. Analiza influenţei adâncimii defectului ......................................................124 
4.4. Concluzii şi contribuţii personale...............................................................132 

Capitolul 5 Experimentarea şi validarea conceptelor...........................................134 

5.1. Descrierea standului şi a echipamentului pentru măsurători de vibraţii ....134 
5.2. Măsurători pe bare fără defect..................................................................139 
5.3. Măsurători pe bare cu defect ....................................................................144 
5.4. Determinarea poziţiei defectului................................................................146 
5.5. Concluzii ...................................................................................................151 

Capitolul 6 Concluzii şi contribuţii personale, diseminarea rezultatelor cercetării153 

6.1. Concluzii finale..........................................................................................153 
6.2. Contribuţii personale .................................................................................155 
6.3. Diseminarea rezultatelor cercetării ...........................................................156 

Bibliografie...........................................................................................................159 



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

5 

 

Listă tabele 

Tabel  Pag. 

3.1. Valorile lui iλ  pentru grinda Euler-Bernoulli 81 

3.2. Proprietăţile mecanice şi fizice ale grinzilor compozit 84 

3.3. Informaţii discretizare 85 

3.4. Caracteristici mecanice utilizate pentru FEM - modulul de elastici-
tate longitudinal 

85 

3.5. Caracteristici mecanice utilizate pentru FEM - coeficientul lui 
Poisson 

85 

3.6. Valorile frecvenţelor if  în cazul modulului de elasticitate longitudi-

nal 91041,2E ⋅=  pentru grinda cu 3 straturi comparativ cu bara de 
oţel 

85 

3.7. Valorile frecvenţelor 
if  în cazul modulului de elasticitate longitu-

dinal 91041,2E ⋅=  pentru grinda cu 5 straturi comparativ cu bara 
de oţel 

87 

3.8. Valorile frecvenţelor if  calculate analitic funcţie de valorile modu-
lului de elasticitate longitudinal E  pentru grinda cu 3 straturi 

87 

3.9. Valorile frecvenţelor 
if  determinate cu FEM pentru valorile modu-

lului de elasticitate longitudinal E  în cazul grinzii cu 3 straturi 

88 

3.10. Valorile frecvenţelor if  calculate analitic funcţie de valorile modu-
lului de elasticitate longitudinal E  pentru grinda cu 5 straturi 

88 

3.11. Valorile frecvenţelor if  determinate cu FEM pentru valorile modu-
lului de elasticitate longitudinal E  în cazul grinzii cu 5 straturi  

88 

3.12. Valorile frecvenţelor normalizate pentru grinda cu 3 straturi 89 

3.13. Valorile frecvenţelor normalizate pentru grinda cu 5 straturi 92 

3.14. Valorile frecvenţelor if  determinate cu FEM pentru valorile coefi-
cientului lui Poisson ν  pentru grinzile cu 3 respectiv 5 straturi 

92 

3.15. Valorile frecvenţelor if  maxime, minime şi abaterile pentru valorile  
coeficientului lui Poisson ν  în cazul grinzii compozit cu 3 straturi 

94 

3.16. Valorile frecvenţelor if  maxime, minime şi abaterile pentru valori-
le coeficientului lui Poisson ν  în cazul grinzii compozit cu 5 stra-
turi 

97 

3.17. Valorile săgeţii determinate cu FEM pentru grinzile compozit cu 3 
straturi 

97 

 

3.18. Valorile săgeţii determinate cu FEM pentru grinzile compozit cu 5 98 



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

6 

straturi 

3.19. Valorile frecvenţelor if  calculate analitic cu ajutorul săgeţii pentru 
grinda cu 3 straturi 

100 

3.20. Valorile frecvenţelor if  calculate analitic cu ajutorul săgeţii pentru 
grinda cu 5 straturi 

100 

3.21. Valorile frecvenţelor if  determinate cu FEM, calculate cu ajutorul 
săgeţii pentru grinda cu 3 straturi 

100 

3.22. Valorile frecvenţelor if  determinate cu FEM, calculate cu ajutorul 
săgeţii pentru grinda cu 5 straturi 

101 

3.23. Abaterea calculată pentru grinda cu 3 straturi 102 

3.24. Abaterea calculată pentru grinda cu 3 straturi 102 

4.1. Valorile frecvenţelor pentru primele 7 intervale pentru adâncimea 
defectului de 1 mm 

115 

4.2. Valorile frecvenţelor pentru al doilea set de 7 intervale pentru 
adâncimea defectului de 1 mm  

115 

4.3. Valorile frecvenţelor pentru ultimele 7 intervale pentru adâncimea 
defectului de 1 mm  

116 

4.4. Valorile frecvenţelor pentru primele 7 intervale pentru adâncimea 
defectului de 2 mm  

116 

4.5. Valorile frecvenţelor pentru al doilea set de 7 intervale pentru 
adâncimea defectului de 2 mm  

117 

4.6. Valorile frecvenţelor pentru ultimele 7 intervale pentru adâncimea 
defectului de 2 mm 

117 

4.7. Caracteristicile mecanice şi fizice ale grinzii compozit 124 

4.8. Valorile frecvenţelor
if  pentru adâncimea defectului 0,2 şi 1 mm 126 

4.9. Valorile frecvenţelor
if  pentru adâncimea defectului 1,2 şi 2,2 mm 126 

4.10. Valorile frecvenţelor
if  funcţie de adâncimea defectului cuprinsă 

între 2,4 şi 3,4 mm 

127 

4.11. Valorile frecvenţelor if  funcţie de adâncimea defectului cuprinsă 
între 2,4 şi 3,4 mm 

127 

5.1. Măsurători pentru grinda Str3FD_ 1a fără defect  140 

5.2. Măsurători pentru grinda Str3FD_ 1b fără defect  141 

5.3. Măsurători pentru grinda Str3FD_ 2a fără defect   141 

5.4. Măsurători pentru grinda Str3FD_ 2b fără defect   141 

5.5. Măsurători pentru grinda Str5FD_ 1a fără defect 142 

5.6. Măsurători pentru grinda Str5FD_ 1b fără defect 142 



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

7 

5.7. Măsurători pentru grinda Str5FD_ 2a fără defect 142 

5.8. Măsurători pentru grinda Str5FD_ 2b fără defect 143 

5.9. Valorile abaterilor măsurate ale grinzilor fără defect 143 

5.10. Cazuri analizate 144 

5.11. Măsurători pentru grinda cu 5 straturi cu defect 0,8 mm la  
x = 0,274 m  

145 

5.12. Măsurători pentru grinda cu 5 straturi cu defect 1,6 mm la  
x = 0.274 m  

145 

5.13. Măsurători pentru grinda cu 5 straturi cu defect 0,8 mm la  
x = 0.274 m  

146 

5.14. Măsurători pentru grinda cu 5 straturi cu defect 1,6 mm la 
x = 0.274 m  

146 

5.15. Abaterea relativă a frecventelor pentru Str3D_1a defectul cu 
adâncimea de 0,8 mm 

147 

5.16. Abaterea relativă a frecvenţelor pentru Str3D_1a defectul cu 
adâncimea 1,6 mm 

148 

5.17. Abaterea relativă a frecvenţelor pentru Str5D_1a defectul cu 
adâncimea de 0,8 mm  

148 

5.18. Abaterea relativă a frecvenţelor pentru Str5D_1a defectul cu 
adâncimea de 1,6 mm  

149 

 



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

8 

 

Listă figuri 

Figura  Pag. 

1.1. Structura activităţilor de monitorizare a integrităţii structurale 22 

2.1. Clasificarea materialelor compozite 51 

2.2. Materiale compozite: a) stratificate; b) armate cu fibre; c) disperse 51 

2.3. Structura unui material compozit stratificat 53 

2.4. Material compozit tip sandwich 53 

2.5. Moduri de orientare a fibrelor 54 

2.6. Tipuri de fibre 55 

2.7. Tipuri de ţesături: a) legătură tip pânză;  
b) legătură tip ATLAS; c) legătură tip lână 

55 

2.8. Curba tensiune – deformaţia unui compozit unidirecţional 58 

2.9. Orientarea fibrelor în materialul compozit stratificat 59 

2.10. Modulul de elasticitate transversal în funcţie de orientarea fibrelor 
a) orientarea fibrelor; b) variaţia modulului de elasticitate 

60 

2.11. Tipuri de structuri compozite: a) grindă bimetalică; b) ţeavă alcă-
tuită din două straturi; c) grindă de lemn ranforsată cu oţel; d) pa-
nou sandwich cu spumă ; e) – f) panou tip fagure 

63 

2.12. Reprezentarea tensiunilor  în cazul grinzii simetrice 64 

2.13. Secţiunea transversală a unei grinzi este simetrică pe două direc-
ţii 

65 

2.14. Apariţia unui defect (delaminare) într-un compozit stratificat 66 

2.15. Alungirea fibrelor in compozitul stratificat 67 

2.16. Ruptura unei fibre într-o structură stratificată 67 

2.17. Compozit stratificat ce prezintă fisuri în structură 68 

3.1. Grindă compozit stratificat uniformă, cu două feţe identice perfect 
lipite de un miez gros de spumă, încărcată în 3 puncte de îndoire 

70 

3.2. Grinzi compozit stratificat cu 3 respectiv 5 straturi 71 

3.3. Geometria grinzii încastrate la un capăt  şi liber la celălalt 73 

3.4. Element al grinzii 74 

3.5. Încărcarea grinzii cu sarcină distribuită şi repartiţia momentului 
încovoietor 

75 

3.6. Diagrama momentului încovoietor 76 



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

9 

3.7. Reprezentarea 3D a grinzilor compozit stratificate cu 3 respectiv 5 
straturi 

83 

3.8. Grinzi compozit stratificate fără defect cu 3 respectiv 5 straturi 
discretizate 

84 

3.9. Primele 6 moduri de vibraţie pentru grinda compozit cu 5 straturi 
încastrată la un capăt şi liber la celălalt, obţinute prin modelare cu 
teoria Euler-Bernoulli 

86 

3.10. Analizarea frecvenţelor pentru fiecare mod de vibraţie 90 

3.11. Valorile  frecvenţelor proprii fi funcţie de  modulul de elasticitate 
longitudinal Ei pentru grinda cu 3 straturi 

91 

3.12. Valorile  frecvenţelor proprii fi funcţie de modulul de elasticitate 
longitudinal Ei pentru grinda cu 5 straturi 

91 

3.13. Frecvenţele normalizate determinate pentru grinda cu 3 straturi 93 

3.14. Frecvenţele normalizate determinate pentru grinda cu 5 straturi 93 

3.15. Analizarea frecvenţelor pentru fiecare mod de vibraţie  funcţie de 
coeficientul lui Poisson pentru grinda  compozit cu 3 straturi 

95 

3.16. Analizarea frecvenţelor pentru fiecare mod de vibraţie funcţie de 
coeficientul lui Poisson pentru grinda compozit cu 5 straturi 

96 

3.17. Reprezentarea abaterilor funcţie de coeficientul lui Poisson  
pentru grinzile compozit cu 3 respectiv 5 straturi 

98 

3.18. Valorile frecvenţelor proprii fi funcţie de modulul de elasticitate 
longitudinal Ei calculat cu săgeata: a) pentru grinda cu 3 straturi;  
b) pentru grinda cu 5 straturi 

99 

3.19. Abaterea procentuală pentru grinda compozit cu 3 straturi 102 

3.20. Abaterea procentuală pentru grinda compozit cu 5 straturi 103 

3.21. Abaterile  frecvente pentru modul 1 pentru grinzile stratificate 103 

4.1. Exemplu de locaţie pe grindă la care nu apare încovoierea, res-
pectiv curbura este zero 

105 

4.2. Moduri pentru care defectul produce o influenţă scăzută asupra 
frecvenţelor naturale 

106 

4.3. Moduri pentru care frecvenţele naturale sunt cele mai afectate de 
prezenţa defectului 

106 

4.4. Moduri pentru care frecvenţele naturale sunt supuse unor schim-
bări semnificative 

107 

4.5. Variaţia frecvenţelor proprii pentru grinda fără defect şi cea cu de-
fect 

108 

4.6. Modificarea relativă a frecvenţei *

if∆  pentru defect situat la  
m274,0x =  şi 3 scenarii de adâncime: mm1 , mm2  şi mm6,2  

111 



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

10 

4.7. Coeficienţii de localizare a defectului ( )xiΦ  pentru locaţia 
m274,0x =  

111 

4.8. Grinda cu defect de diferite adâncimi: a) adâncimea = 1mm, b) 
adâncimea  = 2 mm 

114 

4.9. Variaţia frecvenţelor pentru adâncimea defectului de 1 mm 118 

4.10. Variaţia frecvenţelor pentru adâncimea defectului de 2 mm 119 

4.11. Variaţia frecvenţelor proprii pentru grinda compozit stratificată cu 
defect de 1 respectiv 2 mm. Primele 2 moduri 

120 

4.12. Variaţia frecvenţelor proprii pentru grinda compozit stratificată cu 
defect de 1 respectiv 2mm. Modurile 3-5 

121 

4.13. Variaţia frecvenţelor proprii pentru grinda compozit stratificată cu 
defect de 1 respectiv 2 mm. Modurile 6-8 

122 

4.14. Variaţia frecvenţelor proprii pentru grinda compozit stratificată cu 
defect de 1 respectiv 2 mm. Modurile 9-10 

123 

4.15. Prezenţa defectului în grinda compozit stratificată la diferite adân-
cimi 

125 

4.16. Variaţia frecvenţelor proprii pentru grinda compozit stratificată cu 
adâncimea defectului cuprinsă între 0,2 şi 4,8 mm. Modurile 1-6 

128 

4.17. Variaţia frecvenţelor proprii pentru grinda compozit stratificată cu 
adâncimea defectului cuprinsă între 0,2 şi 4,8 mm. Modurile 7-10 

129 

4.18. Variaţia frecvenţelor normalizate pentru grinda compozit stratifica-
tă pentru adâncimea defectului cuprinsă între 0,2 şi 1,2 

130 

4.19. Variaţia frecvenţelor normalizate pentru grinda compozit stratifica-
tă pentru adâncimea defectului cuprinsă între 0,8 şi 2,2 

130 

4.20. Variaţia frecvenţelor normalizate pentru grinda compozit stratifica-
tă pentru adâncimea defectului cuprinsă între 1,8 şi 3,2 

130 

4.21. Variaţia frecvenţelor normalizate pentru grinda compozit stratifica-
tă pentru adâncimea defectului cuprinsă între 1,8 şi 3,2 

131 

4.22. Variaţia frecvenţelor normalizate pentru grinda compozit stratifica-
tă pentru adâncimea defectului cuprinsă între 2,8 şi 4,8 

131 

4.23. Variaţia frecvenţelor normalizate pentru grinda compozit stratifica-
tă pentru întreg domeniul analizat 

131 

5.1. Stand pentru măsurători de frecvenţe proprii la bare încastrate 134 

5.2. Echipament de achiziţie şi prelucrare a datelor 135 

5.3. Grinzi stratificate 136 

5.4. Instrument virtual pentru achiziţia semnalelor 137 

5.5. Frecvenţe proprii extrase în LabVIEW 138 

5.6. Frecvenţe proprii extrase în LabVIEW 139 



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

11 

5.7. Frecvenţa proprie pentru modul 3 de vibraţie a grinzii  încastrate 139 

5.8. Grindă cu marcaj pregătită în vederea măsurării 140 

5.9. Grinda Str3D_1a cu defectul la 274 mm de încastrare 144 

5.10. Comparaţie între semnătura defectului de adâncime 0,8 mm pen-
tru grinda cu 3 straturi si coeficienţii de localizare ai defectului 
pentru x=0,274 m 

149 

5.11. Comparaţie între semnătura defectului de adâncime 1,6 mm pen-
tru grinda cu 3 straturi si coeficienţii de localizare ai defectului 
pentru x=0,274 m 

150 

5.12. Comparaţie între semnătura defectului de adâncime 0,8 mm pen-
tru grinda cu 5 straturi si coeficienţii de localizare ai defectului 
pentru x=0,274 m 

150 

5.13. Comparaţie între semnătura defectului de adâncime 1,6 mm pen-
tru grinda cu 5 straturi şi coeficienţii de localizare ai defectului 
pentru x=0,274 m 

150 

5.14. Variaţia săgeţii cu adâncimea defectului, pentru grinda compozită 
cu 5 straturi 

151 

 



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

12 

 

Listă notaţii 

(Ei)eq Rigiditate echivalentă la încovoiere [N/m2] 

A Aria secţiunii transversale [m2] 

AE Emisie acustică 

b Lăţimea barei [m] 

CFRP Carbon armat cu fibră polimer 

COMAC Criteriul de Asigurare Modală Co-ordonată 

DI Damage Index (Indicele Defectului) 

E Modulul de elasticitate longitudinal [N/m2] 

e Grosimea laminei [mm] 

Ec Energia cinetică 

Ep Energia potenţială 

F Matricea de flexibilitate 

f Frecvenţa proprie [1/s] 

FEM Metoda elementului finit 

g Acceleraţia gravitaţională [m/s] 

G Modul de elasticitate transversal 

h Înălţimea barei [m] 

I Momentul de inerţie axial [m4] 

i Numărul modului de vibraţie 

k Curbura 

k
’ Factor de forfecare 

L Lungimea barei [m] 

M Moment de încovoiere 

m Masa [kg] 

MAC Criteriul de Asigurare Modală 

Mf Procent masic al fibrelor [kg] 

MLP Perceptron multistrat 

MSE Modal Strain Energy (Energie de Deformare Modală) 

n Numărul modului de vibraţie 

NDE Control nedistructiv 
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NDT Control Nedistructiv 

R Raza de curbură [m] 

Rc Rezistenţa la rupere a compozitului 

s Grosimea stratului  grinzii compozit [mm] 

SHM Monitorizarea stării de sănătate a structurii 

t Variabila timp [s] 

Ui Energia înmagazinată 

UT Control cu ultrasunete 

V Volumul [m3] 

v Deplasarea pe verticală a axei neutre [m] 

VBDD Detectarea Defectelor pe Bază de Vibraţii 

x Variabila pe direcţie axială [m] 

y Variabila pe direcţia transversală [m] 

z Variabila pe direcţia verticală [m] 

Zi Indicatorul normalizat al defectului 

ε Abaterea procentuală 

ρ Densitatea materialului barei [kg/m3] 

ω Pulsaţia [rad/s] 

F∆  Variaţia flexibilităţii 

δ  Săgeata 

γ  Coeficient de severitate al defectului 

jξ
 Măsura modificării flexibilităţii 

βµ
 Deviaţia medie  

βσ
 Deviaţia standard  

φ  Forma modală proprie  
''φ  Curbura formei modale proprii 

ν  Coeficientul lui Poisson 
*f∆  Modificarea relativă a frecvenţei 

Ψ  Semnătura defectului 

Φ  Coeficientul de localizare al defectului 
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Oportunitatea, obiectivele şi conţinutul tezei 

 

Materialele compozite îşi găsesc tot mai mult locul în diferite domenii ingi-

nereşti, precum aeronautica, ingineria mecanică şi civilă, chimie, etc. Aceasta, da-

torită capacităţilor tot mai mari de producere şi prelucrare, a raportului caracteris-

tici mecanice – greutate ridicat şi nu în ultimul rând datorită faptului că sunt uşor 

de reciclat imprimând astfel o amprentă de carbon scăzută. În acest context, lucra-

rea „Contribuţii la identificarea şi cuantificarea defectelor în grinzi compozite strati-

ficate prin analiza răspunsului dinamic în frecvenţă” se adresează unui domeniu 

actual şi de interes major pentru ramuri de înaltă tehnologie ale industriei. Punctul 

central al lucrării îl constituie analiza comportamentului structurilor mecanice de tip 

compozit stratificat la vibraţii şi utilizarea particularităţilor induse de defecte pentru 

detectarea, localizarea şi cuantificarea acestora, în scopul evitării avariilor ce pot 

avea ca efect pagube materiale şi pierderea de vieţi omeneşti. Prin urmare, în ca-

drul tezei au fost studiate schimbările valorilor frecvenţelor naturale ale structurii 

stratificate de tip bară, pentru un număr mare de moduri de vibraţie transversale, 

înainte şi după apariţia defectelor. 

Oportunitatea cercetărilor se justifică prin necesitatea sesizării apariţiei de-

fectului în timp real şi localizarea, respectiv cuantificării severităţii acestuia, în sco-

pul evaluării riscului de colaps şi/sau estimării duratei de viaţă rămase. Cunoaşte-

rea acestor elemente are ca efect reducerea costurilor cu mentenanţă şi dă posibi-

litatea înlocuirii structurilor deteriorate. Utilizarea unui procedeu de analiză dinami-

că, aşa cum este abordată problematica în prezenta teză, prezintă ca avantaj ma-

jor faptul că zona afectată nu trebuie să fie accesibilă. Defectul este privit ca o dis-

continuitate de material, identificarea lui fiind abordabilă pe patru nivelele distincte: 

(i) detectarea defectului, (ii) localizarea defectului; (iii) evaluarea severităţii defec-

tului şi (iv) predicţia duratei de viaţă. 

Prin analiza răspunsului dinamic în frecvenţă al structurilor se poate stabili 

starea de integritate, astfel încât la apariţia defectelor să poată fi luate decizii cu 

privire la modul în care structura poate fi utilizată în continuare. În ultimii ani s-a 

manifestat un interes crescând în monitorizarea structurilor compozite, cercetările 
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actuale fiind orientate spre evidenţierea schimbărilor apărute în valoarea mărimilor 

fizice măsurate, cele mai potrivite pentru semnalarea apariţiei unui defect fiind 

frecvenţele proprii. 

Astfel, cercetările efectuate pe structuri elastice de tip grindă realizate din 

materiale stratificate au avut ca principal obiectiv stabilirea unei metodologii origi-

nale, constând într-o succesiune de operaţii ce includ achiziţia de date, analiza 

modală şi interpretarea rezultatelor. Această metodologie are la bază un procedeu 

experimental simplu şi precis, care utilizează o tehnică instrumentală şi computaţi-

onală minimală, fiind aplicabilă în mediul industrial pe o serie largă de structuri 

compozite cu condiţii de contur şi configuraţii diverse. 

Obiectivele urmărite spre rezolvare în această teză sunt: 

- analiza metodelor existente de detectare a defectelor cu accent pe me-

todele globale, bazate pe interpretarea răspunsului dinamic al structurii;  

- analiza gradului de complexitate indus de lipsa omogenităţii structurii şi 

a soluţiilor prezentate în literatura de specialitate pentru grinzi compozite 

stratificate de secţiune rectangulară; 

- stabilirea unei metode analitice destinate determinării frecvenţelor pro-

prii ale grinzilor stratificate, cu determinarea limitărilor şi stabilirea unor re-

comandări pentru extinderea domeniului de valabilitate; 

- fundamentarea unui indicator care să reprezinte măsura energiei acu-

mulate în grindă, pe moduri de vibraţie transversale, şi corelarea cu frec-

venţa proprie pentru modurile respective; 

- stabilirea legăturii între densitatea energiei acumulate în diverse zone 

ale grinzii distinct pe moduri de vibraţie şi impactul asupra modificării frec-

venţelor proprii; 

- stabilirea modului în care poziţia şi adâncimea defectului influenţează 

modificarea frecvenţelor proprii ale structurii şi stabilirea unei corelaţii între 

frecvenţele proprii şi caracteristicile geometrice ale defectelor structurale 

ale grinzii; 

- elaborarea unui procedeu original de analiză, sinteză şi decizie privind 

localizarea şi cuantificarea defectelor în grinzi stratificate;  
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- evidenţierea sensibilităţii metodelor bazate pe analiza vibraţiilor la diferi-

te tipuri de defecte ce pot apărea în grinzi compozite;   

- dezvoltarea unui sistem instrumental – informatic destinat măsurării 

semnalelor de vibraţii şi prelucrării rezultatelor privind frecvenţele proprii în 

grinzi stratificate intacte şi cu defecte transversale; 

- diseminarea rezultatelor cercetării pe categorii de specialişti, astfel încât 

să fie asigurată valorificarea rezultatelor pe domenii de competenţă şi grad 

de aplicare practică. 

În cadrul cercetărilor prezentate în teza de doctorat, au fost luate în consi-

derare următoarele ipotezele de lucru, care nu afectează în mod semnificativ re-

zultatele obţinute, şi anume: 

- grinda stratificată este de secţiune dreptunghiulară; 

- grinda este compusă din 3 respectiv 5 straturi din oţel şi PVC distribuite 

succesiv, întotdeauna straturile exterioare sunt din oţel; 

- lungimea grinzii este suficient de mare, astfel încât pentru rigiditatea cea 

mai mare a PVC-ului să poată fi utilizat modelul Euler-Bernoulli;  

- lăţimea grinzii stratificate este suficient de redusă, astfel încât compor-

tamentul dinamic să nu fie caracteristic plăcilor;  

- legăturile grinzii sunt următoarele: încastrare rigidă la capătul din stânga 

şi liberă la capătul din dreapta (grindă în consolă); 

- defectul este de secţiune dreptunghiulară şi are deschiderea suficient de 

mică încât să nu influenţeze semnificativ masa totală a grinzii;  

- defectul este transversal, planul în care este poziţionat fiind perpendicu-

lar pe fibra neutră; 

- defectul este de tip deschis, fiind astfel plasat asimetric faţă de fibra ne-

utră. 

 Pentru îndeplinirea obiectivelor formulate, au fost întreprinse cercetări în 

mai multe direcţii, sinteza lor fiind prezentată în cele şase capitole ale tezei.  

Capitolul 1 „Problematica detectării defectelor în structuri” prezintă metode-

le şi rezultatele obţinute până la ora actuală în domeniul detectării prin vibraţii a 

defectelor existente în structuri. Analiza unui număr mare de lucrări prezentate în 

literatura de specialitate relevă aspectele relevante privind rezolvarea problemelor 
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legate de detectarea defectelor prin vibraţii, atât prin control local cât şi prin utiliza-

rea metodelor globale (nedistructive). Sunt tratate în special procedeele bazate pe 

schimbarea frecvenţelor, pe modificarea formei modului de vibraţie, precum şi pe 

modificarea curburii formei modale. S-a concluzionat că metodele prezentate în 

literatură sunt aplicabile în general pentru anumite cazuri particulare de structuri 

pentru care au fost dezvoltate, în special în ceea ce priveşte detectarea şi localiza-

rea defectelor în structuri izotrope. 

Capitolul 2 „Materiale compozite” prezintă o descriere generală a materia-

lelor compozite, a stadiului actual de dezvoltare a materialelor compozite stratifica-

te şi a proprietăţilor acestor materiale. În analiza literaturii de specialitate există 

lucrări în care sunt analizate diverse categorii de compozite din punct de vedere al 

comportamentului mecanic  al elementelor fabricate din materiale compozite se 

pot evidenţia numeroase abordări, cu grad mai ridicat sau mai scăzut de complexi-

tate şi/sau generalitate. În prezenta teză de doctorat se tratează cazul materialelor 

stratificate din perspectiva identificării defectelor transversale şi stabilirea cu preci-

zie a poziţiei şi severităţii acestora. Pentru aceasta au fost identificate mărimile fi-

zice şi mecanice necesare a fi cunoscute în procesul de control nedistructiv pe 

baza analizei răspunsului dinamic la excitaţii singulare. 

Capitolul 3 „Studiul parametric al grinzilor stratificate fără defecte” prezintă 

pentru început  modul de determinare  a relaţiilor simplificate pentru modulul de 

elasticitate longitudinal, utilizat ulterior în vederea obţinerii expresiilor deplasărilor 

şi frecvenţelor pentru grinzi compozite stratificate. Sunt prezentate ecuaţiile de 

mişcare ale grinzilor compozite, determinarea frecvenţelor proprii şi a formei mo-

durilor de vibraţie. Grafic, sunt prezentate forma modurilor de vibraţie şi abaterile 

absolute pentru mai multe combinaţii de straturi ale compozitului. În acest capitol a 

fost introdusă o măsură a energiei stocate în grindă  exprimată în funcţie de să-

geată şi a fost dedusă distribuţia densităţii de energie pentru fiecare mod transver-

sal de vibraţie în parte. 

În Capitolul 4 „Analiza grinzilor compozit stratificate cu defecte structurale” 

este efectuată o analiză parametrică a grinzilor cu defecte. În prima parte se de-

termină distribuţia energiei modale acumulată pentru grinzi încastrate la un capăt, 

care reflectă cu fidelitate rezultatele obţinute analitic. Distribuţia modală a energiei 
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a fost corelată cu influenţa defectului în funcţie de poziţie şi severitate, rezultând 

Coeficienţii de Localizare ai Defectului pentru orice scenariu de defect posibil. Fi-

ind bazaţi pe relaţii matematice deduse pentru compozite, valabile pentru orice 

configuraţie a grinzii, aceşti indicatori se pot defini cu uşurinţă, rezultând o bază de 

date completă şi complexă. Metoda propusă pentru localizarea şi cuantificarea de-

fectului compară în fond Semnătura Defectului cu o serie de Coeficienţi de Locali-

zare ai Defectului, identificând valorile cele mai apropiate, fiind indicată astfel pozi-

ţia acestuia. Ulterior se poate evalua severitatea defectului, din curbele de variaţie, 

determinate pentru grinda încastrată tot în acest capitol.   

Capitolul 5 “Experimentarea şi validarea conceptelor” descrie standul şi 

echipamentul folosit la măsurarea semnalelor de vibraţii, precum şi rezultatele ex-

perimentale obţinute pentru grinzi compozite cu 3 respectiv 5 straturi, fără defect şi 

cu defect. Pentru calibrarea procedeului de măsurare au fost analizate cazurile 

grinzilor fără defect, fiind determinate abaterile faţă de valorile obţinute analitic şi 

prin metoda elementelor finite. S-a constatat o bună centrare a mediei valorilor 

măsurate pe valorile determinate prin alte metode, iar dispersia rezultatelor s-a 

încadrat în limite care permit formularea ideii că metoda de măsurare este precisă. 

Este prezentat apoi un caz concret de localizare şi evaluare a severităţii defectului 

pe baza metodei propuse, defectul fiind creat intenţionat cu valori prestabilite. S-a 

calculat modificarea relativă a frecvenţelor datorită defectului, valorile obţinute fiind 

comparate cu cele obţinute analitic, pentru toate cazurile de defect posibile. S-a 

constatat că cea mai bună corelare este între Semnătura Defectului şi seria de 

Coeficienţi de Localizare ai Defectului determinaţi pentru poziţia reală a defectului; 

pentru toate celelalte cazuri aceste două serii de valori diferind substanţial. Ulterior 

a fost determinată severitatea defectului pentru locaţia identificată, rezultatele de-

monstrând  o precizie ridicată în ceea ce priveşte localizarea şi o precizie rezona-

bilă în evaluarea severităţii defectului. 

În Capitolul 6 sunt prezentate concluziile finale şi principalele contribuţii 

personale, teoretice şi aplicative, cuprinse în teza de doctorat, precum şi lista cu 

principalele căi de diseminare a rezultatelor. 
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Capitolul 1                                                         

Problematica detectării defectelor în structuri 

 

1.1. Monitorizarea şi controlul structurilor  
 

Scopul principal al acţiunii de monitorizare a integrităţii structurale este ace-

la de a stabili starea de integritate sau „sănătatea” unei structuri, astfel încât să se 

poată lua decizii cu privire la necesitatea remedierii sau înlocuirii acesteia. Din 

acest motiv, procesul de punere în aplicare a unei strategii de detectare a defecte-

lor pentru sistemele inginereşti este adesea denumită Monitorizarea Stării de Inte-

gritate Structurală1. În acest context defectele sunt definite ca modificări ale pro-

prietăţilor mecanice ale materialului şi/sau ale caracteristicilor geometrice ale 

acestor sisteme, inclusiv modificări ale condiţiilor limită şi conectivitate a sistemu-

lui, care afectează în mod negativ performanţele sistemului. Procesul de monitori-

zare a stării de integritate structurală presupune observarea unui sistem de-a lun-

gul timpului, continuu sau periodic, prin măsurători ale răspunsului dinamic captat 

de la o reţea de senzori, extragerea caracteristicilor sensibile la defecte din aceste 

măsurători, precum şi analiza statistică a acestor caracteristici pentru a determina 

starea de integritate actuală a sistemului. Pe termen lung, monitorizarea stării de 

integritate structurală este rezultatul unui proces de actualizare periodică a infor-

maţiilor referitoare la capacitatea structurii de a îndeplini funcţia preconizată, în 

condiţiile îmbătrânirii şi degradării datorate condiţiilor de mediu şi sarcinilor opera-

ţionale. În cazul unor solicitări excepţionale ale structurilor, cum ar fi cele date de 

cutremure sau explozii, monitorizarea stării de integritate structurală este folosită 

pentru o evaluare rapidă şi în timp real a structurii, asigurând informaţii precise re-

feritoare la integritatea acesteia. Există un interes deosebit pentru procesul de 

monitorizare a structurilor în vederea detectării defectelor în stadiu incipient într-o 

serie mare de domenii, cum ar fi: ingineria civilă, ingineria mecanică şi aerospaţia-

lă.  

                                                
1 Structural Health Monitoring (SHM), termenul consacrat în limba engleză. 
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Marea majoritate a metodelor actuale de detectare a defectelor structurale 

sunt metode locale, dintre acestea distingându-se metoda vizuală şi cele bazate 

pe măsurători, cum ar fi metodele acustice sau cu ultrasunete, metode ce utilizea-

ză câmpul magnetic sau termic, radiografierea, metoda curenţilor turbionari etc. 

Toate aceste tehnici experimentale sunt laborioase sau impun ca poziţia aproxi-

mativă pe structură a defectului să fie cunoscută şi uşor accesibilă. Metodele ex-

perimentale permit de cele mai multe ori caracterizarea fidelă a defectelor, dar 

sunt supuse limitărilor prezentate anterior. 

Nevoia de suplimentare a metodelor de detectare a defectelor, aplicabile  

structurilor complexe şi de dimensiuni mari, manifestată la nivel mondial şi în nu-

meroase domenii, a condus la dezvoltarea unor metode care să examineze modi-

ficările caracteristicilor dinamice ale structurii. Astfel, detectarea defectelor ce de-

termină modificări ale proprietăţilor dinamice sau răspunsul structurilor este un 

subiect căruia i se acordă o atenţie considerabilă în literatura de specialitate. Ide-

ea de bază este că parametrii modali (în special frecvenţele proprii, formele proprii 

şi amortizarea modală) sunt dependente de proprietăţile fizice ale structurii (rigidi-

tate, masă şi amortizare). Prin urmare, schimbările în proprietăţile fizice vor de-

termina modificări în proprietăţile modale, făcând posibilă caracterizarea globală  a 

stării de integritate a structurii; din acest motiv aceste metode se mai numesc şi 

metode globale. Cele două metode nu se exclud, ci se completează reciproc. 

Metodele de monitorizare a stării de integritate structurală se bazează pe 

metode globale de detectare a defectelor. Un sistem robust de monitorizare a stă-

rii de integritate structurală ce utilizează metode globale va fi capabil să indice într-

un stadiu foarte timpuriu faptul că defectarea a avut loc, să localizeze defectul, să 

ofere unele estimări privind gradul de severitate al acestuia şi să anticipeze restul 

duratei de viaţă utilă a structurii. Un sistem de clasificare pentru metodele de iden-

tificare a defectelor, cum a fost prezentat de către Rytter [93], defineşte patru nive-

luri de identificare a defectelor, după cum urmează: 

Nivelul 1 - Stabilirea faptului  că defectul este prezent în structură 

Nivelul 2 - Determinarea locaţiei geometrice a defectului 

Nivelul 3 - Cuantificarea gradului de severitate a defectului 

Nivelul 4 - Prognoza privind durata de viaţă rămasă a structurii 
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În literatura de specialitate sunt considerate în general metodele care rezol-

vă problemele de nivelul 1, nivelul 2, şi/sau nivelul 3, pentru că acestea sunt lega-

te direct de dinamica structurală şi implicit de Control Nedistructiv2 prin metode 

globale, destinate detectării defectelor în structuri. Predicţiile  referitoare la durata 

de viaţă rămasă, caracteristice nivelului 4, nu aparţin analizei dinamice a structurii 

şi nu sunt în general tratate în lucrările ce abordează detectarea defectelor prin 

metode globale; trebuie totuşi remarcat faptul că ele sunt o componentă a monito-

rizării integrităţii structurale, completând elementele legate de controlul nedistruc-

tiv. 

O altă cerinţă impusă metodelor de monitorizare a integrităţii structurale es-

te aceea că se impune să fie adaptabilă pentru automatizare. Metodele se bazea-

ză pe compararea comportării structurii afectate de defecte cu un model sau cu un 

stadiu iniţial în care structura este considerată intactă. În evaluare ar trebui să 

poată lua în considerare constrângerile operaţionale şi de mediu. De exemplu, o 

ipoteză comună în cele mai multe metode de identificare a defectelor raportate în 

literatura de specialitate este aceea că masa nu se schimbă semnificativ ca urma-

re a defectelor. Cu toate acestea, există anumite tipuri de structuri, cum ar 

fi platformele petroliere offshore, la care această ipoteză nu poate fi considerată 

valabilă. 

O altă caracteristică importantă a metodelor de identificare a defectelor tre-

buie să fie capacitatea lor de a face diferenţa între erorile de modelare şi rezultate-

le defectelor structurale. 

Efectele defectelor asupra unei structuri pot fi clasificate ca liniare sau neli-

niare. Deteriorarea liniară este definită ca fiind cazul în care structura iniţială liniar-

elastică rămâne liniar-elastică după defectare. Schimbările în proprietăţile modale 

sunt un rezultat al modificării în geometria şi/sau proprietăţile materiale 

ale structurii, dar răspunsul structural poate fi în continuare modelat folosind o re-

laţie liniară de mişcare. Deteriorarea neliniară se defineşte ca fiind cazul în care 

structura iniţială liniar-elastică se comportă într-o manieră neliniară după ce dete-

riorarea a fost introdusă. Un exemplu de defect neliniar îl reprezintă formarea 

unei fisuri de oboseală care, ulterior, se deschide şi se închide în timpul vibraţiei. 

                                                
2 Nondestructive testing (NDT), termenul consacrat în limba engleză. 
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În lucrarea de faţă se va dovedi că pentru modurile de vibraţie privite dis-

tinct, semi-perioada pentru mişcarea vibratorie la care defectul se deschide este 

egală cu cea la care defectul este închis, contrazicând estimările prezente în lite-

ratura de specialitate. În orice caz, o metodă robustă de detectare a defectelor 

trebuie să fie aplicabilă la ambele tipuri de defecte. Majoritatea lucrărilor prezenta-

te în literatura de specialitate şi parcurse pe scurt în teză, tratează numai proble-

ma de detectare a defectelor liniare. 

 

 

 
Figura 1.1. Structura activităţilor de monitorizare a integrităţii structurale   
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Aşa cu este ilustrat în figura 1.1, tehnicile de monitorizare a integrităţii struc-

turale pot include atât metode locale cât şi metode globale de detectare a defecte-

lor. Multe dintre aceste tehnici sunt capabile să detecteze defecte în stadiul incipi-

ent, înainte ca defectul să fie vizibil şi atunci când măsurile de reabilitare mai pot fi 

aplicate sau sunt mai puţin costisitoare.  

Controlul nedistructiv este o metodă de testare a materialelor sau structuri-

lor care estimează caracteristica unei componente fără a o modifica sau a o dis-

truge, oferind rapid informaţii despre sistemul analizat [83]. Aceasta se poate efec-

tua în stadiul de producţie, în timpul exploatării structurii sau ca instrument de di-

agnosticare în cazul colapsului structurii. El se deosebeşte de testele distructive, 

cum ar fi determinarea rezilienţei, a gâtuirii la rupere sau a alungirii la rupere, prin 

aceea că proprietăţile materialelor/structurilor sunt determinate în urma eşecului 

componentei analizate. În timp ce testarea distructivă este în mod intrinsec mai 

revelatoare, ea conduce la distrugerea structurii, deci nu poate fi utilizată la moni-

torizarea integrităţii structurilor reale. 

În ceea ce priveşte metodele locale de testare nedistructivă, acestea sunt 

instrumente importante pentru a determina configuraţia şi poziţia exactă a defectu-

lui structural, fără a fi însă posibilă automatizarea procesului în cazul monitorizării 

structurilor reale. Ele se aplică de regulă pe zone reduse ca întindere, care satis-

fac condiţia de a fi accesibile; altfel inspecţia unei structuri de mari dimensiuni fiind 

consumatoare de timp şi costisitoare. Din acest motiv ele se regăsesc în activităţi-

le de monitorizare a integrităţii structurale doar ca instrumente complementare me-

todelor globale. 

 

1.2. Metode de control local 

 

În literatura de specialitate sunt tratate un număr mare de metode nedis-

tructive, locale şi globale [52], [102]. În timp ce fiecare tehnică are punctele forte 

proprii, principalul avantaj al grupului de metode locale constă în faptul că acestea 

pot fi utilizate pentru a detecta, localiza, şi/sau caracteriza defecte destul de exact. 

Cele mai uzuale tipuri de metode nedistructive locale sunt prezentate în cadrul 

acestui subcapitol. 
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1.2.1. Inspecţia vizuală 

Inspecţia vizuală este metoda cea mai simplă, fiind utilizată pe scară largă 

pentru examinarea structurilor. Aceasta este folosită pentru a detecta anomalii de 

suprafaţă (fisuri şi imperfecţiuni). Având în vedere că poate fi efectuată de practic 

oricine şi este în mod natural subiectivă, aplicarea corectă impune dezvoltarea 

unor standarde sau prescripţii. Este utilă în identificarea zonelor care necesită o 

inspecţie mai atentă cu alte metode de control locale, premergând orice alt tip de 

test nedistructiv. Procesul începe cu pregătirea zonei unde inspecţia vizuală va 

avea loc, prin asigurarea unui iluminat corespunzător şi a unui acces facil, astfel 

încât toate suprafeţele să poată fi uşor vizualizate. În plus, este necesar ca supra-

feţele examinate să fie curate sau tratate într-un mod care să permită evidenţierea 

unui posibil defect. 

 

1.2.2. Controlul cu lichide penetrante 

Testarea cu lichide penetrante foloseşte o vopsea sau alt lichid sensibil la 

lumină (vizibil sau fluorescent), pentru a examina suprafeţe neporoase în vederea 

detectării discontinuităţilor (fisuri sau alte defecte), care pot fi invizibile pentru 

ochiul liber. Deoarece fluxul de lichide penetrante în aceste imperfecţiuni prin acţi-

unea capilară este critic, suprafeţele (inclusiv zona fisurată) trebuie să fie curate şi 

uscate, fără uleiuri şi fluide de curăţare reziduale care pot diminua capacitatea li-

chidului penetrant de a uda suprafaţa controlată.  

În primul rând suprafaţa se pulverizează cu un lichid ce pătrunde în orice 

discontinuitate de material de tipul fisurilor sau cavităţilor. După ce lichidul s-a im-

pregnat în discontinuităţi, suprafaţa se şterge şi se aplică un material absorbant.  

Acesta este de obicei o pulbere uscată, albă, care atrage lichidele penetrante din 

orice capilaritate, pentru a produce un semn vizibil pe suprafaţă. Deoarece aceşti 

indicatori coloraţi sunt mai extinşi decât defectul real, aceştia sunt mai uşor vizibili, 

deci defectul mai uşor de depistat. Lichidele penetrante fluorescente sunt utilizate 

în mod normal cu o lampă UV pentru a spori sensibilitatea. Această tehnică este 

folosită pentru a detecta fisuri şi cavităţi deschise în materiale, limitarea fiind lega-

tă de natura defectelor, deoarece sunt detectabile doar defectele de suprafaţă. 
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1.2.3. Controlul cu pulberi magnetice 

Controlul cu pulberi magnetice implică principiile fundamentale ale magne-

tismului şi poate fi considerat ca o combinaţie de două metode de testare nedis-

tructivă: testarea fluxului magnetic de scurgere şi testarea vizuală. Primul pas în 

controlul cu pulberi magnetice este acela de a magnetiza componenta care ur-

mează să fie inspectată. În cazul în care sunt prezente defecte pe sau aproape de 

suprafaţă, acele defecte vor perturba câmpul magnetic. După ce componenta a 

fost magnetizată, se aplică pulberi de fier (fie într-o formă uscată sau umedă sus-

pendată) pe suprafaţa de pe partea magnetizată. Pulberile vor fi atrase şi vor de-

sena fluxul magnetic, formând astfel un indicator vizibil al defectului. 

 

1.2.4. Testarea radiografică 

Această metodă nedistructivă poate fi utilizată pentru a detecta defecte in-

terne într-o mare varietate de componente, cum ar fi piesele turnate, forjate sau 

sudate, prin expunerea la raze X sau raze gamma. Se pot produce imagini de înal-

tă calitate cu ajutorul acestor raze, bazate pe diferenţele de absorbţie a radiaţiilor 

în material, fiind evidenţiat un grafic de umbră, afişat pe un film fotografic sau un 

ecran fluorescent. În radiografie, procesul de producere a unei imagini este destul 

de diferită de cea din fotografie. Camera este de fapt o sursă de radiaţii, în timp 

ce filmul nu este plasat în interiorul camerei, ci este plasat pe partea opusă a obi-

ectului fotografiat. Radiaţia nu este reflectată în film, ci mai degrabă trece prin 

obiect şi film. Diferenţele dintre tipul de material şi cantitatea de material pe care 

razele X trebuie să le penetreze sunt responsabile pentru detaliile din imagine. 

Fisurile pot fi detectate într-o radiografie numai în cazul în care fisura se propagă 

într-o direcţie care a produs o schimbare în grosime, paralel cu fasciculul de raze 

X. Fisurile vor apărea ca nişte linii neregulate zimţate şi adesea foarte slabe. 

Fisurile pot apărea uneori ca nişte cozi la incluziuni sau porozităţi. 

 

1.2.5. Controlul cu curenţi turbionari 

Testarea cu curenţi turbionari este o metodă indirectă şi implică principiul 

de inducţie electromagnetică. Curentul turbionar este un curent electric indus 

printr-un câmp magnetic alternativ. Structurile ce trebuie inspectate sunt plasate în 
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interiorul sau adiacent unei bobine electrice. Se aplică un curent electric de înaltă 

frecvenţă, iar câmpul principal din jurul bobinei determină curenţi turbionari să cir-

cule în piesă. Testarea cu curenţi turbionari poate avea două scopuri: de a investi-

ga proprietăţile materialelor şi de a detecta defectele pe suprafeţe. Testarea pro-

prietăţilor materialelor folosind metoda curenţilor turbionari implică proprietatea de 

permeabilitate relativă a metalelor, şi, uneori, conductivitatea. Se verifică de fapt 

microstructura, deoarece aceasta este cea care determină permeabilitatea relativă 

şi conductivitatea. Structurile mixte obţinute din tratamente termice incorecte pot fi, 

de asemenea, detectate şi clasificate.  

Defectul de suprafaţă în metoda testării cu curenţi turbionari utilizează pro-

prietatea de conductivitate a metalelor. Defectele de suprafaţă perturbă fluxul de 

curenţi electrici care au fost generaţi la suprafaţa structurii testate. Modificările în 

domeniile electrice asociate cu întreruperi ale curentului sunt detectate prin in-

strumentele curenţilor turbionari pentru a descoperi defectul de suprafaţă. 

 

1.2.6. Controlul cu ultrasunete 

Controlul ultrasonic (UT), utilizează energia sunetului de înaltă frecvenţă 

pentru a efectua examinări şi măsurători în vederea măsurării grosimii piesei, de-

fectoscopie şi pentru analiza materialelor. Undele sonore se propagă în piesă, iar 

comportamentul lor (viteza, atenuarea şi reflexia/împrăştierea) este funcţie de pro-

prietăţile materialului şi geometria componentei analizate. Metoda se bazează pe 

faptul că un impuls ultrasonic se deplasează de la sursă la receptor prin materiale 

solide şi omogene până când întâlneşte o limită (cum ar fi o fisură). Atunci când 

există o discontinuitate în calea undei, o parte din energie va fi reflectată, iar sem-

nalul reflectat este transformat în semnal electric de către traductor şi este afişat 

pe un ecran. De la semnal pot fi obţinute informaţii cu privire la locaţia defectului, 

dimensiunea, orientarea şi alte caracteristici. Prin vizualizarea semnalului ecou la 

o piesă de referinţă şi apoi căutarea diferenţelor în semnalul obţinut de la structuri-

le analizate, se pot localiza cu uşurinţă defectele ascunse. Controlul sudurii este o 

aplicaţie importantă pentru defectoscoape cu ultrasunete. 
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1.2.7. Emisiile acustice     

Emisiile acustice (AE) sunt undele sonore emise de microfisuri în procesul 

de formare sau extindere. Undele sonore se propagă prin intermediul structurii 

analizate şi sunt înregistrate de către un sistem de achiziţie care monitorizează în 

mod continuu structura. Se aplică tehnici de prelucrare a semnalelor, similare cu 

cele folosite de seismologi, în scopul de a obţine informaţii cu privire la cantitatea 

emisiilor acustice şi a locaţiilor surselor. Acest lucru conduce la o analiză a fisurii 

care le-a creat. 

 

1.2.8. Imagini termice în infraroşu 

Baza termografiei în infraroşu este destul de simplă. Toate obiectele emit 

căldură sau energie în forma undelor electromagnetice, dar numai o parte foarte 

mică din această energie este vizibilă ochilor noştri, deoarece lungimea de undă în 

infraroşu este mai mare decât cea a luminii vizibile. Pentru a vedea căldura emisă, 

trebuie să fie utilizată o cameră în infraroşu, care detectează această energie ter-

mică invizibilă şi o converteşte într-o imagine vizibilă. Toate sistemele mecanice 

generează energie termică în timpul funcţionării normale, care permite termografi-

ei în infraroşu să evalueze starea lor de funcţionare. Căldura excesivă generată 

prin frecare sau pierderi materiale, precum şi transferul mai puternic datorită dis-

continuităţilor pot semnala apariţia comportării anormale. În aplicaţiile mecanice, 

termografia este mult mai utilă pentru localizarea unei zone problemă decât pentru 

a indica cauza problemei. 

 

1.3. Metode de control global 

 

Metodele globale utilizează schimbări în răspunsul global al unei structuri 

drept indicatori de defecte. Metodele globale includ teste statice de teren [57], [5], 

teste cvasi-statice de teren [96], şi teste pe bază de vibraţii [32]. Aceste metode 

sunt capabile să evalueze starea întregii structuri în timp real şi nu se limitează 

doar la componentele accesibile. Prin urmare, acestea pot fi efectuate relativ rapid 

odată ce un sistem corespunzător de senzori a fost instalat; în multe cazuri, moni-

torizarea se poate efectua apoi la distanţă.  
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Cu toate că există o multitudine de metode globale de control, capacitatea 

tehnicilor globale de a localiza şi a cuantifica gradul de deteriorare a unei structuri 

nu este clar dovedită, cu excepţia cazului în care se aplică structurilor foarte sim-

ple şi cazurilor particulare. 

Un set de tehnici globale de control nedistructiv căruia i s-a acordat o aten-

ţie sporită în ultimii ani este acela de Detectare a Defectelor Bazată pe Vibraţii3. 

Principiul de bază pentru metodele bazate pe vibraţii este relativ simplu: din mo-

ment ce caracteristicile dinamice ale unei structuri (frecvenţele naturale, formele 

modale proprii şi proprietăţile de amortizare) depind de proprietăţile fizice ale 

structurii (de exemplu proprietăţile materiale, de configurare geometrică, de distri-

buţie de masă şi a condiţiilor de contur), orice modificări ale acestor proprietăţi fizi-

ce cauzate de defecte vor fi reflectate în modificările aduse caracteristicilor dina-

mice. Prin urmare metodele globale de control bazate pe vibraţii necesită măsură-

tori precise ale parametrilor modali ai structurii, de obicei atât la o stare iniţială (de 

preferinţă intactă) cât şi periodic în timpul duratei de funcţionare a structurii. 

Schimbările detectate în aceşti parametrii sunt apoi folosite pentru a detecta, loca-

liza, şi cuantifica defectele. 

O serie de cercetători au studiat utilizarea tehnicilor de detectare a defecte-

lor bazate pe vibraţii pentru a evalua starea podurilor şi a altor tipuri de structuri 

[32], [34]. Aplicarea acestor metode la structuri de inginerie civilă, cum ar fi poduri, 

a fost îngreunată de o serie de factori, inclusiv de dimensiunea relativ mare a 

acestor structuri, incertitudinile inerente mai mari în proprietăţile materialelor, con-

diţiile suport şi conectivitatea componentelor dar şi modificarea condiţiilor de în-

cărcare şi influenţa condiţiilor de mediu. Cu toate acestea, o serie de eforturi au 

fost făcute în ultimul deceniu ca să se aplice tehnicile VBDD în structurile reale - 

poduri [106], [38], [57], [111], [87], [24], [113], [60]. Aceste studii au arătat că teh-

nicile pot fi folosite pentru detectarea prezenţei, localizarea şi, eventual, evaluarea 

severităţii defectelor din structura podurilor. Cu toate acestea, se abordează de 

obicei un număr relativ mic de scenarii a defectelor grave şi rezultatele lor servesc 

de multe ori pentru a sublinia în continuare complexitatea asociată cu aplicarea 

tehnicilor VBDD pentru poduri.  

                                                
3 Vibration-based damage detection (VBDD), termenul consacrat în limba engleză. 
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Tehnicile de detectare a defectelor bazate pe vibraţii au fost aplicate cu 

succes la maşini rotative [97], [41] şi în structuri simple, cum ar fi grinzile sau ban-

dajele [76], şi cu succes relativ în domeniul aerospaţial sau al sistemelor mecanice 

[115], [56], [28]  .  

După o analiză aprofundată a literaturii privind dezvoltarea şi aplicarea de 

tehnici VBDD, Doebling şi alţii [33] au stabilit în afara aspectelor critice şi direcţiile 

viitoare pentru cercetarea în identificarea defectelor şi monitorizarea stării de inte-

gritate, considerând că: „O problemă semnificativă în detectarea şi localizarea de-

fectelor este dependenţa de modele analitice şi/sau prelevate din structură anteri-

or apariţiei defectului. Numeroşi algoritmi presupun cunoaşterea precisă a modelu-

lui discret al structurii, iar alţii consideră că un set de date din structura nedeterio-

rată este disponibil. Adesea, lipsa existenţei acestui tip de informaţii poate face o 

metodă dificil de aplicat pentru anumite aplicaţii. Deşi este puţin probabil faptul că 

dependenţa de modelul structurii şi informaţiile privind comportamentul dinamic al 

structurii intacte poate fi în totalitate eliminat, anumite măsuri pot şi ar trebui să fie 

luate pentru a reduce dependenţa de astfel de informaţii”. 

Numărul şi amplasarea de senzori de măsurare este un alt aspect impor-

tant care nu a fost abordat într-o măsură semnificativă în literatura actuală. Multe 

tehnici care par să lucreze bine în cazuri particulare în condiţii de laborator, de fapt 

eşuează atunci când sunt supuse la constrângerile impuse de măsurarea in situ 

pe structuri reale. Tehnicile care urmează să fie dezvoltare, pentru a fi credibile, 

trebuie să demonstreze că pot funcţiona bine în limitele unui număr redus de loca-

ţii de măsurare şi sub constrângeri impuse de situaţii reale. 

O problemă controversă în rândul cercetătorilor este nivelul de sensibilitate 

pe care parametrii modali îi prezintă în cazul apariţiei defectelor mici. O mare parte 

a dovezilor pe care se bazează cercetătorii din ambele tabere se bazează pe re-

zultate obţinute în cazul unor aplicaţii particulare, nefiind aduse dovezi într-un ca-

dru generalizat. Acest aspect este important pentru dezvoltarea de tehnici de mo-

nitorizare a integrităţii, deoarece utilizatorul acestor metode trebuie să aibă încre-

dere că defectul va fi recunoscut în timp util, astfel încă să ofere suficient timp 

pentru a permite repararea structuri. O problemă conexă este decelarea  modifică-

rii proprietăţilor modale rezultate datorită defectelor de cele care rezultă din ine-
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xactităţi (variaţiile statistice) în măsurători: „un nivel ridicat de incertitudine în mă-

surători va împiedica detectarea unor niveluri mici de defecte." 

În ciuda provocărilor, dezvoltarea unor metode fiabile VBDD pentru facilităţi 

construite poate oferi un mare beneficiu pentru proprietarii de infrastructuri, în 

sensul reducerii costurilor pentru inspecţie şi mentenanţă. Prin urmare, este impor-

tant să fie mai complet analizate capacităţile şi limitele metodelor, cu o atenţie de-

osebită acordată aplicaţiilor practice, detectării timpurii a defectelor şi utilizarea 

unui număr relativ mic de senzori. 

Premisa de bază a tehnicilor de detectare a defectelor bazate pe vibraţii es-

te utilizarea modificărilor în proprietăţile dinamice a unei structuri afectată de de-

fecte pentru a detecta, localiza şi evalua severitatea defectelor. În acest scop, mo-

dificarea frecvenţelor naturale şi formelor modale proprii au fost principalele carac-

teristici luate în considerare pentru a detecta defectele. Ca urmare, primul pas în 

aplicarea tehnicilor de control nedistructiv bazat pe vibraţii este determinarea cu 

exactitate a schimbărilor intervenite în frecvenţele naturale respectiv în formele 

modale proprii, iar al doilea pas este utilizarea aceste schimbări pentru a detecta 

în mod fiabil defectele. În ultimii patruzeci de ani, au fost propuşi numeroşi indici 

care caracterizează defectele, deduse din modificările induse de discontinuităţi 

asupra parametrilor modali. Recenzii detaliate ale acestora au fost furnizate de 

Doebling  şi alţii [33], [34]. 

În această teză, tehnicile de control nedistructiv bazate pe vibraţii sunt gru-

pate conform anumitor caracteristici ale structurii măsurate dinamic, diferitele ca-

tegorii de VBDD fiind descrise mai jos. 

 

1.3.1. Metode bazate pe schimbări ale frecvenţelor proprii 

Literatura de specialitate referitoare la detectarea defectelor folosind 

schimbări în frecvenţa proprie este extinsă, fiind consemnate şi numeroase anali-

ze critice şi comparative  [63], [25], [93], [33]. Observaţia că modificări ale proprie-

tăţilor structurale ar trebui să provoace schimbări corespunzătoare în frecvenţele 

vibraţiilor a fost, de fapt, un impuls pentru utilizarea metodelor de identificare mo-

dală pentru defecte şi monitorizarea stării de integritate structurală. Simplitatea 

acestei abordări face mai atractivă modalitatea de detectare a defectelor. Cu toate 
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acestea, schimbările de frecvenţă s-au dovedit a fi relativ insensibile la defecte; 

chiar mai rău, frecvenţele proprii sunt foarte sensibile la schimbările de temperatu-

ră şi alte condiţii de mediu. 

Grupul de metode bazate pe schimbarea de frecvenţă pot fi divizate în do-

uă categorii:  

� categoria 1 - metodele sunt limitate la nivelului 1 în clasificarea lui Rytter 

pentru identificarea defectelor, adică destinate sesizării apariţiei acestora;  

� categoria 2 - sunt de obicei utilizate pentru nivelul 2 şi nivelul 3 de identi-

ficare a defectelor, adică se urmăreşte localizarea şi/sau evaluarea severi-

tăţii defectului.  

Metodele dedicate primei categorii au fost dezvoltate începând cu a doua 

jumătate a secolului trecut. Încă din 1976, Loland şi Dodds [64] au utilizat modifi-

cări în frecvenţele proprii şi spectrele de răspuns pentru a identifica defecte în plat-

formele petroliere offshore. În timpul monitorizării s-au observat modificări ale 

frecvenţelor proprii de 3%, fiind atribuite modificărilor aduse masei platformei şi 

modificări ale nivelul fluxului. Schimbările de frecvenţă mai mari, de 10% până la 

15%, au fost observate atunci când au fost operate modificări structurale care au 

efecte asemănătoare cu o defecţiune structurală produsă în apropierea liniei de 

plutire. Astfel, autorii au ajuns la concluzia că schimbările în frecvenţa proprie şi 

spectrul de răspuns ar putea fi folosite pentru a monitoriza integritatea structurală. 

Cu toate acestea, studiul numeric şi experimental al lui Fox [44] pentru o 

grindă, a dus la o concluzie diferită. În acest studiu s-a constatat că schimbările în 

frecvenţele proprii datorită unui defect, simulat printr-o tăietură de ferăstrău, au 

fost un indicator slab de defecte într-o grindă. În datele experimentale, a fost de 

fapt observată o creştere uşoară a frecvenţelor de rezonanţă pentru câteva moduri 

după ce defectul a fost indus. Aceste creşteri au fost atribuite inexactităţii din me-

todele utilizate pentru a estima frecvenţele proprii. În opinia mea aceste creşteri 

sunt datorate pierderii de masă indusă de defect. 

Kim şi Stubbs [60] au investigat podul de peste râul Rio Grande din New 

Mexico, SUA, amplasat pe Autostrada Interstatală 40. S-a constatat că frecvenţele 

proprii măsurate ale primelor trei moduri au crescut uşor, atunci când două defecte 

de dimensiuni mici au fost induse. Aceste creşteri au fost atribuite schimbărilor de 
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temperatură ambiantă. Cu toate acestea, după introducerea a două defecte de 

dimensiuni mari, frecvenţele proprii ale primelor trei moduri au scăzut în compara-

ţie cu starea nedefectată. S-a ajuns la concluzia că efectul temperaturii asupra 

proprietăţilor dinamice pare a fi o barieră semnificativă pentru aplicarea frecvenţe-

lor proprii, bazate pe metode de detectare a defectelor în structuri reale din ingine-

rie civilă. 

Bazat pe rezultate obţinute simultan din măsurători de vibraţii şi de mediu 

efectuate la podul Z-24 al unei autostrăzi din Elveţia, Steenackers şi Guillaume 

[100] au propus o metodă care să stabilească corelaţia dintre variaţiile de tempe-

ratură şi variaţiile frecvenţelor proprii. Autorii au concluzionat că este posibil să se 

distingă schimbări în parametrii modali datorită defectelor provocate de schimbări-

le de temperatură sau variaţiile de mediu. 

Nasser şi alţii [81] au prezentat o expresie simplificată, de interes pentru 

definirea efectului temperaturii asupra parametrilor modali. O explicaţie a fost fur-

nizată cu privire la modul în care temperatura influenţează rigiditatea la încovoiere 

a unei structuri, şi astfel, a parametrilor modali. În cele din urmă, au modificat tes-

tele de detectare a defectelor pentru a măsura efectul temperaturii ca factor per-

turbator. Prin aplicarea metodelor statistice ei au reuşit să elimine efectului dat de 

temperatură în timpul monitorizării structurii şi identificării parametrilor modali.  

Metodele bazate pe schimbarea de frecvenţă destinate celei de-a doua ca-

tegorii, care include nivel 2 şi/sau 3 de identificare a defectelor, sunt folosite pentru 

a estima diferiţi parametrii ai defectelor cum ar fi lungimea fisurii şi/sau poziţia 

acesteia. 

Cawley şi Adams [26] au elaborat o tehnică de identificare a defectelor pe 

baza modificărilor de frecvenţe proprii. Utilizând frecvenţe proprii determinate ex-

perimental şi înglobate într-o matrice generată pe baza unei multitudini de scenarii 

de defectare, metoda a permis localizarea şi evaluarea defectelor în structuri de 

tip placă. Au fost prezentate rezultatele obţinute în urma testelor pe o placă de 

aluminiu şi o placă formată dintr-o îmbinare a unui strat de carbon armat cu fibră 

de polimer (CFRP). Acestea reflectă o bună concordanţă între poziţiile defectelor 

estimate cu cele reale; în plus, au fost obţinute informaţii utile privind amploarea 

defectului. Trebuie să fie remarcat, totuşi, faptul că testele au fost efectuate într-o 
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incintă cu temperatură constantă, care a păstrat structura testată la 25±1 °C, în 

scopul de a fi suficient de stabilă pentru a permite identificarea precisă şi univocă 

a modificărilor de frecvenţă datorate defectului. Testul pe placa dreptunghiulară de 

aluminiu a identificat frecvenţe naturale pentru şase moduri, cu o rezoluţie de 

0,04%. Testul pe placa trapezoidală cu straturi CFRP a identificat frecvenţe proprii 

a 10 moduri, cu o rezoluţie de 0,05%. Trebuie recunoscut faptul că utilizarea aces-

tei metode în aplicaţiile reale pe structuri de inginerie civilă este foarte dificilă, 

deoarece în condiţii reale este greu de obţinut un număr mare de frecvenţe cu ni-

vel de precizie ridicat. 

Multe alte metode bazate pe schimbarea de frecvenţă aparţinând celei de-a 

doua categorii au fost prezentate în recenzii în literaturii de specialitate [33], [34], 

toate acestea bazându-se pe modele discrete. Cerinţa pentru un model exact poa-

te fi un dezavantaj pentru aceste tipuri de metode, mai ales pentru structuri com-

plicate. 

Concluzii rezultate dintr-o analiză aprofundată a literaturii privind detectarea 

defectelor structurale prin schimbări ale frecvenţelor proprii sunt prezentate de 

Salawu [95]. Avantajul major folosind doar frecvenţa proprie în evaluarea defecte-

lor unei structuri este aceea că frecvenţele proprii sunt achiziţionate uşor, oferind o 

tehnică de monitorizare a integrităţii structurale ieftină. Cu toate acestea, este ne-

voie de o grijă deosebită pentru identificarea influenţei condiţiilor de mediu, cum ar 

fi, temperatura în condiţii limită asupra rigidităţii structurii şi a elimina această in-

fluenţă din datele măsurate. Utilizarea modelelor în tehnicile de detectare a defec-

telor bazate pe frecvenţele proprii este un dezavantaj, deoarece aceste modele 

sunt inexacte şi de obicei este greu de distins între influenţa defectului şi inexacti-

tatea modelului asupra frecvenţelor proprii. De asemenea un dezavantaj este fap-

tul că nu se poate identifica univoc defectul într-o structură simetrică. În plus, nu-

mărul de frecvenţe proprii măsurate este în general mai mic decât numărul de pa-

rametrii necunoscuţi în model. Prin urmare, forma modală proprie este de multe ori 

luată în considerare în cadrul procesului de evaluare a defectelor. 
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1.3.2. Metode bazate pe amortizare 

Cu toate că istoricul metodelor ce utilizează amortizarea pentru evaluarea 

defectelor este la fel de extins ca şi cel al utilizării schimbării frecvenţelor proprii, 

există foarte puţine date în literatura de specialitate privind metodele bazate pe 

amortizare. Aceste lipsuri din literatura de specialitate, cu privire la detectarea de-

fectelor pe baza amortizării structurale, pot fi atribuite atât lipsei de precizie în sta-

bilirea factorului de amortizării prin metoda de identificare a sistemelor, cât şi de 

lipsa aparentă a unei corelaţii între amortizarea sistemul şi defecte. 

Adams şi alţii [3] au constatat că, în materialele plastice armate cu fibră, un 

defect sub formă de fisură localizată în structură sau microfisuri distribuite în struc-

tură ar putea fi evidenţiat prin identificarea reducerii rigidităţii dinamice şi/sau o 

creştere a amortizării. Cu toate acestea, Casas şi Aparicio [24] au făcut un test pe 

grinzi concrete parţial fisurate şi au constatat că nu există nici o relaţie clară între 

creşterea fisurii şi creşterea amortizării. De fapt, în testul efectuat pe o grindă fisu-

rată s-a constatat valori ale amortizării uşor mai scăzute decât cele pentru o grindă 

nefisurată.  

Farrar şi Jauregui [42] au constatat, de asemenea, că amortizarea în grindă 

placă de oţel a unui pod nu creşte sau descreşte în mod clar la o creştere a nivelu-

lui de deteriorare. 

Testele înainte şi după reparaţiile structurale la un pod din beton armat au 

fost realizate de către Salawu şi Williams [94]. Nici o tendinţă clară în evoluţia 

factorului de amortizare nu a putut fi observată. 

 

1.3.3. Metode bazate pe schimbarea formei modale proprii 

1.3.3.a. Modificarea formei modale proprii 

Mai multe studii au indicat că schimbările în forma modală proprie pot fi fo-

losite pentru a detecta prezenţa şi localizarea de defecte. Au fost propuşi indicatori 

sub forma unui număr unic bazat pe modificările formei modale proprii pentru a 

indica prezenţa defectelor.  
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Un indicator uzual este Criteriul de Corelare Modală4 propus de Ewins [37]. 

Valoarea MAC a două moduri φ  şi ∗φ  (formele modale proprii pentru stările nede-

teriorate respectiv deteriorate), este definit ca:    
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pentru n  grade de libertate ce definesc forma modului de vibraţie. Valoarea MAC 

indică, prin urmare, gradul de corelare între două moduri şi variază de la 0 la 1, cu 

0 reprezentând cazul în care nu există o corelaţie şi 1 pentru cazul cu corelaţie 

perfectă. Abaterea de la 1 pentru o valoare MAC derivată dintr-o comparaţie a do-

uă măsurători pentru forma modului de vibraţie pentru o structură dată poate fi in-

terpretată ca o indicaţie a defectelor în structură.  

Allemang [5] oferă o imagine de ansamblu a utilizării de valori MAC şi alte 

criterii de asigurare pentru corelaţia între două moduri. 

Srinivasan şi Kot [99] au constatat că schimbările în forma modului de vi-

braţie au fost un indicator mai sensibil la defecte decât schimbările în frecvenţele 

proprii pentru structurii de tip placă. 

Criteriului de Corelare Modală a Coordonatei5 este un indicator care se dife-

renţiază faţă de MAC, prin aceea că oferă informaţii locale, precum şi informaţii din 

combinarea modurilor diferite. COMAC de coordonată modală j  ce utilizează m  

moduri este definită ca [105]: 
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În cazul în care deplasările modale de coordonată  j din două seturi de mă-

surători sunt identice, valoarea COMAC este egală cu 1 pentru această coordona-

tă. Cea mai mică valoare în orice punct COMAC indică locul cel mai probabil al 

defectului.  
                                                
4 Modal Assurance Criterion (MAC), termenul consacrat în limba engleză. 
5 Co-ordinate Modal Assurance Criterion (COMAC), termenul consacrat în limba engleză 
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Salawu şi Williams [96] au constatat că valorile MAC ar putea fi folosite 

pentru a indica ce mod a beneficiat cel mai mult de modificarea parametrilor struc-

turali. De asemenea, valorile COMAC au dat indicaţii bune privind poziţia elemen-

telor modelului discret care au suferit modificări. În urma testelor, două din cele trei 

locaţii au fost în mod corect identificate, însă două locaţii false au fost, de aseme-

nea identificate. Succesul localizării defectelor utilizând valorile MAC şi COMAC 

se pare că depinde de felul în care modurile de vibraţie şi punctele de măsurare 

sunt în mod corespunzător alese. Astfel, s-a ajuns la concluzia că nu a fost posibil 

să se identifice toate zonele deteriorate, astfel cum au demonstrat faptul că un 

punct afectat nu a fost identificat în mod corespunzător, adică caracterizează co-

respunzător defectul. De asemenea se poate concluziona că nu este totdeauna 

posibilă identificarea poziţiei defectului, deoarece un defect nu a fost detectat co-

respunzător. 

Fox [44] a demonstrat că un indicator ca număr unic bazat pe măsurători 

ale formelor modale proprii, cum ar fi modul MAC, este relativ insensibil la defecte 

într-o grindă deteriorată de o tăietură de fierăstrău. Comparaţiile grafice ale modi-

ficărilor relative în forma modului de vibraţie s-au dovedit a fi cel mai bun mod de a 

detecta locaţia defectului atunci când doar frecvenţele proprii şi forma modului de 

vibraţie au fost examinate. 

Modalitatea cea mai simplă de a utiliza forma modală proprie este cea care 

consideră doar diferenţa dintre valorile normalizate ale formei în care structura es-

te intactă respectiv deteriorată. Întrucât este de aşteptat ca defectul să provoace o 

scădere locală a rigidităţii, cea mai mare modificare în deplasarea relativă a formei 

modale proprii se preconizează să se producă în locaţia defectului. Dacă iφ , adică 

forma modală proprie normalizată a structurii intacte, şi iDφ , adică forma modală 

proprie normalizată a structurii cu defect, au fost determinate prin măsurători, mo-

dificarea formei modale proprii poate fi exprimată ca: 

iiDi φφφ∆ −=      (1.3) 

unde i  reprezintă numărul modului de vibraţie. 
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1.3.3.b. Modificarea în curbura formei modale proprii  

O alternativă la utilizarea formei modale proprii pentru a obţine informaţii 

despre modificările caracteristicilor dinamice ale vibraţiei este utilizarea derivatelor 

acesteia, de exemplu curbura formei modale proprii (adică derivata a doua a for-

mei modale proprii în raport cu distanţa). Este de remarcat faptul că, pentru grinzi, 

rotirea K  şi deplasarea datorată încovoierii ε  sunt legate prin relaţia:  

yK
R

y ⋅==ε                    (1.4) 

unde R  este raza de curbură, şi y  este distanţa din punctul respectiv la axa neu-

tră. Aspecte practice legate de măsurarea directă a deformaţiei sau calculul de-

formaţiei din deplasări sau acceleraţii sunt discutate pe larg în literatura de specia-

litate [85], [27], [94].  

Utilizarea curbării formei modale proprii pentru detectarea defectelor a fost 

introdusă de Pandey şi alţii [86]. Să presupunem că forma modală proprie norma-

lizată a unei structuri, notată cu iφ  respectiv iDφ  pentru starea iniţială (ca referinţă) 

şi starea deteriorată, sunt cunoscute. Curbura asociată acestor forme modale pro-

prii sunt date de 
i

φ ′′  respectiv iDφ ′′ . În acest caz, creşterea curburii formei modale 

proprii asociată defectului se determină cu relaţia: 

iiDi
φφφ∆ ′′−′′=′′                             (1.5) 

În cazul în care sunt utilizate mai multe moduri, suma dintre diferenţele roti-

rii pot fi utilizate ca un indicator de defect, după cum urmează: 

∑
=

′′=′′
n

1i
i

φ∆φ∆                   (1.6) 

unde n  este numărul de moduri utilizate. 

Expresiile analitice pentru formele modale proprii sunt cunoscute doar pen-

tru cazuri simple şi structuri fără discontinuităţi. Ele se definesc prin valori măsura-

te sau calculate pentru un număr finit de locaţii distincte pe structură. În acest caz, 

curbura formei modale poate fi calculată utilizând relaţia: 

( ) ( )
2

i1jjii1j''

ji
x

2

∆
φφφ

φ −+ +−
=

          
   (1.7) 
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unde ''

jiφ  este curbura în punctul j  corespunzătoare modului i  (de exemplu, ele-

mentul j  al vectorul ''
iφ ), jiφ  este deplasarea în punctul j  corespunzătoare modu-

lui i  (de exemplu elementul j  al vectorului iφ ), iar x∆  este distanţa medie dintre 

punctele discrete a Ie vectorului iφ .  

În investigaţiile lor, Pandey şi alţii [86] au utilizat modele discrete ale grinzi-

lor tip consolă respectiv simplu rezemată. Din cercetările lor, curbura formei moda-

le proprii este un indicator mult mai sensibil la defectele decât MAC sau COMAC. 

Ei au sugerat, de asemenea, utilizarea măsurării deformaţiilor în locul deplasărilor 

sau acceleraţiilor pentru obţinerea curburii formei modale proprii. 

Salawu şi Williams [96] au utilizat un indicator al defectului folosind curba 

formei modale proprii calculată folosind relaţia (1.7). Ei au comparat performanţa 

acestei metode cu metoda ce foloseşte direct modificarea formei modale proprii 

datorată defectului. Cercetările lor au demonstrat că modificarea curburii folosind 

datele experimentale nu este un bun indicator al defectului, subliniind faptul că cel 

mai important factor a fost selecţia modurilor care trebuie utilizate în analiză. În 

plus, în cazul în care metodele se aplică unei structuri mari, atât curba formei mo-

dale proprii cât şi diferenţa relativă formei modale, ar fi necesar să se măsoare 

răspunsul pentru un număr suficient de mare de puncte, eventual amplasate într-o 

tip grilă, în scopul de a efectua în mod rezonabil identificarea. 

Chang şi alţii [28] au constatat că calculul numeric al curburii din formele 

modale proprii a dus la erori inacceptabile. În schimb,ei au folosit valorile măsurate 

ale deformaţiei pentru a calcula curbura, obţinând rezultate substanţial îmbunătăţi-

te. 

 

1.3.3.c. Modificarea energiei de deformare modală (metoda indicelui defectului) 

Utilizarea modificării energiei de deformare modală6 pentru a detecta defec-

te structurale a fost folosită în mai multe studii. Conceptul metodei a fost introdus 

de Stubbs şi alţii [101]. Ei au dezvoltat o metodă bazată pe reducerea energiei de 

deformare modală cauzată de defecte într-o zona situată între două grade de li-

bertate structurale, determinată din măsurători ale curburii formelor modale proprii. 

                                                
6 Modal Strain Energy (MSE), termenul consacrat în limba engleză. 
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Această metodă este menţionată în literatura de specialitate ca metoda in-

dicelui defectului. Pentru o structură care poate fi reprezentată ca o grindă, indice-

le defectului 
jβ  bazat pe modificarea energiei de deformare modală în locaţia j 

pentru modul i poate fi exprimat după cum urmează: 

 ( )[ ] ( )[ ]
( )[ ] ( )[ ]

( )[ ]
( )[ ] DEN

NUM

x

x

xx

xx

ji

ji

L

0

2

L

0

2

b

a

L

0

22

b

a

L

0

22

ji

dx

dx

dxdx

dxdx

'*'

i

''

i

'*'

i

'*'

i

'*'

i

'*'

i
=×







 +







 +

=
∫

∫

∫ ∫

∫ ∫

φ
φ

φφ

φφ
β           (1.8) 

unde ( )x
''

i
φ  şi ( )x

''*

i
φ  sunt funcţii continue ale curburii formelor modale proprii pen-

tru modul i  în raport cu distanţa x  de-a lungul grinzii, corespunzător structurii ne-

deteriorate respectiv deteriorate. Aici L  este lungimea grinzii iar a  şi b  sunt limi-

tele unui segment al grinzii în care defectul este în curs de evaluare. În formă dis-

cretă, presupunând că distanţa dintre punctele definite ale formei modale este uni-

formă, calcularea indicelui defectului se efectuează cu relaţia: 

( ) ( )
( ) ( )

( )
( ) ji

ji

m

1k

2'*'

ki

m

1k

2''

ki

m

1k

2''

ki

2''

ji

m

1k

2'*'

ki

2'*'

ji

ji
DEN

NUM
=×

+

+
=

∑

∑

∑

∑

=

=

=

=

φ

φ

φφ

φφ
β                 (1.9) 

în care toate variabilele au fost definite anterior. În cazul în care mai mult de un 

mod este folosit, un singur indice pentru fiecare locaţie j  se determină cu: 

∑

∑

=

==
n

1i
ji

n

1i
ji

j

DEN

NUM

β           (1.10) 

Presupunând că setul de indicatori ai defectelor pentru structură reprezintă 

un eşantion al unei variabile aleatoare distribuite în mod normal, indicatorul nor-

malizat al defectului jZ  pentru o anumită locaţie poate fi calculat după cum ur-

mează: 

( )
β

β

σ
µβ −

= j

jZ           (1.11) 

unde βµ  şi βσ  sunt deviaţiile medie respectiv standard a indicilor defectelor pen-

tru toate locaţiile. Indicatori de defecte încadrate în două sau mai multe abateri 
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standard de la valoarea medie (de exemplu jZ ≥ 2) sunt considerate a fi un indiciu 

al locaţiei unui posibil defect [90].  

Stubbs şi Kim [102], [60] au aplicat această metodă pentru un pod din oţel. 

În aceste studii,defectul a fost localizat cu succes folosind cele mai mici trei moduri 

de vibraţie.  

Kim şi Stubbs [60] au aplicat această abordare la un model de tip placă. A 

fost observat că defectul ar putea fi localizat cu încredere cu o eroare de localizare 

relativ mică şi o rată redusă a lipsei detectării unei locaţii reale a defectului; cu toa-

te acestea au fost observate erori cu o incidenţă relativ ridicată locaţiilor care nu 

prezintă defecte. 

Chen şi alţii [29] au folosit o distribuţie bidimensională a energiei de defor-

mare pentru a detecta defecte pe o placă de aluminiu şi o placă compozită supuse 

la diferite scenarii de defectare. Metoda s-a dovedit a fi eficace pentru detectarea 

defectelor în plăci. 

 

1.3.4. Metode bazate pe flexibilitatea unei structuri 

O altă categorie a metodelor de identificare a defectelor utilizează matricea 

de flexibilitatea măsurată dinamic pentru a estima modificări în comportamentul 

static al unei structuri. Matricea de flexibilitate este definită ca inversa matricei de 

rigiditate, ea reflectă relaţia dintre forţa statică aplicată şi deplasarea rezultată 

structural. În matricea de flexibilitate, prin urmare, fiecare coloană reprezintă un 

set de deplasări modale ale structurii cauzate de o forţă unitate aplicată la unul din 

gradele de libertate (DOF). Ambele schimbări în metoda de flexibilitate şi în meto-

da de schimbare uniformă a curbei de flexibilitate aparţin acestei categorii de me-

tode. 

1.3.4.a. Modificări în matricea de flexibilitate 

Matricea de flexibilitate a unei structuri în stările sale intacte şi deteriorate, 

notată cu F  şi respectiv F , poate fi estimată în câteva dintre modurile inferioare 

de vibraţie, astfel [48]: 

T

ii

n

1i
2

i

1
F φφ

ω∑
=

≈                        (1.12) 
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T

iDiD

n

1i
2

iD

1
F φφ

ω∑
=

≈           (1.13) 

în cazul în care iω este pulsaţia modului i , n  este numărul modurilor luate în 

considerare, iφ  reprezintă forma modală proprie normalizată, iar indicele D   

semnifică proprietăţile structurii deteriorate. Modificarea flexibilităţii cauzată de de-

fecte poate fi obţinută din diferenţa dintre matricile respective: 

FFF −=∆          (1.14) 

unde F∆ reprezintă modificările intervenite în matricea de flexibilitate. Dacă pentru 

coloana j  a acestei matrici 
jζ  reprezintă maximul valorilor absolute ale elemen-

telor în acea coloană, atunci 

ijj Fmax ∆ζ =   ,  m1i …=                   (1.15) 

unde ijF∆  sunt elementele coloanei j  a matricii F∆ , iar m  este numărul de 

puncte în care este definit modul formei. Parametrul jζ  reprezintă măsura modifi-

cării flexibilităţii în punctul j . Cea mai mare valoare a lui jζ  indică prin urmare lo-

cul cel mai probabil unde există modificări ale proprietăţilor fizice, deci locul unde 

defectul este situat. 

Pandey şi Biswas [87] au aplicat metoda modificări flexibilităţii la o grindă 

deteriorată, considerând mai multe scenarii de defect. Pe baza rezultatelor expe-

rimentale s-au identificat cu succes defectele, astfel încât ei sugerează că această 

metodă se poate aplica pe structuri la scară reală. Studiu a indicat faptul că aceas-

tă metodă a funcţionat cel mai bine atunci când discontinuitatea a fost plasată într-

o secţiune în care apar momente mari la încovoiere. S-a constatat că matricea de 

flexibilitate a fost foarte puţin afectată pentru modurile de vibraţie superioare. 

Aceasta a condus la ideea că estimarea cu exactitate a flexibilităţii se poate face 

utilizând doar câteva moduri inferioare. Un alt avantaj, dacă se iau in considerare 

doar modurile inferioare, este acela că se elimină problemele puse de  neliniarita-

te, care poate apare în anumite structuri la frecvenţe ridicate. 
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1.3.4.b. Alte metode bazate pe flexibilitate 

Există în literatura de specialitate prezentate unele metode similare bazate 

pe schimbarea flexibilităţii structurilor, principiul acestor metode este identic, pro-

cedurile însă cunosc unele diferenţe. 

Aktan şi alţii [4] au propus utilizarea elasticităţii modale ca un "indice de sta-

re" pentru a specifica integritatea relativă a unui pod. Această tehnică a fost apli-

cată pentru două poduri pentru care flexibilitatea modală determinată din testele 

dinamice a fost verificată prin corelarea cu deformarea statică indusă de un set de 

teste statice în care încărcarea era data de un convoi de camioane. S-a constatat 

că flexibilitatea modală a reprezentat un instrument fiabil pentru evaluarea stării. În 

plus, a calibrat modele tridimesionale analitice de poduri utilizând datele experi-

mentale, apoi a utilizat modele calibrate ca bază pentru evaluarea stării, pentru a 

compensa absenţa datelor experimentale de la structura intactă. 

Toksoy şi Aktan [105] au determinat prin măsurători flexibilitatea a unui pod 

şi au examinat profilurile deformării transversale, cu şi fără luarea în considerare a 

unui set de date de referinţă. S-a constatat că anomaliile din profilul deformării ar 

putea indica defecte chiar şi fără un set iniţial de date. 

Mayes [75] a folosit flexibilitatea determinată utilizând rezultatele testului 

modal a unui pod pentru a localiza defecte. Metoda necesită date experimentale 

ale funcţiei de răspuns a frecvenţei, măsurate în locuri discrete de-a lungul podu-

lui. Algoritmul compară datele "înainte de deteriorare" şi "după deteriorare" pentru 

localizarea zonelor fizice unde au avut loc modificări semnificative ale rigidităţii. 

Poziţia defectului folosind aceasta tehnică a fost corect identificată în două cele 

mai semnificative cazuri de avariere. 

 

1.3.5. Metode bazate pe actualizarea modelului 

O altă categorie de tehnici de identificare a defectelor se bazează pe modi-

ficarea parametrilor modelului structural într-un model numeric, cum ar fi rigidita-

tea, masa, sau amortizarea, pentru a se potrivi cât mai exact posibil cu răspunsul 

static şi/sau dinamic măsurat. Diverse tehnici de actualizare pot fi formulate, de-

pinzând de funcţia obiectiv care urmează a fi minimizată, de constrângeri şi de sis-

temul numeric utilizat pentru a rezolva problema de minimizare.  
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Tehnicile de evaluare a defectelor bazate pe un model necesită dezvoltarea 

unui model numeric al structurii, în majoritatea cazurilor fiind utilizat un model dis-

cret. În actualizarea modelului discret se pune problema optimizării, adică para-

metri modelului să fie aleşi astfel încât diferenţele între rezultatele din testele mo-

dale şi simulările numerice încât să fie reduse la minimum. Modelul numeric trebu-

ie să corespundă cât mai mult posibil cu structura reală, în vederea detectării, lo-

calizării şi cuantificării defectelor pe baza modelului acordat. Exemple de parame-

trii de care pot fi supuşi actualizării sunt: rigiditatea suporturilor, rigiditatea la înco-

voiere şi torsiune a elementelor individuale a unei grinzi, distribuţia maselor şi alţi 

parametri care descriu efectul defectării. 

Un alt aspect în procesul de minimizare este natura valorii reziduale (abate-

rii). Pe lângă frecvenţele proprii, abaterea poate fi de natura unei deplasări moda-

le, curburi modale şi aproape orice altă caracteristică dinamică a sistemului. 

Avantajul metodelor de identificare a defectelor bazate pe actualizarea mo-

delului este acela că există posibilitatea a fi utilizate pentru a estima gradul de se-

veritate al defectului (metode de nivel 3); unele dintre aceste metode pot fi utilizate 

pentru a detecta defecte, fără a cunoaşte starea nedeteriorată. 

Cu toate că numeroase lucrări despre această categorie de metode au fost 

publicate, până în prezent nu a fost demonstrată viabilitatea acestora. Prin urma-

re, acesta rămâne un subiect de cercetare deschis. Câteva lucrări şi rezultatele 

obţinute sunt descrise în continuare. 

Hajela şi Soeiro [52] au prezentat două metode de optimizare pentru a de-

tecta defecte structurale, o abordarea privind eroarea răspunsului respectiv eroa-

rea în ecuaţie. Ambele metode au fost testate pe două tipuri de grinzi plane cu ză-

brele modelate numeric, iar defectul a fost detectat cu succes. Trebuie remarcat 

că au fost folosite doar rezultate ale simulărilor, nu a fost investigat nici un model 

material. 

Zimmerman şi Kaouk [114] au implementat un algoritm pentru detectarea 

defectelor care utilizează modelul discret original şi un subset de frecvenţe proprii 

şi vectori proprii. Această tehnică a fost aplicată cu succes pentru a determina lo-

caţia şi amploarea defectelor pe o grindă cu zăbrele cu şase bare (nici aici nu au  

fost testate modele materiale). 
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Beck şi Katafygiotis [10], au descris o metodă pentru detectarea modificări-

lor semnificative în distribuţia rigidităţii, prin actualizarea permanentă a unui model 

structural utilizând măsurători ale vibraţiilor. Au fost luate în considerare două mo-

dele structurale diferite, o construcţie plană cu şase etaje şi un model discret al 

unui pod cu două deschideri. Analiza efectuată s-a bazat pe rezultate ale simulări-

lor dinamice generate numeric şi a fost detectat locul probabil unde defectul este 

plasat. 

Fares şi Maloof [38] au dezvoltat un algoritm probabilistic pentru a detecta 

şi a identifica defectele în structuri. Acesta prezintă o legătură între sensibilitatea 

măsurătorilor la defecte, rata de detecţie sau de identificare eronată, nivelul de 

eroare şi capacitatea de a detecta şi identifica anumite configuraţii de defecte. 

Aplicaţia a fost utilizată pentru a detecta şi a identifica extinderea fisurii pe o placă,  

utilizând „măsurători” tensometrice de suprafaţă (doar un model numeric a fost lu-

at  în considerare). 

Zimmerman şi Smith [112] au realizat mai multe teste dinamice pe un mo-

del fizic, şi au folosit datele măsurate pentru a îmbunătăţi un model discret. Apoi 

un defect a fost indus în modelul discret, iar defectul în modelul numeric a fost de-

tectat şi identificat cu succes. 

Zimmerman şi Kaouk [114] au prezentat teoria perturbării bazate pe nivelul 

minim. Această abordare a fost motivată de constatarea că defectul va tinde să fie 

concentrat într-un număr redus de membrii structurali,mai degrabă decât distribuiţi 

pe parcursul unui număr mare de membri structurali. Astfel, matricea de perturba-

re va tinde să fie de nivel redus. Metoda a fost utilizată cu succes pentru a detecta 

defecte pe o grindă cu zăbrele, în care defectul a fost produs prin eliminarea anu-

mitor bare. 

Amin Abdel Zeher [6] a demonstrat experimental că lipsa unei bare dintr-o 

grindă cu zăbrele poate fi detectată cu ajutorul metodei bazate pe actualizarea 

modelului. 

Casas şi Aparcio [24] au prezentat o metodă pentru identificarea de porţiuni 

fisurate în grinzi de beton utilizând metoda celor mai mici pătrate pentru a identifi-

ca momentele de inerţie echivalente pentru elementele unei grinzi modelate dis-

cret. Metoda se bazează pe minimizarea erorii dintre frecvenţele proprii măsurate 
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şi amplitudinile modale şi cele calculate cu ajutorul unui model discret. În acest 

studiu defectul a fost identificat cu succes pe un model fizic. Deşi, defectele au 

fost destul de severe, ele provoacă schimbări în frecvenţa proprie fundamentală 

de 15%.  

În rezumat, această clasă de metode este foarte atractivă datorită capacită-

ţii lor de a estima severitatea defectelor şi pentru a detecta defecte a cunoaşte sta-

rea de referinţă, dar este încă într-un stadiu incipient de dezvoltare. 

 

1.3.6. Metoda reţelelor neurale 

În ultimii ani s-a remarcat un interes crescut în utilizarea reţelelor neurale 

pentru a estima şi a anticipa amploarea şi locaţia defectelor în structuri complexe. 

Reţelele neurale au fost dezvoltate ca aproximatori universali de funcţii pentru 

funcţiile de complexitate arbitrară. Reţeaua neurală cea mai utilizată este reţeaua 

perceptron multistrat7, antrenată pentru propagarea inversă8 [117]. Aşa-numita re-

ţea neurală  backprop este un sistem de funcţii sigmoid în cascadă unde suma 

de ieşiri ponderate şi erorile unui strat sunt utilizate ca intrări în stratul următor. O 

funcţie sigmoid este soluţia la o ecuaţie diferenţială de ordinul întâi. Odată ce o 

arhitectură de reţea este aleasă, funcţia reală reprezentată de reţeaua neurală es-

te codificată prin ponderi şi erori. Algoritmul învăţării propagării inverse este o teh-

nica de ajustare a ponderilor şi erorilor prin minimizarea erorii dintre rezultatele an-

ticipate şi măsurate. 

Doebling şi alţii [33] au prezentat o analiză aprofundată a literaturii referitoa-

re la metodele de identificare a defectelor bazate pe reţele neurale. Din analiză s-a 

constatat că defectele au fost de obicei modelate prin modificarea formei şi/sau 

secţiunii transversale a elementelor. Prin urmare, în cazurile considerate, nu este 

de aşteptat să apară neliniarităţi în comportamentul dinamic al structurii reale de-

teriorate. 

Wu şi alţii [55] au folosit o reţea neuronală backprop pentru a identifica de-

fecte într-o construcţie plană cu trei etaje, supusă unei excitaţii de tip cutremur. 

Defectul a fost introdus prin reducerea rigidităţii unui anumit membru între 50% şi 

                                                
7 Multi-layer Perceptron (MLP) 
8 Backward propagation of errors, prescurtat “backprop” 
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70%. Reţeaua neuronală a folosit transformata Fourier a acceleraţiilor, fiind utiliza-

te valorile spectrului de acceleraţii de la 0Hz la 20Hz. Prima reţea neuronală im-

plementată a folosit doar datele de la etajul superior (al treilea); ea a fost capabilă 

să identifice cu precizie doar defecte la etajul trei. O a doua reţea, care a utilizat 

acceleraţiile de la primul şi al doilea etaj ca intrări, a fost apoi implementată. 

Această reţea a fost în măsură să diagnosticheze defecte la primul etaj şi la cel 

de-al treilea, dar era în imposibilitatea de a prevedea cu precizie defecte la etajul 

al doilea. 

Masri şi alţii [65], [68] au dezvoltat o procedură bazată pe utilizarea unei re-

ţele neuronale pentru identificarea defectelor în sistemele dinamice neliniare, şi a 

aplicat metoda unui oscilator Duffing amortizat şi supus unei excitaţii deterministe. 

S-a făcut apel la capacitatea reţelei neuronale pentru a prezice răspunsul aceluiaşi 

oscilator neliniar în cazul excitaţii stohastice de diferite amplitudini. S-a demonstrat 

că reţelele neuronale pot oferi modele matematice precise ale sistemelor neliniare 

întâlnite în domeniul mecanicii aplicate. 

Masri şi alţii [67] au folosit cu succes o reţea neurală bazată pentru a detec-

ta schimbări relativ mici ale parametrilor structurali, chiar şi atunci când măsurăto-

rile de vibraţii au fost afectate de zgomot. 

În comparaţie cu alte metode de detectare a defectelor, identificarea defec-

telor prin intermediul reţelelor neurale este încă în fază incipientă. Cele mai multe 

studii pe această temă şi-au asumat o cunoaştere detaliată a structurii mecanice, 

inclusiv masa completă şi matricile de rigiditate. Un număr redus de lucrări prezin-

tă metode ce au efectuat o identificare a parametrilor sistemului bazat pe date 

măsurate, astfel încât cunoaşterea detaliată a stării iniţiale a structurii nu a fost 

necesară. 

1.3.7. Cercetări în domeniu efectuate la UEM Reşiţa 

În ultimii ani, la Şcoala Doctorală a Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa 

s-au efectuat cercetări în sensul clarificării unor fenomene fizice ce apar în cazul 

vibraţiei structurilor cu defecte şi dezvoltării, pe baza acestor cunoştinţe, a unor 

metode de originale, fiabile şi cu grad cât mai ridicat de generalitate destinate de-

tectării defectelor. 
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Negru [82] a abordat problematica modificării frecvenţelor proprii ale vibra-

ţiilor transversale în grinzi având diverse condiţii de rezemare, fiind luate în consi-

derare un număr relevant de moduri. A fost pus în evidenţă modul în care frecven-

ţele se modifică funcţie de poziţia defectului pe grindă şi, pe baza acestor rezulta-

te, a fost  dezvoltată o metodă vizuală de identificare concomitent a poziţiei şi se-

verităţii defectului. 

Cercetările privind posibilitatea identificării poziţiei discontinuităţilor în grinzi 

pe baza modificării frecvenţelor proprii efectuate de Minda [76] au condus la găsi-

rea unei relaţii care face legătura între frecvenţele grinzii cu discontinuităţi şi pozi-

ţia acesteia pe grindă. Spre deosebire de abordările cunoscute în literatura de 

specialitate, de exemplu cele prezentate în [35], [65] şi [78], aplicarea relaţiei este 

simplă şi rezultatele se obţin rapid şi precis, fără a implica calcule laborioase. Ca 

urmare a cercetărilor a fost posibilă separarea problemei localizării defectului de 

cea a evaluării severităţii, şi a fost definit un indicator al poziţiei defectului bazat pe 

relaţia amintită anterior. Încercările experimentale pe grinzi în consolă au confirmat 

valabilitatea metodei ce utilizează acest indicator. 

Protocsil [91] a abordat problema evaluării severităţii defectului pe grinzi de 

diverse forme ale secţiunii, formalizând acest concept. Rezultatele obţinute nume-

ric şi experimental au fost comparate cu cele din literatura de specialitate pentru 

secţiuni rectangulare deduse din mecanica ruperii [61], [84], [98] şi [9], fiind  ob-

servată o bună corelare. În plus, relaţia găsită pentru evaluarea severităţii are un 

caracter mai general, fiind aplicabilă la orice formă a secţiunii transversale. 

Simulările şi încercările experimentale au confirmat valabilitatea metodei, 

ceea ce o califică ca o metodă simplă, precisă şi cu grad mare de generalitate. 

 

1.4. Concluzii parţiale 

  

Analiza unui mare număr de lucrări prezentate în literatura de specialitate 

relevă unele aspecte cu care toţi cercetătorii sunt de acord, chiar dacă motivaţia 

nu este întotdeauna ştiinţific motivată. Pe de altă parte există subiecte controver-

sate, fără a fi aduse argumente de ordin general, ci doar date legate de aplicaţii 

particulare. Astfel, unele prezumţii aşteaptă să fie confirmate sau infirmate în urma 



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

48 

unor cercetări viitoare; lucrarea de faţă aduce clarificări la o parte din aceste sub-

iectele.  

1. Frecvenţele naturale sunt caracteristica cea mai uşor de măsurat şi carac-

terizează global structura. Această prezumţie pare să fie justă pentru stadiul ac-

tual în ceea ce priveşte tehnicile şi echipamentele de măsurare, iar faptul că există 

frecvenţe proprii diferite pentru diferite stări ale structurii le califică ca parametru 

fezabil pentru detectarea defectelor.   

2. Defectul este o caracteristică locală, deci frecvenţele proprii ale modurilor 

inferioare de vibraţii nu sunt semnificativ afectate. Acesta este un aspect con-

troversat, unele lucrări arată că cele mai mari modificări ale frecvenţelor proprii s-

au obţinut pentru modul întâi (10-15% modificare a frecvenţei). De altfel, teze an-

terioare, susţinute la UEM Reşiţa au arătat că există o legătură între poziţia defec-

tului pe grindă, tipul de reazeme asociate grinzii şi modurile de vibraţie cele mai 

afectate. În lucrarea de faţă se încearcă clarificarea acestui aspect pentru structu-

rile compozite. 

3. Localizarea defectului se poate face doar folosind un număr mare de sen-

zori şi poziţia acestora ar trebui definită funcţie de poziţia defectului. Faptul 

că frecvenţele proprii pot fi măsurate cu un număr redus de senzori (sau chiar cu 

un singur senzor) conduce la ideea că metodele bazate pe această caracteristică 

dinamică a structurii nu necesită un număr mare de senzori. Este suficient să se 

cunoască forma modală proprie a structurii ca să se poată defini poziţia/poziţiile în 

care se obţine o amplitudine corespunzătoare a deplasării sau acceleraţiei, astfel 

încât frecvenţa proprie să poată fi citită cu precizie.  

4. Zgomotul din semnalele de vibraţii afectează citirea cu precizie ridicată a 

frecvenţelor naturale. Majoritatea cercetătorilor consideră acest fenomen corect, 

chiar dacă nu se aduc argumente ştiinţifice, ci se pleacă de la ideea că un semnal 

„impurificat” nu este fezabil. Trebuie arătat că la nivele reduse ale zgomotului, 

acesta distorsionează semnalul doar în sensul modificării amplitudinii semnalului 

de vibraţie, fără a afecta frecvenţa acestuia. Pe de altă parte, amplitudini mari ale 

zgomotului „ascund” unele componente reale ale semnalului de vibraţie, făcând 

invizibile unele moduri. Întrucât zonele din spectrul de frecvenţe unde trebuie să 

apară frecvenţele proprii ale structurilor sunt cunoscute, în lipsa unui mod „vizibil” 
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detectarea frecvenţei acestui mod se poate face cu acurateţe modificând modul de 

excitare sau prin modificarea poziţiei senzorului. Un fenomen mult mai dăunător 

este excitaţia structurii în domeniul neliniar, prin inducerea unor oscilaţii mari; 

acest aspect poate apare în special la modurile superioare de vibraţie.        

5. Efectele de mediu sau sarcinile operaţionale afectează negativ capacitatea 

de a detecta defecte. Într-adevăr, sarcini exterioare de orice natură modifică frec-

venţele proprii ale structurilor, dar cunoaşterea aprofundată a fenomenelor care 

determină modificarea frecvenţelor permite luarea în considerare şi compensarea 

efectelor acestor perturbaţii. Acest aspect nu este abordat în teză; datorită com-

plexităţii sale această problemă necesită investigaţii laborioase care constituie 

subiectul unei alte teze în fază de elaborare  la UEM Reşiţa.   

6. Identificarea poziţiei defectului şi a severităţii acestuia nu se pot trata se-

parat. Majoritatea cercetătorilor consideră că informaţiile conţinute în semnalele 

de vibraţii şi spectrele acestora permit doar simultan identificarea poziţiei defectu-

lui şi a severităţii acestuia. Cercetările din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din 

Reşiţa au arătat că se poate proceda întâi la identificarea poziţiei şi ulterior la eva-

luarea severităţii. Acesta este un argument pentru abordarea similară a materiale-

lor compozite şi izotrope, evident cu considerarea modului diferit în care scade ri-

giditatea în cazul extinderii defectului în secţiune. 

7. Datorită particularităţilor evidente, compozitele trebui tratate separat de 

materialele izotrope. Acest aspect este controversat, problema unei abordări se-

parate este promovată în special de cercetătorii din domeniul ingineriei civile, care 

au în vedere structurile din beton armat. Punctul principal al tezei îl constituie toc-

mai clarificarea acestui aspect şi găsirea unei metode care să permită abordarea 

problemei detectării defectelor pentru orice tip de structură tip grindă continuă. 
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Capitolul 2                                                                           

Materiale compozite 

 

2.1. Structura materialelor compozite  

 

Materialele compozite sunt o îmbinare de două sau mai multe  materiale cu 

însuşiri diferite între ele, realizate în vederea obţinerii unui material nou, cu propri-

etăţi superioare faţă de materialele constituente. Materialele componente îşi men-

ţin particularitatea separată (cel puţin la nivel macroscopic) în compozit, totuşi 

combinarea lor generează în general proprietăţi şi caracteristici distincte de cele 

ale materialelor constitutive în parte figura 2.1.  

Astfel, un compozit este realizat dintr-un material de bază, numit matrice cu 

proprietăţi mecanice inferioare dar un preţ scăzut, consolidat cu alte materiale ce 

poartă numele de armătură (ranforsare), ce se prezintă sub formă de plăci, fibre 

continue, fibre scurte sau particule, asigură compozitului proprietăţi mecanice sau 

fizice superioare [7],[53]. Armătura se adaugă matricei pentru a-i îmbunătăţi sau 

modifica proprietăţile, reprezentând faza discontinuă, distribuită uniform în întregul 

volum al matricei. 

Clasificarea generală a materialelor compozite, prezentate într-un mod sin-

tetic, are de principiu două criterii şi anume: particularităţile geometrice ale materi-

alului complementar şi modul de orientare a acestuia în matrice figura 2.2. Astfel, 

clasificarea materialelor compozite se face în funcţie de modul de orientare al fi-

brelor, materialele compozite sunt grupate în trei categorii: 

a. materiale compozite realizate prin laminare (stratificate) - obţinute din 

mai multe straturi lipite între ele; 

b. materiale compozite armate cu fibre - fibre lungi situate într-o alcătuire 

prestabilită sau fibre scurte amplasate sporadic; 

c. materiale compozite durificate cu particule (disperse). 
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Figura 2.1. Clasificarea materialelor compozite 

 

Principalele tipuri de materiale compozite sunt prezentate în figura 2.2. 

 

 a)  b)    c) 

Figura 2.2. Materiale compozite: a) stratificate; b) armate cu fibre; c) disperse 

 

În continuare sunt descrise caracteristicile principalelor categorii de mate-

riale compozite. 

COMPOZITE 

COMPOZITE 
STRATIFICATE 

COMPOZITE CU 
FIBRE 

COMPOZITE CU: 
PARTICULE 

DIN 
MATERIALE 
OMOGENE 

STRATURI 
MULTICOMPOZITE 

CONTINUE DISCONTINUE 

ÎMPLETITE 

UNIDIRECŢIONALE 

MULTIDIRECŢIONALE 

PARTICULE 
MARI 

MICROPARTICULE 
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2.1.1. Materiale compozite stratificate 

Materialele compozite stratificate (laminate) sunt realizate din straturi cu cel 

puţin două materiale unite împreună printr-un adeziv, şi se obţin prin aplicarea, la 

suprafaţa materialului de bază, a unui strat dintr-un alt material. Prin aplicarea 

acestui strat materialului cu proprietăţi diferite de cele ale materialului de bază se 

obţin cel mai adesea prin turnare, sudare sau laminare. 

Din această categorie fac parte: 

1) Materialele compozite stratificate realizate din materiale care pot fi satu-

rate cu diverse substanţe plastice şi apoi tratate în mod corespunzător. 

2) Materialele compozite fibroase şi stratificate, cunoscute şi sub denumi-

rea de materiale compozite stratificate şi armate cu fibre (stratificate), obţinute 

dintr-o succesiune de straturi (lamine) suprapuse astfel încât fibrele dintr-un strat 

să fie paralele şi fiecare strat să fie orientat în mod corespunzător, pentru a obţine 

proprietăţi superioare respectiv o mai bună rezistenţă şi rigiditate. 

3) Metalele de protecţie obţinute în urma acoperirii unui metal cu un alt me-

tal, realizând astfel un material compozit cu proprietăţi îmbunătăţite în raport cu 

materialul de bază. 

4) Bimetalele, realizate din două metale diferite, cu coeficienţi de dilatare 

termică diferiţi; la modificarea temperaturii bimetalul se deformează şi poate fi utili-

zat ca modalitate de măsurare a temperaturii. 

5) Sticla laminată (securitul), este un material compozit care se obţine prin 

alipirea unui strat de  polivinil între două straturi de sticlă.  

Principalul beneficiu al acestor materiale este de natură economică şi de 

ordin calitativ, deoarece prin folosinţa lor se economisesc importante cantităţi de 

materiale, îmbunătăţind concomitent calitatea produselor şi mărind durata lor de 

funcţionare în condiţiile unor performanţe ridicate. 

Exemple de astfel de materiale compozite stratificate sunt: 

• oţelurile carbon cu costuri reduse placate cu oţeluri cu duritate ridicată şi 

rezistenţă mare la uzură ; 

• duraluminiul ce prezintă o  rezistenţă ridicată la rupere, acoperit cu alu-

miniu pur cu rezistenţă ridicată la coroziune; 

• plăcuţele din oxid de aluminiu placate cu nitrură de titan. 
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Figura 2.3. Structura unui material compozit stratificat 

 

În afară de materialele compozite cu două componente, prezentate mai sus 

figura 2.3, se utilizează şi compozite tricomponente (tip „sandwich”) figura 2.4. 

Acesta este alcătuit din două suprafeţe subţiri din metal (de exemplu aluminiu, ti-

tan sau oţel), între care se află o structură tip fagure, dintr-un material cu o duritate 

ridicată (duraluminiu sau aliaj de titan), obţinându-se un material compozit superior 

cu rezistenţă şi rigiditate net superioare. 

 

 

Figura 2.4. Material compozit tip sandwich 

 

2.1.2. Materiale compozite armate cu fibre 

Aceste materiale sunt realizate cu fibre de diferite forme şi dimensiuni în-

globate într-o matrice, cu utilitate într-un vast domeniu: 

1) fibre naturale, folosite în trecut şi înlocuite în prezent cu fibre sintetice (iu-

tă şi sisal). 

Placă 
dură Panou tip 

fagure 

x  y  

z  
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2) fibre sintetice organice termoplastice (polipropilenă, nylon, poliester) şi 

termorigide (aramide) cu densitate şi rigiditate scăzute, dar rezistenţă ridicată. 

3) fibre sintetice anorganice (sticlă, bor, carbon etc.), acestea fiind cele mai 

utilizate datorită preţului scăzut. 

Fibrele sunt mult mai rezistente la alungire decât materialul aflat în formă 

masivă, datorită structurii interne a fibrei şi pentru puritatea materialului compo-

nent. Uneori, în locul fibrelor cu lungime mare, sunt utilizate fibrele scurte 

"whiskers", pentru care raportul lungime/diametru este relativ mic, fibrele sunt fără 

defecte şi deci foarte rezistente la întindere. 

Curba caracteristică εσ −  pentru solicitarea la întindere a acestei fibre es-

te liniară, excepţie făcând poliesterul. Dependenţa între tensiuni şi deformaţii nu va 

mai exista pentru un material compozit armat cu astfel de fibre, datorită răspunsu-

lui neliniar al materialului din care este constituită matricea [53]. 

Matricea este cel de-al doilea element de bază al materialelor compozite, 

aceasta reuneşte fibrele într-o structură continuă, ce include fibrele, le protejează, 

transmite tensiunea, redistribuie eforturile atunci când unele fibre se rup. Matricea 

are în general o densitate mai mică şi o rezistenţă mult mai mică decât fibrele, ca-

re pot fi metalice, organice şi ceramice. 

 

 Material compozit     =              fibre                  +          matriţa 

 

Figura 2.5. Moduri de orientare a fibrelor 

 

Matricele organice au densitate şi rezistenţă relativ scăzute iar relaţia dintre 

tensiune şi deformaţie este neliniară. Datorită faptului că prezintă avantajul că sunt 
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uşor de fabricat şi pot îngloba un număr mai mare de fibre decât matricile metalice 

sau ceramice, matricele organice reprezintă categoria matricelor cele mai des uti-

lizate.  

În figura 2.5. sunt prezentate diferite moduri de orientare a acestor fibre în 

interiorul matricei. Se obţin astfel materiale compozite cu caracteristici foarte bune 

de rezistenţă, rigiditate şi raport “rezistenţă – densitate”. 

Principalele forme ale fibrelor şi ţesăturilor, utilizate în cazul materialelor 

compozite, prezentate în figurile 2.6. şi 2.7. 

    

a)                  b)                        c)          d)  

 
Figura 2.6. Tipuri de fibre 

 

Ponderea fibrelor ca sisteme de armare este determinată de caracteristicile 

fizico-mecanice pe care le prezintă şi de caracteristicile fizico-mecanice pe care 

trebuie să le obţină compozitul. 

 

 

 

 

 

 

  a)    b)    c) 
                       

Figura 2.7. Tipuri de ţesături: a) legătură tip pânză;  

b) legătură tip ATLAS; c) legătură tip lână 
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2.1.3. Materiale compozite durificate cu particule (disperse) 

Această categorie de materiale compozite constă în înglobarea într-o matri-

ce a mai multor particule, dispersate uniform în masa compozitului. Particulele şi 

matricea pot fi metalice sau nemetalice în următoarele variante: 

1) Particule nemetalice într-o matrice nemetalică. Un exemplu din această 

varietate de materiale îl constituie materialul derivat din particule de nisip şi rocă 

într-un amestec de ciment şi apă, care reacţionează chimic şi se întăreşte. Un alt 

exemplu îl reprezintă şi particulele de sticlă sau de mică încorporate într-o matrice 

de material plastic. 

2) Particule nemetalice în matrice metalică. Particulele nemetalice (particule 

ceramice) înglobate într-o matrice metalică formează un material compozit ce 

poartă denumirea de cermet; atunci când în matrice sunt introduse particule de 

oxizi se realizează cermeţi pe bază de oxizi, ce prezintă rezistenţă mare la uzură 

cât şi la temperaturi înalte. În urma încorporării în matricile metalice a unor particu-

le de carburi de tungsten, crom sau titan se realizează cermeţi pe bază de carburi. 

Când matricea este din cobalt se obţine un material definit de o duritate ridicată şi 

de o rezistenţă mare la uzură şi coroziune. 

3) Particule metalice în matrice metalică. În această varietate putem include 

materialul compozit realizat prin încorporarea unor particule de plumb într-o matri-

ce obţinută dintr-un aliaj de cupru sau oţel. Pentru executarea unor materiale duc-

tile  rezistente la temperaturi ridicate este recomandată  armarea unei matrice me-

talice cu particule de crom, tungsten sau molibden. 

4) Particule metalice în matrice nemetalică. Un asemenea material compo-

zit îl constituie carburantul pentru rachete, format din pudră de aluminiu şi anumiţi 

oxizi înglobaţi într-o legătură organică flexibilă (poliuretan sau cauciuc polisulfid). 

În funcţie de dimensiunile particulelor şi modul de încorporare ale acestora, 

materialele compozite pot fi:  

1) Materiale compozite durificate prin dispersie, unde particulele de dimen-

siuni foarte mici de ordinul 100 ÷ 2500 Å reduc posibilitatea deplasării dislocaţiilor. 

În acest caz sunt necesare cantităţi mici de material dispers, acţiunea de durificare 

este foarte mare. 
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2) Materiale compozite armate cu macroparticule; aceste particule au di-

mensiuni mai mari, şi nu mai au rol de blocare a deplasării dislocaţiilor. În funcţie 

de procentul dintre cantităţile de macroparticule şi cea de liant rezultă combinaţii 

deosebite de proprietăţi. 

Avantajul esenţial al compozitelor se află în capacitatea modulării proprietă-

ţilor şi obţinerea în acest fel a unei largi diversităţi de materiale, a căror utilizare 

poate fi extinsă în aproximativ toate domeniile de activitate tehnică. În prezent, se 

execută materiale compozite care prezintă avantaje superioare faţă de materialele 

clasice şi anume: 

• fiabilitate ridicată;  

• consum energetic redus la elaborare, comparativ cu metalele; 

• durabilitate mare în funcţionare; 

• rezistenţa la şoc superioară; 

• rezistenţa la tracţiune sporită; 

• rezistenţă la coroziune; 

• echilibru termic şi rezistenţă mare la temperaturi ridicate. 

• coeficient de dilatare redus în raport cu metalele; 

• posibilitate mare de amortizare a vibraţiilor; 

• masa volumică redusă în raport cu metalele. 

 

2.2. Caracteristicile mecanice ale materialelor compozite 

 

Comportamentul mecanic al unui compozit armat cu  fibre depinde de: 

- proprietăţile fiecărui component; 

- raportul dintre componenţi; 

- forma şi orientarea fibrelor raportate la direcţia de solicitare; 

- rezistenţa mecanică a interfeţei matrice - fibră. 

Comportamentul mecanic al materialelor compozite unidirecţionale se pre-

zintă în diagrama din figura 2.8. 
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Figura 2.8. Curba tensiune – deformaţia unui compozit unidirecţional 

 

Rezistenţa la rupere CR  şi modulul de elasticitate CE  ale compozitului pot 

fi calculate utilizând relaţiile: 

fmmffC EVRVR ε⋅⋅+⋅=             (2.1) 

     mmffC EVEVE ⋅+⋅=              (2.2) 

în care: V  - procent volumic; ε  - alungirea la rupere; iar indicele c reprezintă ma-

terialul compozit, indicele f - fibra, respectiv indicele m - matricea. 

 

2.2.1. Principalele caracteristici mecanice ale structurilor compozite 

Un material compozit stratificat şi armat cu fibre se realizează prin unirea 

mai multor lamine (straturi) cu direcţii distincte ale fibrelor [53]. Atunci când două 

sau mai multe lamine consecutive au aceeaşi orientare a fibrelor, ele formează un 

grup de lamine. Amplasarea fibrelor în lamine sau grupuri de lamine se realizează 

în funcţie de performanţele mecanice urmărite pentru structura obţinută din mate-

rialul respectiv (rigiditate, rezistenţă la anumite solicitări etc.). Compozitul stratificat 

ccV σ  

ffV σ  

mmV σ  

fc εε =  mε  

mmVE

ff VE

ccVE

mR

0 
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este caracterizat prin numărul de lamine ce intră în componenţa sa, precum şi prin 

unghiul θ  care specifică orientarea fibrelor în lamină. 

Pentru fiecare lamină există un sistem de coordonate local asociatOlt , în 

care axa Ol  este paralelă cu direcţia fibrelor, iar axa Ot  este perpendiculară pe 

direcţia fibrelor şi cuprinsă în planul laminei. Pentru structura laminată, sistemul de 

axe Oxyz  cuprinde axele Ox  şi Oy  conţinute în planul mediu al acestuia şi axa 

Oz  perpendiculară pe plan. Pentru fiecare lamină se defineşte un unghi θ  pe care 

sensul fibrelor (axa Ol ) îl face cu axa Ox . Laminele sunt amplasate pornind de la 

suprafaţa semifabricatului, situate la nivelul 2hz −=  şi se termină la 2hz = , iar 

pentru un grup de lamine se menţionează un indice ce indică numărul de lamine 

din grup figura 2.9. 

  

 

Figura 2.9. Orientarea fibrelor în materialul compozit stratificat 

 

Analiza unei structuri cu o formă nedefinită, obţinută din materiale compozi-

te stratificate şi armate cu fibre continue, necesită următoarele cinci caracteristici 

elastice ale unei lamine figura 2.10: 

3  

2  

1  

2

h
 

y  

x  

z  

Θ<0  

l  

t  

t  



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

60 

lE  – modulul de elasticitate longitudinal al laminei pe direcţia fibrei (direcţia 

axei Ol ); 

  tE  – modulul de elasticitate al laminei pe direcţie normală pe cea a fibrei 

(direcţia axei Ot ), sau modulul de elasticitate transversal; 

ltG  – modulul de elasticitate transversal al laminei (în planul Olt ); 

ltν  – coeficientul lui Poisson în planul Olt ; 

tzν – coeficientul lui Poisson în planul Otz . 

Dacă structura este realizată într-un plan stratificat, în relaţii sunt necesare 

doar patru constante elastice ale laminei: lE , tE , ltG  şi ltν . Aceste caracteristici 

elastice sunt calculate cu ajutorul unor expresii sau sunt determinate experimental. 

  

    

          lE  

 Θ         ΘE  

                                        

        (l )               

                                    �0      Θ    �90                       unghi 

   a)       b) 
 

Figura 2.10. Modulul de elasticitate transversal în funcţie de orientarea fibrelor 

a) orientarea fibrelor; b) variaţia modulului de elasticitate 

 

Parametrii fizici şi mecanici ai materialului compozit pot fi estimaţi pornind 

de la parametrii fiecăruia dintre componenţi (regula amestecului). Pentru o lamină 

se pot determina următoarele mărimi [56]: 

 - procentul masic al fibrelor, fM , ca raportul dintre masa fibrelor conţinute 

într-un volum definit de material compozit şi masa totală a aceluiaşi volum; 

- procentul masic al matricei:  

fm M1M −= ;         (2.3) 

modul 

x  
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- procentul volumic al fibrelor, fV , ca fiind raportul dintre volumul fibrelor 

conţinute într-un volum definit şi acel volum; 

- procentul volumic al matricei:  

fm V1V −= ;          (2.4) 

- masa fibrelor pe unitatea de suprafaţă, f0m [kg/m2]. 

Dacă indicii f  şi m  se referă la densităţile fibrei şi ale matricei, atunci între 

procentele volumice şi masice definite există relaţiile 

m

m

f

f

f

f

f
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ρρ

ρ
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=    ;  

mmff

ff

f
VV

V
M

ρρ
ρ

⋅+⋅
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=             (2.5) 

 - densitatea laminei se determină cu relaţia: 

    mmff VV ρρρ +=       (2.6) 

- grosimea laminei, e , se poate calcula folosind una din relaţiile: 
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Cu ajutorul mărimilor de mai sus, se pot calcula următoarele caracteristici 

elastice şi mecanice ale laminei: 

• Modulul de elasticitate pe direcţia  fibrelor, lE : 

( )fmffmmffl V1EVEVEVEE −+⋅=⋅+⋅=            (2.8) 

în care fE  reprezintă modulul de elasticitate al fibrei, iar mE  modulul de elasticita-

te al matricei. 

• Modulul de elasticitate longitudinal considerat perpendicular pe di-

recţia fibrei, tE : 

( )
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unde ftE  reprezintă valoarea modulului de elasticitate al fibrei pe o direcţie trans-

versală pe direcţia fibrelor. 

• Modulul de elasticitate transversal al compozitului, ltG : 

( ) 

















⋅+−
=

f

flt

m

f

mlt

V
G

G
V1

1
GG     (2.10) 

în care mG  este modulul de elasticitate transversal al matricei iar fltG  este modu-

lul de elasticitate transversal al fibrei. 

• Coeficientul lui Poisson: 

mmfflt VV ⋅+⋅= ννν                (2.11) 

unde fν  şi mν  sunt coeficienţii lui Poisson pentru fibre, respectiv pentru matrice. 

• Modulul de elasticitate pe o direcţie oarecare x : 
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unde θcosc =  ; θsins = . 

• Rezistenţa la rupere a unei lamine pe direcţia fibrei: 

( )
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V1VRR        (2.13) 

unde rf se referă la rezistenţa de rupere la tracţiune a fibrei. 

• Rezistenţa la rupere a unei lamine pe o direcţie oarecare x : 
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σ            (2.14) 

în care indicii ltr,tr,lr  se referă la valorile tensiunilor de rupere ale laminei pe di-

recţia fibrelor de armare, pe o direcţie perpendiculară pe cea a fibrelor, respectiv 

ale tensiunii de rupere prin forfecare în planul Olt  al laminei. 
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2.2.2. Tensiunile în structurile compozite stratificate  

Grinzile compozite sunt compuse din mai multe tipuri de material, de exem-

plu, grinzi bimetalice, ţevi de plastic acoperite de oţel, grinzi de lemn ranforsate cu 

oţel, grinzi de tip placă sandwich, grinzi de beton armat, etc. figura 2.11. 

 

 
Figura 2.11. Tipuri de structuri compozite: a) grindă bimetalică;  

b) ţeavă alcătuită din două straturi; c) grindă de lemn ranforsată cu oţel;  
d) panou sandwich cu spumă ; e) – f) panou tip fagure 

 

Grinda de compozit poate fi analizată prin teoria de încovoiere Euler-

Bernoulli, variaţia defectului specific xε  fiind liniară pe grosimea secţiunii transver-

sale, dar poziţia axei neutre nu se găseşte în centrul de greutate al acestei secţi-

uni figura 2.12. 

          ky
R

y
x −=−=ε      (2.15) 

Presupunând că materialele se comportă într-un mod liniar elastic, tensiu-

nea normală xσ  poate fi obţinută  din xε , dacă R  este raza de curbură şi  k  cur-

bură,  

   xx E εσ ⋅=            (2.16) 

a) b) 

d) e) f) 

c) 



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

64 

Dacă 1E  şi 2E  sunt modulele de elasticitate pentru materiale 1 şi 2, şi pre-

supunând  că 2E > 1E , rezultă 

 ykE11x ⋅⋅−=σ     ,    ykE22x ⋅⋅−=σ                          (2.17) 

Echilibrul forţei pe axa x se scrie: 0Fx =∑   

 

Figura 2.12. Reprezentarea tensiunilor  în cazul grinzii simetrice 
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Această ecuaţie poate fi folosită pentru a afla axa neutră a secţiunii trans-

versale pentru o grindă formată din două materiale, integralele reprezentând mo-

mentul static din cele două părţi ale axei neutre. 
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Dacă secţiunea transversală a unei grinzi este simetrică pe două direcţii, 

axa neutră este situată la jumătatea înălţimii secţiunii transversale figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Secţiunea transversală a unei grinzi este simetrică pe două direcţii 
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atunci 
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În cazul în care 1I  şi 2I sunt momentele de inerţie faţă de axa neutră pentru 

materialele din zona 1 respectiv 2, (cu menţiunea că 
21 III += ). această ecuaţie 

este cunoscută ca şi curbura momentului, relaţia 
2211 IEIE +  reprezintă rigiditatea 

la încovoiere a grinzii compozite, tensiunile normale în grindă obţinându-se: 
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Pentru 
21 EE = , relaţiile de mai sus se reduc la determinarea relaţiilor tensi-

unilor de încovoiere pentru materiale izotrope. Teoria aproximativă de încovoiere a 

unei grinzi sandwich ia în considerare o grindă tip sandwich dublu simetrică, caz în 

care faţa materialului are un modul de elasticitate mult mai mare decât materialul 

din miez. 
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Dacă se presupune că modulul de elasticitate din miez 2E  este zero, atunci 

1

1x
I

yM ⋅−=σ     ,    02x =σ                      (2.22) 

deoarece  

( )3

c

3

1 hh
12

b
I −=     ,    t2hhc −=                  (2.23) 

tensiunile maxime normale în grinda de tip sandwich apar în partea superioară şi 

inferioară 

1

sup
I2

hM ⋅−=σ     ,    
1

inf
I2

hM ⋅=σ            (2.24) 

 

2.3. Defecte ale materialelor compozite 

 

Defectele şi imperfecţiunile sunt inevitabile în structurile compozite.  Astfel, 

sunt utilizate concepte de proiectare a structurilor compozite care sa ţină seama 

de aceste deteriorări, cum ar fi toleranţa la deteriorare („Damage Tolerance”) şi 

rezistenţa la deteriorare („Damage Resistance”) [5*]. Rezistenţa la deteriorare este 

în strânsă legătură cu capacitatea materialului de a diminua efectele deteriorărilor 

rezultate la impact, în timp ce toleranţa la deteriorare se referă la capacitatea  ma-

terialului de a-şi păstra proprietăţile în urma apariţiei deteriorărilor în material, pro-

prietăţi ce poartă numele de proprietăţi reziduale.  

Principalele defecte care apar şi se dezvoltă în materialele compozite în 

urma solicitărilor mecanice sunt [12], [107], [108]: 

• Dezlipiri la interfaţa fibră-matrice sau delaminări figura 2.14.  

 

 

Figura. 2.14. Apariţia unui defect (delaminare) într-un compozit stratificat 

Dezlipiri ale fibrelor de matrice sunt printre primele defecte care apar în zo-

na interfeţei dintre cele două componente, din cauza schimbării sarcinii de încăr-

care de la matrice la fibră sau invers. 
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Delaminările reprezintă un defect important al materialelor compozite lami-

nate şi constă în separarea parţială sau totală a laminelor. Delaminările se pot 

forma în timpul oricărui moment din viaţa unei structuri: în timpul fabricaţiei, trans-

portului, montajului sau asamblării.  

• Alungirea fibrelor/laminelor figura 2.15. 

Fibrele structurii compozite sunt elementul care conferă ansamblului carac-

teristicile de rezistenţă la solicitări. Comparativ cu matricea, efortul care poate fi 

preluat este net superior, timp în care alungirea corespunzătoare este diminuată. 

 

Figura. 2.15. Alungirea fibrelor in compozitul stratificat 

 

Matricea prezintă o alungire şi o rezilienţă la rupere mult mai ridicată, care 

asigură că fibrele se rup înainte ca matricea să cedeze. Trebuie însă subliniat fap-

tul că materialul compozit este un ansamblu unitar, în care cele două faze acţio-

nează împreună, aşa cum sugerează curba efort – alungire pentru compozit. 

 

• Ruperea fibrelor\ laminelor figura 2.16.  

Ruperea fibrelor se produce atunci când forţa aplicată materialului depăşeş-

te rezistenţa la rupere fR  a fibrelor. 

 

Figura. 2.16. Ruptura unei fibre într-o structură stratificată 

 

Ruperea unei fibre are efect imediat asupra fibrelor adiacente, are loc o 

creştere locală a tensiunii în direcţia de tracţiune şi o creştere a tensiunii de forfe-

care în fibra adiacentă. Ruperea fibrei va produce astfel o reducere a capacităţii 

de încărcare, ceea ce conduce la distrugerea totală a materialului compozit. Pen-

tru materialele compozite armate uni-direcţional sau bi-direcţional ruperea fibrelor 
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se manifestă brusc, sub forma unei „explozii” care se produce în momentul distru-

gerii materialului. 

În cele mai multe cazuri deteriorarea compozitului este localizată şi blocată 

de către fibrele adiacente. Efectul net al acestei deteriorări localizate constă în 

sporirea porţiunii ineficiente a fibrelor. În cazul în care ruperile interacţionează, se 

produc coalescenţe care vor determina defecte catastrofale. 

 
• Fisuri sau microfisuri ale matricei figura 2.17. 

Fisurile matricei sunt defectele care apar cel mai frecvent în materialele 

compozite laminate. Acestea conduc la degradarea proprietăţilor termomecanice 

ale compozitului (incluzând modulele de elasticitate, coeficientul Poisson şi coefi-

cienţii de dilatare termică) [65]. 

 

 

Figura. 2.17. Compozit stratificat ce prezintă fisuri în structură 

 

Fisurarea matricei oferă de asemenea posibilitatea lichidelor, să pătrundă 

în interiorul materialului, ceea ce conduce la diminuarea performanţelor de utiliza-

re ale structurilor din material compozit [58], [8]. Fisurile sunt însoţite sau urmate 

de desprinderi la interfaţa fibră-matrice şi ruperi ale fibrelor. Analiza tensiunilor şi a 

mecanismelor de cedare a unor compozite de acest tip asigură predicţia rezisten-

ţei la tracţiune longitudinală în funcţie de parametrii geometrici şi de material. 

 

2.4. Concluzii 

 
Analiza literaturii de specialitate permite identificarea unor categorii de 

compozite concepute pentru a satisface unele nevoi speciale în diverse domenii, 

cum ar fi aeronautica, ingineria civilă, ingineria mecanică, chimie etc. Acestea se 

referă în special la raportul favorabil rezistenţă mecanică – greutate, dar şi la re-

zistenţa bună la coroziune sau abraziune. În ceea ce priveşte descrierea compor-
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tamentului mecanic al elementelor fabricate din materiale compozite se pot evi-

denţia numeroase abordări, cu grad mai ridicat sau mai scăzut de complexitate 

şi/sau generalitate. În prezenta teză de doctorat se tratează cazul materialelor 

stratificate din perspectiva identificării defectelor transversale şi stabilirea cu preci-

zie a poziţiei şi severităţii acestora. Pentru aceasta au fost identificate mărimile fi-

zice şi mecanice necesare a fi cunoscute în procesul de control nedistructiv pe 

baza analizei răspunsului dinamic la excitaţii singulare. În capitolele următoare 

sunt prezentate modul de identificare a mărimilor fizice pe cale analitică, şi expe-

rimentală şi stabilită o metodă de control nedistructiv care face legătura între modi-

ficările geometriei elementului şi răspunsul în frecvenţă.  
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Capitolul 3                                                             

Studiul parametric al grinzilor stratificate fără defecte 

 

3.1. Determinarea relaţiilor simplificate pentru modul de elasticita-

te longitudinal 

 

Structurile alcătuite din două feţe rigide, separate printr-un miez uşor sunt 

cunoscute ca grinzi/panouri stratificate. Structurile stratificate sunt o clasă specială 

în rândul materialelor compozite, fiind fabricate prin ataşarea unor feţe subţiri pe 

miez uşor, cu grosime şi rigiditate suficient de ridicată. Feţele sunt de obicei con-

fecţionate din aluminiu sau oţel, iar miezul din material cu densitate scăzută cum 

ar fi spuma, distribuţia spaţială a componentelor conferind proprietăţile mecanice 

şi fizice (uneori şi chimice) dorite. Această construcţie asigură compozitului stratifi-

cat o rigiditate la încovoiere mare în raport cu greutatea.  

 

 
 

Figura 3.1. Grindă compozit stratificat uniformă, cu două feţe identice perfect lipite 
de un miez gros de spumă, încărcată în 3 puncte de îndoire 

 
Determinarea expresiilor analitice ale rigidităţii şi verificarea relaţiilor obţinu-

te pentru grinzi compozite stratificate date este importantă pentru cunoaşterea re-

zistenţei la solicitări statice şi definirea comportamentului dinamic. În figura 3.1 se 

prezintă o metodă experimentală standardizată pentru identificarea rigidităţii la în-

covoiere.  

n  

s  

x

z
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2
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b  

y

m

F  
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În prezenta teză se analizează grinzile stratificate cu 3 straturi cu tipuri dife-

rite de miez, la care variază modulul de elasticitate longitudinal şi coeficientul lui 

Poisson, influenţând astfel rigiditatea miezului şi a întregii structuri. Se analizează 

şi un compozit cu 5 straturi, cele exterioare şi cel central din oţel, având intercalate 

miez uşor şi relativ rigid, aşa cum este prezentat în figura 3.2.b). 

 

 

Figura 3.2. Grinzi compozit stratificat cu 3 respectiv 5 straturi 
 

Se analizează în cazul a)  o grindă sandwich alcătuită din 3 straturi, fixată la 

capătul din stânga şi liberă la capătul din dreapta, cu lungime L , lăţime b  şi înălţi-

me h , compusă în partea exterioară din două table din oţel ce cuprind un miez de 

PVC. Parametrii materialului pentru grinzile analizate sunt: densitatea OLρ ; modul 

de elasticitate longitudinală OLE pentru suprafeţele din oţel, iar pentru miezul din 

PVC  densitate masei PVCρ şi modul de elasticitate longitudinală PVCE . 

Pentru grinzi stratificate, frecvenţele naturale ale modurilor de încovoiere 

pot fi determinate, dacă este folosită o expresie corespunzătoare a rigidităţii EI . 

Grinda are înălţimea totală de mm5  şi cele 3 straturi sunt definite după cum ur-

mează: 

• straturile exterioare 1 şi 5 sunt din oţel (OL) de grosime mm1ss 51 == ; 

• stratul central 3 este realizat din PVC, are grosimea mm3s3s3 == ; con-

figurarea fiind prezentată în figura 3.2.a. 

Pentru acest compozit, rigiditatea straturilor individuale este derivată, în 

concordanţă cu Teorema lui Steriner pentru axe paralele, astfel cum: 

   ( ) 







+=












+= 3

3

OL5,1

2

5,1

3

5,1

OL5,1 bs4
12

bs
Ebsd

12

bs
EEI                 (3.1) 
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4

Ebs9

12

Ebs27

12

Ebs
EI

333

3

3 ===     (3.2) 

 

unde, 5,1d  este distanţa de la centrul de greutate al straturilor exterioare (1 şi 5) la 

axa neutră, s2dd 51 == . 

Rigiditatea la încovoiere a întregii structuri este: 

=







+







+=+=

4

bs
9Ebs8

12

bs
2EEIEI2EI

3

PVC

3
3

OL31comp  

                     ( ) 3

PVCOL bsE25,2E167,8 ⋅+=  

(3.3)

Masa unei feţe de oţel (OL) este: 

bsLALm OLOLOL ρρ ==     (3.4) 

iar greutatea miezului este  

                        bsLALm PVCcPVCPVC ρρ ==     (3.5)  

prin urmare, masa grinzii compozit cu 3 straturi este dată de relaţia: 

                   sLbbsLm PVCOLcomp 32 ρρ +=                   (3.6) 

sau masa distribuită pentru grinda compozit cu 3 straturi este: 

                    ( ) bsm PVCOLcomp ⋅+= ρρ 32ˆ                       (3.7) 

Pentru grinda cu 5 straturi înălţimea totală este de asemenea de 5mm, stra-

turile fiind definite după cum urmează: 

• straturile exterioare 1 şi 5 sunt realizate din oţel (OL) de grosime  

s1 = s5 = 1mm; 

• straturile intermediare 2 şi 4 sunt din PVC, cu grosimea s3 = s4 = 1mm; 

• stratul central 3 este, de asemenea, din oţel şi are grosimea s3 = 1mm; 

configurarea fiind prezentată în figura 3.2b. 

Pentru acest compozit, rigiditatea straturilor individuale este derivată, în 

concordanţă cu teorema axelor paralele, astfel cum: 

  ( ) 







+=












+= 3

3

OL5,1

2

5,1

3

5,1

OL5,1 bs4
12

bs
Ebsd

12

bs
EEI                     (3.8) 

  ( ) 







+=












+= 3

3

PVC4,2

2

4,2

3

4,2

PVC4,2 bs
12

bs
Ebsd

12

bs
EEI   (3.9)  

    
12

Ebs

12

Ebs
EI
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3

3 ==      (3.10)  
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unde, d1,5 este distanţa de la centrul de greutate al straturilor exterioare (1 şi 5) cu 

axa neutră şi d2,4 distanţa faţă de centrul de greutate al straturilor 2 şi 4 la axa neu-

tră. Deoarece toate straturile au aceeaşi grosime, şi distanţele dintre centrul de 

greutate şi axa neutre sunt d1= d5=2s şi d1= d4=s, rigiditatea la încovoiere a grinzii 

compozit cu 5 straturi este: 

=







++








+=++= 3

3

PVC

3
3

OL321comp bs2
12

bs
2Ebs8

12

bs
3EEIEI2EI2EI

 

       ( ) 3

PVCOL bsE167,2E25,8 ⋅+=  

(3.11)

Masa structurii compozite cu 5 straturi, va avea expresia: 

( )bsL23bsL2bsL3m PVCOLPVCOLcomp ρρρρ +=+=  (3.12)

iar masa distribuită a structurii compozite cu 5 straturi este: 

   ( )bs23m̂ PVCOLcomp ρρ +=               (3.13) 

În continuare se determină deformarea  grinzii δ  la capătul liber sub acţiu-

nea greutăţii proprii. Aceasta va indica capacitatea grinzii de a acumula energie 

potenţială. 

Pentru determinarea deplasării (săgeţii) pentru grinda stratificată se aplică 

metoda Mohr-Maxwell, procedeul de integrare Veresceaghin. Geometria grinzii 

este prezentată în figura 3.3. 

 
Figura 3.3. Geometria grinzii încastrate la un capăt  şi liber la celălalt 

 

Calculul deplasării se va face pentru grinda fără încărcări exterioare [66]. 

Greutatea proprie a grinzii va fi luată în calcul ca şi forţa distribuită p .  

Dacă se consideră un element al grinzii de lungime dx , greutatea acestui 

element este:  

gmG xx ⋅=        (3.14) 

l  b  

h  

y  
z  

x  
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unde 
xm este masa elementului grinzii; g  reprezintă acceleraţia gravitaţională 

 

 
 

Figura 3.4. Element al grinzii 
 

Introducând în calcul masa exprimată sub forma: 

dxAm x ⋅⋅= ρ        (3.15) 
se obţine 

dxAgG ⋅⋅⋅= ρ
x

         (3.16) 
unde ρ  este densitatea materialului iar A  reprezintă aria secţiunii transversale 

(fig.3.4). Forţa distribuită p va fi: 

Ag
d

G
p

x

x ⋅⋅== ρ [ ]mmN               (3.17) 

Grinda analizată este încastrată la unul din capete, celălalt este liber ( mo-

dul de rezemare analizat este încastrat-liber), secţiunea este considerată constan-

tă, EI  este constant indiferent de numărul de straturi ale grinzii. 

Procedeul Veresceaghin presupune trasarea diagramei momentului încovo-

ietor pentru grinda cu forţele iniţiale (forţa distribuită). Legea de variaţie a momen-

tului este: 

  
2

x
pM

2

12 ⋅= -         (3.18) 

Valorile limită vor fi: 

0==
=0x

121 MM                   (3.19) 

2

lp
MM

2

lx
122

⋅−==
=

              (3.20) 

 
 
 
 
 

A  

dx  
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Figura 3.5. Încărcarea grinzii cu sarcină distribuită şi  

repartiţia momentului încovoietor 
 

Expresia momentului încovoietor corespunzătoare grinzii încărcată cu o for-

ţă concentrată unitară, aplicată în punctul în care se doreşte calculul săgeţii este:  

x1m12 ⋅= -       (3.21) 

Valorile limită sunt: 

   0mm1 ==
=0x

12      (3.22) 

               L1mm2 ⋅−==
=Lx

12           (3.23) 

Diagrama acestui moment este prezentată în figura 3.6. 
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Figura 3.6. Diagrama momentului încovoietor 

 

Deplasarea punctului 1 este dată de expresia: 

( )∑ GM

z

1 mA
EI

1 ⋅=δ      (3.24) 

unde: E este modulul de elasticitate longitudinal; 

zI reprezintă momentul de inerţie axial in raport cu axa z ; 

12

hb
I

3

z

⋅=         (3.25) 

MA este aria/ariile diagramei M figura 3.4 determinate de intervalele grinzii; 

gm sunt valorile din diagrama m  figura 3.6 corespunzătoare centrelor de 

greutate ale ariilor MA . 

Pentru cazul calculat avem un singur interval de calcul. Aria MA este: 

6

Lp

2

Lp
L

3

1
A

32

M

⋅−=






 ⋅−⋅⋅=     (3.26) 

L  

Gm  

L
4

1 ⋅  L⋅
4
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Aceasta arie are centrul de greutate la 4L de baza şi la 4L3 de vârful ariei 

delimitate de parabola figura 3.5. Poziţiei centrului de greutate din diagrama M  îi 

corespunde o valoare gm  în diagrama m  figura 3.6. 

Din asemănarea triunghiurilor se observă că: 

L

L
4

3

L

1

1

mG

⋅
=⋅

−
   =>  1L

4

3
mG ⋅⋅−=           (3.27) 

Deplasarea este: 

)1L
4

3
(

6

L

EI

1 3

z

⋅⋅−⋅






 ⋅−⋅= ρδ        (3.28) 

z

4

EI8

Lp ⋅=δ        (3.29) 

Sau introducând expresia forţei distribuite p  din relaţia (3.15), rezultă de-

plasarea ca fiind 

z

4

EI8

LAg ⋅⋅⋅= ρδ           (3.30) 

Pentru grinda compozit rezultă deformarea grinzii  δ  la capătul liber sub ac-

ţiunea greutăţii proprii este: 

δ
ρ

8

LAg
EI

4

eq

⋅⋅⋅=                        (3.31) 

Aceasta este o formă de exprimare a energiei înmagazinate în grindă; cu 

cât rigiditatea e mai mare, deci săgeata mai mică, cu atât mai multă energie este 

acumulată în grindă. 

 

3.2. Vibraţii transversale ale grinzii compozite 

 

Materialele compozite formate din doi sau mai mulţi constituenţi cu proprie-

tăţi fizice şi/sau chimice total diferite, separate şi identificabile distinctiv în interiorul 

structurii. Problemele legate de structurile de tip sandwich, pentru sarcinile statice 

şi dinamice în diferite medii, sunt studiate de la mijlocul secolului trecut. Principale-

le încercările sunt axate pe încovoiere şi flambare [19], [20], [22] design optim, re-

zistenţă la şoc şi comportament vibraţional, cu identificarea frecvenţelor naturale 

şi/sau parametrilor elastici ale grinzilor compozit stratificate. 
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Pentru a determina ecuaţia de mişcare a unei grinzi de secţiune constantă 

rectangulară, având un element de lungime dx , putem scrie energia potenţială PE  

dată de încovoiere, are forma: 

( )
∫ ⋅









∂
∂⋅=

L

0

2

2

2

P dx
x

t,xw
EI

2

1
E      (3.32) 

iar energia cinetică 
CE este de forma: 

( )
∫ ⋅









∂
∂⋅=

L

0

2

c dx
t

t,xw
A

2

1
E ρ                                     (3.33) 

unde E este modulul de elasticitate longitudinal, I  este momentul de inerţie al 

secţiunii, ( )t,xw  este deformarea transversală, L  este lungimea barei, ρ  este 

densitatea barei, iar A  este aria secţiunii transversale. 

Modelul Euler-Bernoulli ţine cont de energia de deformare ca urmare a în-

covoierii şi energia cinetică datorată deplasării laterale. Teoria grinzii Euler-

Bernoulli, uneori numită „Teoria clasică a grinzi”, este cea mai frecvent utilizată, 

pentru că este simplă şi oferă aproximări tehnice rezonabile pentru multe proble-

me. Cu toate acestea, modelul Euler-Bernoulli are tendinţa de a supraestima puţin 

frecvenţele naturale. Această problemă este mai acută pentru frecvenţele naturale 

ale modurilor superioare. De asemenea, predicţia este mai bună pentru grinzi sub-

ţiri decât grinzi groase. 

Utilizând principiul lui Hamilton, în cazul vibraţiei libere a unei grinzi compo-

zit ecuaţia de mişcare pentru modelul Euler-Bernoulli poate fi scrisă sub forma: 

( ) ( )
0

x

t,xw
EI

t

t,xw
A

4

4

2

2

=
∂

∂⋅+
∂

∂⋅ρ                                   (3.34) 

unde E  este modulul de elasticitate longitudinal; I este momentul de inerţie al 

secţiunii transversale a grinzii; A  este aria secţiunii transversale; ρ  reprezintă  

densitatea materialului barei; w  este deplasarea pe verticală a axei neutre; x  re-

prezintă variabila pe direcţie axială; t  este variabila timp. Forţa normală distribuită 

pe fibra medie este considerată nulă. 

Teoria grinzii Rayleigh prevede o îmbunătăţire minimă a teoriei lui Euler-

Bernoulli prin includerea efectului de rotaţie a secţiunii transversale. Ca rezultat se 

corectează parţial supraevaluarea frecvenţelor naturale în modelul Euler-Bernoulli. 

Cu toate acestea, frecvenţele naturale sunt supraestimate. 
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Dacă se ţine cont şi de energia cinetică 
RCE −  datorită rotaţiei care este: 

( )
dx

xt

t,xw
I

2

1
E

2
L

0

2

RC ⋅∫ 








∂∂
∂⋅=− ρ                (3.35) 

Se obţine ecuaţia de mişcare pentru modelul Rayleigh 

( ) ( ) ( )
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t,xw
I

x

t,xw
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t
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4

4
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∂⋅ ρρ                         (3.36) 

Modelul Shear (model ce ţine cont de forţa tăietoare) adaugă distorsiuni de 

forfecare la modelul Euler-Bernoulli. Trebuie menţionat faptul că acest lucru este 

diferit de modelul original de forfecare care include doar distorsionarea la forfecare 

şi inerţia de rotaţie sau grinda simplu tăietoare care include numai distorsiuni de 

forfecare şi deplasării laterale. Nici forfecarea originală, nici modelul simplu de for-

fecare nu au scopul  de a obţine un model îmbunătăţit al modelului Euler-Bernoulli 

deoarece ambele exclud factorul cel mai important, efectul de îndoire. Prin adău-

garea de distorsiuni la forfecare a grinzii Euler-Bernoulli, estimarea frecvenţelor 

naturale se îmbunătăţeşte semnificativ. Ecuaţia de mişcare pentru bară, ţinând 

cont şi de forţa tăietoare, se scrie cu două variabile independente. 

Folosind principiul lui Hamilton putem scrie ecuaţia de mişcare pentru mo-

delul Shear: 
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      (3.37) 

unde G  este modulul de elasticitate transversal, α reprezintă unghiul de rotaţie 

transversal al secţiunii datorită momentului de încovoire iar 'k este un coeficient 

numit factorul de forfecare ce depinde de forma secţiunii. Acest factor, pentru o 

secţiune rectangulară, este dat de relaţia: 

( )
µ
µ

1112

110
k '

+
+=          (3.38) 

Timoshenko a propus o teorie pentru grinda la care adaugă efectul de for-

fecare efectului de rotaţie a grinzii Euler-Bernoulli. Modelul Timoshenko este o îm-

bunătăţire majoră pentru grinzi groase şi pentru răspunsuri de înaltă frecvenţă în 

cazul în care efectele forfecării sau rotaţiei nu sunt neglijabile. Un parametru im-

portant al teoriei Timoshenko este coeficientul de formă, care este dependent de 
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coeficientul lui Poisson şi de frecvenţele vibraţiei. În acest caz, ecuaţia de mişcare 

pentru modelul Timoshenko se prezintă sub forma: 

( ) ( ) ( )
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  (3.39) 

Cele patru teorii de mişcare ale grinzilor compozit sunt bazate, prin urmare, 

pe ipoteze comune dar fiecare teorie introduce şi elemente particulare.  

Revenind la teoria Euler-Bernoulli, prin folosirea relaţiilor (3.34) şi (3.35), 

ecuaţia de mişcare pentru o grindă Euler-Bernoulli stratificată compusă din n stra-

turi, neglijând efectul de amortizare şi de rotaţie, este dat de: 

( ) 0
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∂
∂

      (3.40) 

sau, considerând rigiditatea echivalentă dată în relaţia (3.3) şi masa liniară dată în 

relaţia (3.7) se obţine pentru grinda compozit cu 3 straturi:  
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           (3.41) 
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           (3.42) 

Similar vom înlocui rigiditatea echivalentă dată de relaţia (3.11) cât şi masa 

liniară dată de relaţia (3.13) în ecuaţia de mişcare pentru grinda compozit Euler-

Bernoulli cu 5 straturi, obţinând 
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                     3.44) 

Considerând că deplasarea verticală w  depinde de distanţa x  şi timpul t , 

iar evoluţia în timp este armonică, w  devine: 

( ) ( ) tsintTxw ωφφ ⋅=⋅=       (3.45) 

După derivarea relaţiei (3.25) şi înlocuire în relaţia (3.24), se obţine: 

( ) 0
EI

m̂

eq

2

eqIV =− φ
ω

φ             (3.46)  
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cu soluţia 

xcoshCxsinhCxcosCxsinC 4321 ααααφ +++=             (3.47) 

unde am notat: ( )
4

eq

2

eq

EI

m̂
α

ω
=  

Cele patru constante de integrare 
4321 C,C,C,C , se determină din condiţiile 

iniţiale la limită. După trei derivări, se obţine sistemul 
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3'''

4321

2''

4321

'

4321

αααααφ
αααααφ

αααααφ
ααααφ

+++−=

++−−=

++−=

+++=

           (3.49) 

Având în vedere această soluţie şi primele trei derivate (de exemplu, depla-

sarea, rotaţia, momentul de încovoiere şi forţa de acţiune), şi punând limita cores-

punzătoare condiţiilor pentru grinda tip sandwich în consolă ( ( ) ( ) 000 ' == φφ la ca-

pătul  fix şi ( ) ( ) 0LL ''''' == φφ  la capătul liber), se obţine ecuaţia caracteristică: 

    0coshcos1 =⋅+ λλ       (3.50)  

cu exprimat L⋅= αλ .  

Rezolvând ecuaţia (3.50), se obţin valorile iλ  pentru grinda Euler-Bernoulli 

încastrată la un capăt şi liberă la celălalt capăt pentru i  moduri de vibraţie.  Aces-

tea sunt identice cu cele obţinute pentru grinda din material izotrop şi sunt indicate 

în tabelul 3.1. 

 
Tabel 3.1. Valorile lui iλ  pentru grinda Euler-Bernoulli  

Modul  i  iλ  Modul  i  iλ  

1. 1,8751 5. 14,1371 

2. 4,6940 6. 17,2787 

3. 7,8547 7. 20,4203 

4. 10,9955 8. 23,5619 
 

Din relaţia (3.48) cu f2πω =  se pot calcula frecvenţele proprii pentru grinda 

încastrată la un capăt, pentru cele i  moduri de vibraţie. 
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Multiplicând expresia 4α cu 4L şi substituind valorile iλ , rezultă  calculele 

analitice ale frecvenţelor unghiulare, şi în consecinţă frecvenţele proprii ale grinzii 

nedeteriorate în consolă în formă concentrată sau explicit.  

Pentru grinda compozit cu 3 straturi rezultă frecvenţa: 
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      (3.51) 

Iar pentru grinda din 5 straturi vom obţine frecvenţa 
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Înlocuind acum valoarea lui iλ  în prima relaţie din sistemul (3.47) se obţin 

formele modale, iar din a treia relaţie din sistemul menţionat se obţine curburile 

formelor modale, adică distribuţia energiei modale ce se poate acumula in grindă. 

Se pot calcula frecvenţele în funcţie de săgeată dacă înlocuim ( )eqEI cu va-

loarea din relaţia (3.31) şi obţinem: 
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3.3. Analiza numerică prin metoda FEM 

 

Gradul înalt de complexitate al metodelor analitice, cât mai ales imposibili-

tatea aplicării acestor metode pentru o varietate mare de structuri, au determinat 

cercetătorii să încerce soluţionarea problemelor legate de calcul al structurilor din 

materiale compozite cu ajutorul metodelor numerice,  înlăturând astfel necesitatea 

scrierii şi rezolvării unor ecuaţii complexe cu derivate parţiale ce caracterizează 

materialele compozite[70].  

În acest sens, deducerea matricei de rigiditate a unui element finit pentru 

analiza structurilor compozite se poate face în mai multe moduri, alegerea metodei 

şi a teoriei matematice adecvate depinzând de mai mulţi factori: 

- nivelul la care se doreşte a fi efectuată analiza (global sau local - laminar); 

- precizia soluţiilor;  
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- complexitatea structurii; 

- tipul solicitărilor. 

Metodele experimentale utilizate în analiza structurilor realizate din materia-

le compozite stratificate şi armate cu fibre sunt atât metodele clasice, cât şi meto-

de moderne, specifice  materialelor compozite. 

  

           
 

 
Figura 3.7. Reprezentarea 3D a grinzilor compozit stratificate cu  

3 respectiv 5 straturi 
  

Pentru a stabili precizia şi credibilitatea rezultatelor şi pentru a exemplifica 

modul de calcul al frecvenţelor se consideră două grinzi compozit stratificate ca 

cele descrise în figura 3.2, grinda compozit cu 3 straturi este alcătuită din două 

straturi  exterioare din oţel cu grosimea de 1 mm  şi un miez din PVC a cărui grosi-

me este de 3 mm , iar grinda cu 5 straturi este compusă din 3 straturi de oţel grosi-

mea de 1 mm  alternate de 2 straturi de PVC  cu grosimea de 1 mm . Reprezentarea 

3D a grinzilor este realizată în figura 3.7, iar proprietăţile fizice şi mecanice ale 

grinzilor sunt  prezentate în tabelul 3.2. 

Grinzile prezintă pentru suprafeţele de oţel modulul de elasticitate longitudi-

nal EOL=2,06·10
11

 N/m
2 şi densitatea ρOL=7850kg/m

2, iar PVC-ul rigid are modulul 

de elasticitate longitudinal EPVC=2,41·10
9
 N/m

2
 şi densitatea ρPVC=1300kg/m

2. Fie-

care strat are lungimea m1L = , iar secţiunea transversală dreptunghiulară cu di-

mensiunile: mm20b =  şi înălţimea mm5h = . 

Discretizarea modelelor 3D s-a făcut cu elemente tetraedrale cu dimensiu-

nea medie a elementului finit de 2 mm. În figura 3.8 este prezentată discretizarea 

modelelor de grinzi cu 3 respectiv 5 straturi, şi modul acestora de încastrare. 

 

a) b) 
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Figura 3.8. Grinzi compozit stratificate fără defect cu  

3 respectiv 5 straturi discretizate 
 

După crearea geometriei grinzilor compozit stratificate, crearea studiului de 

tip frecvenţă şi alegerea materialului, se vor parcurge încă 4 etape, şi anume [47, 

48, 49, 53, 78] aplicarea de constrângeri, discretizarea în elemente finite (mesh), 

calculul de analiză modală şi vizualizarea rezultatelor. 

În tabelul 3.2 sunt prezentate proprietăţi mecanice şi fizice ale materialelor 

ce intră în structura grinzilor compozit, respectiv oţelul şi PVC rigid. 

 

Tabelul 3.2. Proprietăţile mecanice şi fizice ale grinzilor compozit 

Proprietatea U.M. Valoarea 

Densitate oţel kg/m3 7850 

Masa oţel kg 0,157 

Volum oţel m3 2e-005 

Modul de elasticitate 
longitudinal oţel N/m2 2e+011 

Coeficientul lui Poisson oţel - 0,3 

Rezistenţă la întindere oţel N/m2 6,3e+008 

Rezistenţă la tracţiune oţel N/m2 5,2e+008 

Densitate PVC kg/m3 1300 

Masa PVC kg 0,026 

Volum PVC m3 2e-005 

Modul de elasticitate 
longitudinal PVC 

N/m2 2,41e+009 

Coeficientul lui Poisson PVC - 0,385 

Rezistenţă la tracţiune PVC N/m2 4,07e+007 

a) b) 
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Pentru grinda compozit cu 5 straturi a fost utilizată o discretizare (mesh) fă-

ră defect, a cărei caracteristici sunt prezentate în tabelul 3.3. 

 

Tabelul 3.3. Informaţii discretizare 

Tip discretizării  Solid Mesh 

Mesh Utilizat:  Curvature based mesh 

Puncte Jacobiene  29 Points 

Mărimea maximă a elementului 0.916951 mm 

Mărimea minimă a elementului 0.916951 mm 

Calitatea discretizarii High 

Număr total de noduri 1507459 

Număr total de elemente 1031042 

 
Pentru straturile de PVC  au fost luate în considerare 7 cazuri pentru modu-

lul de elasticitate longitudinal (PVC1-7) din primul caz este PVC Rigid din bibliote-

ca SolidWorks. Rigiditatea pentru aceste cazuri descreşte cu un ordin de mărime, 

conform tabelelor 3.8...3.11. Pentru coeficientul lui Poisson au fost alese 4 varian-

te, respectiv PVC11 până la PVC14, conform tabelului 3.5. 

 

Tabelul 3.4. Caracteristici mecanice utilizate pentru FEM 
- modul de elasticitate longitudinal  

FEM – 3,5 straturi 
 PVC1 PVC2 PVC3 PVC4 PVC5 PVC6 PVC7 

PVCE  2,41.109 2,41.108 2,41.107 2,41.106 2,41.105 2,41.104 2,41.103 

 

Tabelul 3.5. Caracteristici mecanice utilizate pentru FEM 
- coeficientul lui Poisson  

FEM – 3,5 straturi 
 PVC11 PVC12 PVC13 PVC14 

PVCµ  0,3625 0,3825 0,4025 0,4225 

 

Metoda  numerică  aleasă  pentru  analiza  modală  este  metoda  elemen-

tului finit (FEM) folosind programul SolidWorks. Modelarea geometrică a grinzilor 

analizate a fost făcută în modulul CAD al aceluiaşi  program. Pentru obţinerea 

frecvenţelor  proprii s-a folosit modulul de analiză modală. 
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3.3.1. Analiza frecvenţelor prin metoda elementului finit 

Determinarea frecvenţelor proprii ale grinzilor compozit stratificate fără de-

fect s-a realizat folosind modulul Simulation din programul SolidWorks. Pentru cal-

culul frecvenţei proprii se parcurg următoarele etape [66]: 

• Crearea geometriei grinzilor compozit stratificate cu şi fără defect în 

programul SolidWorks; 

• Activare modul simulare; 

• Creare studiu de simulare de tip frecvenţă şi denumire studiu 

• Discretizare în elemente finite (mesh) şi calcul analiză; 

• Vizualizare rezultate. 

Au fost determinate frecvenţele proprii de vibraţie atât pentru grinzile com-

pozit cu 3 straturi cât şi pentru grinzile compozit cu 5 straturi. În fig.3.9 se prezintă 

şase moduri de vibraţie obţinute prin simularea cu element finit, pentru grinzi com-

pozit stratificate cu 5 straturi fără defect, cu tipul de rezemare încastrat-liber.  

           

           

           
Figura 3.9. Primele 6 moduri de vibraţie pentru grinda compozit cu 5 straturi încas-
trată la un capăt şi liber la celălalt, obţinute prin modelare cu teoria Euler-Bernoulli 
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În urma calculelor utilizând relaţiile (3.51) şi (3.52), pentru frecvenţele grinzii 

de oţel şi respectiv ale celei de compozit, au fost obţinute valorile frecvenţelor if  

pentru cea mai ridicată valoare a modulului de elasticitate longitudinală a PVC. 

Valorile acestor frecvenţe sunt prezentate comparativ cu grinda de oţel sunt pre-

zentate în tabelele 3.6 şi 3.7. 

 
Tabel 3.6. Valorile frecvenţelor fi în cazul modulului de elasticitate longitudinal 

E=2,41·10
9 pentru grinda cu 3 straturi comparativ cu bara de oţel 

Modul GRINDA-3 straturi 

i  OL OL-PVC 
Analitic 3 straturi OL OL-PVC 

FEM 3 straturi 

1f  4,0764 5,1162 4,0812 5,1159 

2f  25,5485 32,0653 25,5734 31,9109 

3f  71,5438 89,7928 71,5946 88,6849 

4f  140,2003 175,9619 140,2656 171,9323 

5f  231,7363 290,8464 231,8045 280,3838 

 
Se observă  că frecvenţa barei de oţel  este mai mică decât frecvenţa barei 

compozit, indiferent de numărul de straturi, deoarece la rigidităţi asemănătoare, 

bara stratificată are masa mai mică în comparaţie cu cea de oţel. 

 
Tabel 3.7. Valorile frecvenţelor fi în cazul modulului de elasticitate longitudinal 

E=2,41·10
9 pentru grinda cu 5 straturi comparativ cu bara de oţel 

Modul GRINDA-5 straturi 

i  OL OL-PVC 
Analitic 5 straturi OL OL-PVC 

FEM 5 straturi 

1f  4,0764 4,4515 4,0812 4,4528 

2f  25,5485 27,8996 25,5734 27,8183 

3f  71,5438 78,1276 71,5946 77,5029 

4f  140,2003 153,1023 140,2656 150,7820 

5f  231,7363 253,0619 231,8045 246,9683 

 
În tabelele 3.8, 3.9 respectiv 3.10, 3.11 sunt prezentate valorile frecvenţe-

lor if  determinate atât prin metode analitice cât şi cu ajutorul metodei elementului 

finit (FEM). S-au utilizat diferite valori ale modulului de elasticitate longitudinal al 



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

88 

straturilor de PVC, pornind de la o valoare ridicată a rigidităţii către un minim al 

acesteia, pentru ambele tipuri de grinzi compozite cu 3 respectiv 5 straturi. 

Tabel 3.8. Valorile frecvenţelor if  calculate analitic funcţie de valorile  
modulului de elasticitate longitudinal E  pentru grinda cu 3 straturi 

ANALITIC – 3 straturi 

 2,41.109 2,41.108 2,41.107 2,41.106 2,41.105 2,41.104 2,41.103 

1f  5,1162 5,1086 5,1078 5,1077 5,1077 5,1077 5,1077 

2f  32,0653 32,0175 32,0127 32,0122 32,0122 32,0122 32,0122 

3f  89,7928 89,6590 89,6456 89,6442 89,6441 89,6441 89,6441 

4f  175,9619 175,6997 175,6734 175,6708 175,6705 175,6705 175,6705 

5f  290,8464 290,4130 290,3696 290,3653 290,3648 290,3648 290,3648 

 

Tabel 3.9. Valorile frecvenţelor if  determinate cu FEM pentru valorile  
modulului de elasticitate longitudinal E  în cazul grinzii cu 3 straturi 

FEM – 3 straturi 

 2,41.109 2,41.108 2,41.107 2,41.106 2,41.105 2,41.104 2,41.103 

1f  5,1159 5,0730 4,7646 3,3204 1,6146 0,8965 0,7513 

2f  31,9109 30,4498 22,7203 14,5949 14,4948 13,0055 12,8423 

3f  88,6849 80,1643 50,3967 23,5702 14,5956 14,5944 14,5828 

4f  171,9323 99,4977 79,6879 55,0216 43,1648 41,7141 41,5059 

5f  257,1796 220,9853 110,5549 76,0522 67,0524 65,9107 61,8755 

 

Tabel 3.10. Valorile frecvenţelor if  calculate analitic funcţie de valorile  
modulului de elasticitate longitudinal E  pentru grinda cu 5 straturi 

ANALITIC – 5 straturi 

 2,41.109 2,41.108 2,41.107 2,41.106 2,41.105 2,41.104 2,41.103 

1f  4,4515 4,4452 4,4446 4,4445 4,4445 4,4445 4,4447 

2f  27,8996 27,8600 27,8560 27,8556 27,8556 27,8996 27,8555 

3f  78,1276 78,0166 78,0055 78,0044 78,0043 78,1276 78,0043 

4f  153,1023 152,8848 152,8630 152,8609 152,8607 153,1023 152,8607 

5f  253,0619 252,7024 252,6664 252,6629 252,6625 253,062 252,6625 
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Tabel 3.11. Valorile frecvenţelor 
if  determinate cu FEM pentru valorile  

modulului de elasticitate longitudinal E  în cazul grinzii cu 5 straturi  

FEM – 5 straturi 

 2,41.109 2,41.108 2,41.107 2,41.106 2,41.105 2,41.104 2,41.103 

1f  4,4528 4,4260 4,2423 3,2267 1,6843 0,9483 0,7949 

2f  27,8183 26,9438 21,6539 15,4761 15,3583 13,7896 13,6183 

3f  77,5029 72,2645 49,7939 24,6680 15,4761 15,4760 15,4752 

4f  150,7820 105,7874 80,8069 58,1787 45,7645 44,2350 44,0747 

5f  246,9683 207,5710 113,8027 80,5265 71,6762 70,9723 65,8341 

 
Valorile obţinute pentru frecvenţele fiecărui mod de vibraţie determinate prin 

metoda elementului finit precum şi cele calculate analitic pentru grinzile compozit 

cu 3 respectiv 5 straturi sunt prezentate grafic în figura 3.10. 

Analizând figura 3.10 se observă că în toate cazurile prezentate, atât pentru 

grinzile compozit cu 3 straturi cât şi pentru grinzile cu 5 straturi, valoarea frecven-

ţelor în cazul analitic nu variază funcţie de modulul de elasticitate longitudinal. În 

schimb, frecvenţele determinate prin metoda elementului finit tind către o valoare 

minimă pentru modulul lui de elasticitate longitudinal E .  

Comparând rezultatele obţinute prin metoda elementului finit cu cele analiti-

ce aşa cum se observă în figura 3.9, atât în cazul grinzilor compozit cu 3 straturi 

cât şi pentru cele cu 5 straturi, se constată că valorile frecvenţelor obţinute prin 

metoda analitică variază puţin descrescător decât cele obţinute cu FEM. Diferenţe-

le se datorează ipotezelor considerate în calculul analitic, metodei de rezolvare 

sau  caracteristicilor materialului. Se observă ca rezultatele obţinute sunt relativ 

similare, pentru toate modurile analizate, diferenţele datorându-se fie metodelor 

diferite de investigare (analitice sau numerice) sau utilizării anumitor ipoteze de 

calcul, fie introducerii anumitor valori ai parametrilor consideraţi ( E , ρ , variantelor 

structurale). 

    
 
 



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

90 

 
 

Figura 3.10. Analizarea frecvenţelor pentru fiecare mod de vibraţie 
  
Indiferent de variaţia frecvenţelor pentru aceste grinzi compozit stratificate, 

apariţia vibraţiilor nu induc o modificare a geometriei iniţiale a acestor grinzi, modi-

ficări care ar putea conduce ulterior şi la modificări ale frecvenţelor proprii. 

Din rezultatele obţinute pentru grinda Euler-Bernoulli fără defect putem tra-

sa diagramele frecvenţelor funcţie de modulul de elasticitate longitudinal al grinzii, 

diagrame prezentate în figura 3.11 pentru grinda cu 3 straturi, respectiv figura 3.12 

pentru grinda cu 5 straturi. 
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Figura 3.11. Valorile  frecvenţelor proprii if  funcţie de  modulul de elasticitate  

longitudinal iE  pentru grinda cu 3 straturi 
 

 
 

Figura 3.12. Valorile  frecvenţelor proprii if  funcţie de modulul de elasticitate  

longitudinal iE  pentru grinda cu 5 straturi 
 

Comportarea grinzii compozit cu 5 straturi este mai apropiată de cea a grin-

zii simple de oţel, datorită rigidităţii mai ridicate şi restrângerii posibilităţii de lune-

care între straturi. Astfel, se constată că efectul masei pentru grinzile compozit 

stratificate este mai important decât efectul dat de rigiditate, chiar dacă rigiditatea 

scade pentru straturile din mijloc din PVC. Faptul că masa scade semnificativ in-

fluenţează în mod hotărâtor frecvenţa.  
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În urma determinării frecvenţelor proprii cu FEM vor putea fi calculate frec-

venţele normalizate, care se obţin prin împărţirea frecvenţelor proprii respective la 

cea mai mare valoare a frecvenţei pentru modul respectiv. Astfel, s-au obţinut va-

lorile prezentate în tabelele următoare: 

 
Tabel 3.12. Valorile frecvenţelor normalizate pentru grinda cu 3 straturi 

Grinda cu  3 straturi 

 2,41.109 2,41.108 2,41.107 2,41.106 2,41.105 2,41.104 2,41.103 

1f  1,0000169 0,9916 0,9313 0,6490 0,3156 0,1752 0,7949 

2f  1,0000285 0,9542 0,7120 0,3655 0,1949 0,1500 13,6183 

3f  1,0000009 0,9039 0,5682 0,2657 0,1634 0,1466 15,4752 

4f  1,0000005 0,8456 0,4634 0,2183 0,1557 0,1471 44,0747 

5f  1,0000384 0,7881 0,3943 0,1963 0,1535 0,1487 65,8311 

 

Tabel 3.13. Valorile frecvenţelor normalizate pentru grinda cu 5 straturi 

Grinda cu  5 straturi 

 2,41.109 2,41.108 2,41.107 2,41.106 2,41.105 2,41.104 2,41.103 

1f  1,0001988 0,9941 0,9529 0,7247 0,3783 0,2130 0,7949 

2f  1,0000131 0,9685 0,7784 0,4277 0,2357 0,1824 13,618 

3f  1,0000008 0,9324 0,6424 0,3182 0,1981 0,1779 15,475 

4f  1,0000133 0,8877 0,5359 0,2624 0,1882 0,1779 44,074 

5f  1,0000014 0,8404 0,4607 0,2355 0,1853 0,1791 65,834 

 

În urma calculelor efectuate au rezultat valori ale frecvenţelor normalizate 

apropiate de cele unitare pentru grinzile cu rigiditatea cea mai ridicată. Ele se di-

minuează gradual până la grinzile cu rigiditatea cea mai scăzută, caz în care aces-

te rezultate nu necesită a fi luate în calcul.  

Figurile 3.13 şi 3.14 sunt ilustrarea grafică a frecvenţelor normalizate pe ti-

pul de stratificat prezentate în tabelele 3.8 şi 3.9.  
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Figura 3.13. Frecvenţele normalizate determinate pentru grinda cu 3 straturi 
 

 
 

Figura 3.14. Frecvenţele normalizate determinate pentru grinda cu 5 straturi 
 

Se observă că pentru frecvenţele normalizate ale modului 3 şi modulului de 

elasticitate longitudinal E = 2,41·10
7, în cazul grinzii compozit cu 3 straturi, valoa-

rea frecvenţei normalizate este mai mică de 0,6 comparativ cu grinda cu 5 straturi 

unde acesta are o valoare mai mare de 0,6.  

Atât pentru grinda compozit cu 3 straturi cât şi pentru cea cu 5 straturi  se 

observă că la frecvenţele determinate până la o rigiditate E = 2,41·10
8 apare fe-

nomenul de lunecare între straturi, ceea ce determină o scădere a rigidităţii care 

duce implicit la diminuarea cantităţii de energie înmagazinată. 
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Lunecarea, asimilabilă cu apariţia defectului şi evidenţiată în diagramele 

3.12 şi 3.13, prezentă în ambele tipuri de grinzi compozit, poate apare şi pentru un 

PVC cu o rigiditate mai redusă. 

Concluzionăm în acest caz că efectul modificării modulului de elasticitate 

longitudinal este mai important în cazul unui miez compact din PVC, care permite 

o lunecare specifică mai mare, deci asigură o rigiditate mai mică şi implicit o acu-

mulare de energie mai mică. 

 
Tabel 3.14. Valorile frecvenţelor if  determinate cu FEM pentru valorile  

coeficientului lui Poisson ν  pentru grinzile cu 3 respectiv 5 straturi 
Grinda cu  3 straturi Grinda cu  5 straturi  

PVC11 PVC12 PVC13 PVC14 PVC11 PVC12 PVC13 PVC14 

ν           
i  0,3625 0,3825 0,4025 0,4225 0,3625 0,3825 0,4025 0,4225 

1f  5,1160 5,1159 5,1159 5,1159 4,4526 4,4528 4,4526 4,4527 

2f  31,9132 31,9109 31,9086 31,9064 27,8184 27,8183 27,8159 27,8148 

3f  88,7006 88,6849 88,6695 88,6542 77,5085 77,5029 77,491 77,4825 

4f  171,987 171,932 171,877 171,822 150,808 150,782 150,744 150,713 

5f  280,525 280,383 280,243 280,104 247,044 246,968 246,879 246,797 

6f  412,412 412,118 411,826 411,536 365,017 364,858 364,667 364,494 

 

Analizând efectul modificării coeficientului Poisson în limitele intalnite în ca-

zuri reale, am constatat că nu se modifică substanţial frecvenţele indiferent de tipul 

de grindă stratificată. Rezultatele obţinute pentru cazurile PVC11 – PVC14 sunt 

prezentate în tabelul 3.14 pentru grinda compozit cu 3 respectiv 5 straturi. În figuri-

le 3.15 şi 3.16 aceste valori sunt indicate în forma grafică. 
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Figura 3.15. Analizarea frecvenţelor pentru fiecare mod de vibraţie  funcţie de coe-
ficientul lui Poisson pentru grinda  compozit cu 3 straturi 

 

Se observă din imaginile de mai sus, pentru grinda compozit cu 3 straturi, 

că exceptând modul 1 de vibraţie, în celelalte moduri frecvenţa variază liniar şi 

identic, variaţia acestor valori fiind nesemnificativă. 
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Figura 3.16. Analizarea frecvenţelor pentru fiecare mod de vibraţie  
funcţie de coeficientul lui Poisson pentru grinda compozit cu 5 straturi 

 
 

Dacă coeficientul lui Poisson, care este o constantă de material nu influen-

ţează frecvenţa, atunci metoda poate fi aplicată pentru orice tip de compozit. Coe-

ficientul de contracţie transversală şi caracteristicile de material sunt luate în con-

siderare în toate cazurile unde se iau în calcul deformaţii perpendiculare pe direc-

ţia unei tensiuni normale.  
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Tabel 3.15. Valorile frecvenţelor if maxime, minime şi abaterile pentru valorile  
coeficientului lui Poisson ν  în cazul grinzii compozit cu 3 straturi 

 Grinda cu  3 straturi 

µ  
i 

0,3625 0,3825 0,4025 0,4225 min. max. abatere 

1f  5,1160 5,1159 5,1159 5,1159 5,1160 5,1159 0,00115 

2f  31,9132 31,9109 31,9086 31,9064 31,9132 31,9043 0,02774 

3f  88,7006 88,6849 88,6695 88,6542 88,7006 88,6391 0,06931 

4f  171,987 171,932 171,877 171,822 171,9879 171,7679 0,12796 

5f  280,525 280,383 280,243 280,104 280,5254 279,9651 0,19977 

6f  412,412 412,118 411,826 411,536 412,41275 411,247 0,28265 

 

Tabel 3.16. Valorile frecvenţelor if maxime, minime şi abaterile pentru valorile  
coeficientului lui Poisson ν  în cazul grinzii compozit cu 5 straturi 

 Grinda cu  5 straturi 

µ  
i 

0,3625 0,3825 0,4025 0,4225 min. max. abatere 

1f  5,1160 5,1159 5,1159 5,1159 4,4528 4,4526 0,00446 

2f  31,9132 31,9109 31,9086 31,9064 27,8184 27,8148 0,01274 

3f  88,7006 88,6849 88,6695 88,6542 77,5085 77,4825 0,03359 

4f  171,987 171,932 171,8772 171,8223 150,8081 150,7130 0,06303 

5f  280,525 280,383 280,2438 280,1041 271,4385 271,3533 0,03139 

6f  412,412 412,118 411,8269 411,5363 365,0179 364,4942 0,14347 

 

Din tabelele şi diagramele prezentate se observă că abaterile relative între 

mărimile frecvenţelor determinate cu metoda elementelor finite pentru diverse ni-

vele de discretizare nu depăşesc 0,2%. Pentru oricare tip de grindă şi mod anali-

zat, modificarea coeficientului lui Poisson este nesemnificativă.  
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Figura 3.17. Reprezentarea abaterilor funcţie de coeficientul lui Poisson  
pentru grinzile compozit cu 3 respectiv 5 straturi 

 
Având în vedere faptul că în urma  calculelor şi diagramelor prezentate, co-

eficientul lui Poisson nu influenţează frecvenţele calculate, metodologia de calcul 

este mult simplificată. 

 

3.3.2. Analiza rigidităţii prin metoda elementului finit 

Ca şi în subcapitolul anterior, cu ajutorul metodei elementelor finite s-a fă-

cut determinarea săgeţii la capătul liber al grinzilor compozit cu 3 respectiv 5 stra-

turi, rezultatele obţinute fiind prezentate în tabelele 3.13 şi 3.14. 

 
Tabel 3.17. Valorile săgeţii determinate cu FEM  

pentru grinzile compozit cu 3 straturi 
 

Oţel Grinda cu 3 straturi 

iE [N/m2] 2,06.1011 2,41.109 2,41.108 2,41.107 2,41.106 2,41.105 

FEMδ [mm] 23,0538 14,6642 14,8841 16,572 31,4736 135,524 

analiticδ [mm] 38,50 0,00244 0,002452 0,002452 0,002452 0,002452 

 

Din valorile calculate pentru săgeată, se observă că pentru structurile cu o 

rigiditate scăzută aceasta este mai mare, deci acumularea de energie este mai 

redusă. 
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Tabel 3.18. Valorile săgeţii determinate cu FEM  
pentru grinzile compozit cu 5 straturi 

 OŢEL 5 STRATURI 

iE [N/m2] 2,06.1011 2,41.109 2,41.108 2,41.107 2,41.106 2,41.105 

FEMδ [mm] 23,0538 19,3514 19,5609 21,0329 34,026 124,892 

analiticδ [mm] 0,003850 0,003229 0,003238 0,003239 0,003239 0,003239 

 

În urma calculelor efectuate cu relaţia (3.30) în vederea determinării analiti-

ce a săgeţii s-au obţinut valorile prezentate în tabelele 3.17  pentru grinda cu 3 

straturi, respectiv în tabelul 3.18 pentru grinda compozit cu 5 straturi. Tot în aceste 

tabele au fost menţionate şi săgeţile determinate prin metoda elementului finit. 

Aceste valori ale săgeţii  vor fi utilizate în calcularea frecvenţelor cu ajutorul relaţiei 

(3.53). 

 

  
          
 

Figura 3.18. Valorile frecvenţelor proprii if  funcţie de modulul de elasticitate  

longitudinal iE  calculat cu săgeata: a) pentru grinda cu 3 straturi;  
b) pentru grinda cu 5 straturi 

 
 
Efectuând calculele analitic cu valorile săgeţii obţinute au fost determinate 

frecvenţele atât analitic cât şi prin metoda elementului finit (funcţie de săgeată), 

valorile obţinute fiind prezentate în tabelele următoare. 

 

 

a) b) 
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Tabel 3.19. Valorile frecvenţelor if  calculate analitic cu  
ajutorul săgeţii pentru grinda cu 3 straturi 

ANALITIC – 3 straturi 

1f  5,11625 5,108626 5,107863 5,107787 5,107779 

2f  32,06531 32,01753 32,01274 32,01226 32,01222 

3f  89,79282 89,65902 89,64562 89,64429 89,64415 

4f  175,6997 175,6735 175,6708 175,6706 175,6706 

5f  290,8464 290,413 290,3697 290,3653 290,3649 

   
 

Tabel 3.20. Valorile frecvenţelor 
if  calculate analitic cu  

ajutorul săgeţii pentru grinda cu 5 straturi 

ANALITIC – 5 straturi 

1f  4,451587 4,445264 10,88708 4,444567 4,444561 

2f  27,89964 27,86 68,23307 27,85564 27,8556 

3f  78,12765 78,01666 191,0738 78,00444 78,00433 

4f  153,1023 152,8848 374,4365 152,8609 152,8607 

5f  253,062 252,7025 618,904 252,6629 252,6625 

 
 

Tabel 3.21. Valorile frecvenţelor if  determinate cu FEM, calculate cu  
ajutorul săgeţii pentru grinda cu 3 straturi 

FEM – 3 straturi 

1f  5,116618048 32,06761233 89,79927554 175,9745716 290,8673473 

2f  5,078680549 31,82984493 89,13345294 174,6697966 288,7106924 

3f  4,813098212 30,16534871 84,47234649 165,5356894 273,6129796 

4f  3,492520592 21,8888327 61,29553077 120,1173919 198,5413394 

5f  1,683077368 10,54842712 29,53887254 57,88566121 95,67887322 
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Tabel 3.22. Valorile frecvenţelor if  determinate cu FEM, calculate  
cu ajutorul săgeţii pentru grinda cu 5 straturi 

FEM – 5 straturi 

1f  4,452885151 4,426094532 4,242337704 3,226745605 1,684346318 

2f  27,818367 26,9438324 21,653965 15,4761 15,35837078 

3f  77,50296783 72,264534 49,7939682 24,6680603 15,4761 

4f  150,7820129 105,7874 80,80693054 58,1787 45,76457596 

5f  246,9683533 207,5710449 113,802742 80,52655029 71,6762 

 
Aceste valori ale frecvenţelor calculate analitic cu ajutorul săgeţii vor fi 

comparate cu valorile proprii ale frecvenţelor prezentate în tabelele 3.8-3.10 pen-

tru ambele cazuri de grinzi compozit stratificate. Similar vom compara şi frecvenţe-

le  pentru metoda elementului finit cu valorile din tabelele 3.9-3.11. 

Din analiza comparativă reiese că valorile frecvenţelor calculate atât analitic 

cât şi cu FEM cu ajutorul săgeţii, prezentate în tabelele de mai sus, sunt egale cu 

frecvenţele proprii determinate funcţie de modulul de elasticitate longitudinal.  

Concluzia care poate fi dedusă este aceea că putem afirma că frecvenţele 

pot fi calculate utilizând săgeata ca măsură a energiei. 

Frecvenţele proprii obţinute prin FEM (cu ajutorul săgeţii) se compară cu 

frecvenţele proprii determinate pe cale analitică (cu ajutorul săgeţii), calculându-se 

abaterea procentuală (eroarea) cu relaţia: 

100
f

ff

A

FEMA ⋅−=ε   [%]     (3.54) 

unde: 

ε  reprezintă eroarea sau abaterea procentuală; 

Af  este valoarea frecvenţei proprii determinată analitic; 

FEMf este valoarea frecvenţei proprii determinată prin FEM. 

Valorile abaterii procentuale pentru cele două tipuri de grinzi compozit stra-

tificate sunt prezentate în tabelele 3.20-3.21. 
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Tabel 3.23. Abaterea calculată pentru grinda cu 3 straturi 

ε  – 3 straturi 

1f  0,000123367 0,004886634 0,012408711 0,02297053 0,036042089 

2f  0,001102463 0,043356932 0,100625868 0,167631956 0,234578727 

3f  0,010061677 0,246806438 0,403393043 0,518605761 0,595943903 

4f  0,049261193 0,46709558 0,615464855 0,687493926 0,72287078 

5f  0,040679187 0,410386159 0,50929682 0,537525515 0,548857258 

 
 

Tabel 3.24. Abaterea calculată pentru grinda cu 3 straturi 

ε  – 5 straturi 

1f  0,026360436 0,091390236 0,701513432 3,936592 3,930282032 

2f  0,346624242 2,958394644 19,12930106 43,47041 40,3246322 

3f  0,854614044 7,056804 33,59140446 58,1555 50,08737192 

4f  1,570194354 12,1524312 45,00552193 65,7428 52,93865539 

5f  2,462112969 17,57916118 53,14260433 69,53188 54,08309627 

 
 

 
 

Figura 3.19. Abaterea procentuală pentru grinda compozit cu 3 straturi 
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Figura 3.20. Abaterea procentuală pentru grinda compozit cu 5 straturi 
 

Din analiza abaterilor apărute între frecvenţele determinate cu metoda ele-

mentelor finite şi cele determinate analitic utilizând săgeata, determinată tot cu 

metoda elementelor finite, rezultă că săgeata este o măsură bună a energiei în-

magazinate în grindă, doar dacă rigiditatea elementelor mai slabe (modulul de 

elasticitate longitudinal) se încadrează într-o valoare rezonabilă. Din experienţa 

acumulată, ca urmare a numeroase simulări, în cazul structurilor formate din două 

tipuri de lamine, raportul modulului de elasticitate longitudinal trebuie să fie mai 

mic decât 100. Aceasta deoarece raportul dintre frecvenţa superioară şi frecvenţa 

fundamentală nu mai păstrează valoarea exprimată prin 2λ . 

 

 
 

Figura 3.21. Abaterile  frecvente pentru modul 1 pentru grinzile stratificate 
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Totuşi trebuie remarcat că pentru frecvenţa fundamentală, săgeata exprimă 

destul de bine energia potenţială înmagazinată, abaterile între cele 2 metode de 

calcul enunţate anterior fiind mai mici decât 4%  pentru compozitul cu 5 straturi şi 

mai mici de 5% pentru compozitul cu 3 straturi, aşa cum este prezentat în figură. 

 

3.4. Concluzii 

 

În acest capitol a fost analizat modul în care răspund grinzile izotrope şi ce-

le stratificate cu 3 respectiv 5 straturi la solicitări statice şi dinamice. Din analiza 

comportamentului static se poate evidenţia faptul că, pentru rigidităţi relativ mari 

ale straturilor nemetalice E = 2,41·10
9
 [N/m

2
], săgeţile sunt mai mici decât la grin-

da din oţel. Aceasta se întâmplă deoarece influenţa rigidităţii este mai mică decât 

influenţa descreşterii masei totale a grinzii. În cazul utilizării straturilor nemetalice 

moi, chiar dacă densitatea acestora este mică  datorită lunecărilor mari posibile 

intre straturile de oţel, săgeata creşte, ajungând în cazul unui cauciuc natural 

nevulcanizat E = 2,41·10
3
 [N/m

2
], să fie de 5 ori mai mare decât pentru oţel. Toto-

dată, a fost făcută pe cale analitică, legătura dintre energia înmagazinată în grin-

dă, frecvenţa fundamentală a grinzii şi săgeată. Astfel s-a reuşit exprimarea valori-

le frecvenţelor fundamentale în funcţie de săgeata determinată numeric cu ajutorul 

elementelor finite, care presupune un efort computaţional şi de timp mult mai re-

dus decât în cazul analizei modale cu element finit.  

S-a pus în evidenţă faptul că săgeata reflectă cu precizie energia înmaga-

zinată şi frecvenţa pentru structurile rigide şi cele stratificate din elemente metalice 

şi nemetalice rigide. Aceasta este valabil pentru toate frecvenţele transversale. 

Limita modulului de elasticitate longitudinal  pentru care frecvenţele se pot exprima 

funcţie de săgeată, se situează în jurul valorii Elim=2·10
8
 [N/m

2
] în cazul structuri-

lor stratificate din oţel. 

Pentru elementele cu rigiditate scăzută, săgeata indică frecvenţa funda-

mentală, frecvenţele superioare urmând a fi calculate cu alte teorii, ca de exemplu 

Shear sau Timoshenko. Aceasta deoarece efectul forţei tăietoare şi lunecării stra-

turilor devine importantă. 
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Capitolul 4                                                                          

Analiza grinzilor compozit stratificate 

cu defecte structurale 

 

4.1. Determinarea distribuţiei energiei modale acumulată în grinzi 

încastrate la un capăt  

 

Cu ajutorul FEM s-a efectuat analiza dinamică cu evidenţierea formelor 

modale şi a curburilor modale pentru o grindă compozit cu 5 straturi, similară cu 

cea descrisă în capitolul anterior pentru PVC-1. Din studiul reprezentat  grafic ale 

modurilor de vibraţie au rezultat zone specifice, în care nu există încovoiere şi 

curbura sa lipseşte total. Între aceste zone există porţiuni cu curbare moderată. 

Distribuţia punctelor e diferită pentru fiecare mod în parte.  

În continuare se prezintă aceste cazuri pentru un punct situat la distanţa 

m274,0x =  de marginea încastrată. Conform figurii 4.1. se observă că pentru mo-

dul 5 de vibraţie, la distanţa specificată amplitudinea este nulă şi grinda nu este 

supusă încovoierii, local fiind stocată o cantitate de energie. Se poate observa că, 

pentru acest  mod, porţiunea unde se află poziţionat defectul nu este supus curbă-

rii, astfel încât energia înmagazinată este zero. Prin urmare nu apare o modificare 

de frecvenţă datorita defectului. 

 

 

Figura. 4.1 Exemplu de locaţie pe grindă la care nu apare încovoierea,  
respectiv curbura este zero 

Modul 5 
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În modurile 2 şi 9 figura 4.2, porţiunile deteriorate supuse curburii sunt re-

duse, astfel că local se înmagazinează o cantitate redusă de energie modală. Prin 

urmare, dacă energia care se pierde este redusă, atunci scăderea frecvenţei este 

mică. 

 

 

Figura 4.2. Moduri pentru care defectul produce o influenţă scăzută  
asupra frecvenţelor naturale 

   

În figura 4.3 sunt indicate modurile în care frecvenţele prezintă schimbările 

cele mai importante, şi anume modurile 3 şi 7. 

 

 
Figura 4.3. Moduri pentru care frecvenţele naturale sunt cele mai afectate  

de prezenţa defectului 

Modul 3 

Modul 7 

Modul 9 

Modul 2 
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Este vizibil faptul că defectul este situat într-o porţiune îngustă şi că atinge 

maximele valorii locale ale curburii, în aceste moduri se stochează o importantă 

cantitate a energie modală. În acest fel, defectele cauzează pierderi importante de 

energie modală şi reduceri relevante de frecvenţă. 

În figura 4.4 sunt prezentate cazurile în care are loc o scădere de frecvenţă 

sesizabilă. Acest lucru este evidenţiat pentru modurile 4 şi 6 într-un mod moderat, 

şi în cazul modului 10 mai accentuat. 

 

 
Figura 4.4. Moduri pentru care frecvenţele naturale sunt supuse  

unor schimbări semnificative 
 

Asocierea dintre curbura (sau momentul încovoietor) şi modificarea frec-

venţei se explică prin faptul că efectul scăderii rigidităţii datorită unui defect este 

ponderat cu densitatea de energie stocată intr-o porţiune îngustă în care se află 

plasat defectul. Relaţia din care rezultă energia potenţială stocată a unei secţiuni 

dx  din grindă: 

     ( ) ( )[[ ]2''

ii xEI
2

1
xU φ⋅=        (4.1) 

Modul  4 

Modul 6 

Modul 10 
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din care rezultă că segmentele plasate în punctele de inflexiune ale funcţiei ( )x
''

iφ  

nu stochează energie. Această relaţie relevă faptul că energia înmagazinată într-

un segment situat într-un punct de extrem al formei modului de vibraţie atinge va-

loarea maximă în această vecinătate, în timp ce ( )x
''

iφ  atinge valoarea cea mai 

mare. 

Analiza prin metode de detectare a defectelor în grinzi ce utilizează vibraţii  

conduce la concluzia că fiecare locaţie a defectului produce un set de variaţii ale 

frecvenţei, amplificate de adâncimea defectului. Un exemplu este prezentat în fi-

gura 4.5, pentru o grindă rezemată asimetric (încastrată la un capăt şi liberă la ce-

lălalt) având defectul la mijlocul grinzii. Pentru grinzi rezemate simetric, datorită 

comportamentului indus de simetriei, două defecte amplasate simetric în raport cu 

mijlocul intervalului oferă acelaşi set de variaţii de frecvenţă. 

 

 

Figura 4.5. Variaţia frecvenţelor proprii pentru grinda fără defect şi cea cu defect 
 

Pe baza acestei observaţii, s-a dezvoltat o metodă ce permite determinarea 

cu precizie a locaţie defectului şi o evaluare a adâncimii acestuia cu acurateţe re-

zonabilă. Metodă presupune utilizarea primelor n frecvenţe proprii determinate 

pentru grinda fără defect Uif −  şi cu defect Dif − ; precizia metodei depinde de nu-

mărul de locaţii n considerate. 

În cercetări anterioare a fost dedusă o relaţie care indică frecvenţa proprie 

pentru orice mod de vibraţie transversal pentru o grindă cu defect, oricare ar fi 

adâncimea defectului şi locaţia acestuia x, precum şi modul de încastrare al grinzii.  

f3–U = f3–D 

0                500 [Hz] 

∆f4 

f2–U f2–D 

                   Grinda fără defect 
 Grinda cu defect 
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Relaţia este prezentată mai jos: 

 ( ) ( ) ( )( )




 ⋅−⋅= −−

2
'',01, xafaxf iUiDi φγ     (4.2) 

În această relaţie ( )a,xf Di−  şi Uif −  sunt frecvenţele proprii ale grinzii cu 

defect respectiv fără defect, ( )a,0γ  este un termen funcţie de adâncimea defectu-

lui şi ( )x
''φ , este curba normalizată a formei modale.  

Abordarea propusă ia în considerare faptul că cea mai mare schimbare a 

frecvenţei pentru o anumită adâncimea a defectului apare în locul în care momen-

tul încovoietor atinge maximele, astfel încât se utilizează pierderea rigidităţii ( )a,0γ  

ca valoare de referinţă a; cum a fost arătat mai sus. Efectul de pierdere a rigidităţii 

privind alte locaţii de-a lungul grinzii este influenţată de valoarea locală a momen-

tului de încovoiere (adică pătratul curbei formei modale de vibrare), astfel încât 

această funcţie redimensionează schimbarea frecvenţei pentru aceste locaţii.  

Valoarea termenului ( )a,0γ , ce determină schimbarea frecvenţei la capătul 

fixat 0x =  unde atinge maximul, pentru materiale izotrope este definit prin:  

        ( ) ( ) ( )
( )a

aa
a,0

D

UD

δ
δδ

γ
−

=     (4.3) 

unde ( )aDδ şi ( )aUδ  reprezintă deformarea grinzii cu defect respectiv fără defect, 

privind locul unde se atinge maximul ( )Lx = . Deformările maxime pot fi determina-

te cu ajutorul metodei elementelor finite. Relaţiile pentru materiale izotrope de sec-

ţiune dreptunghiulară au fost stabilite de Liebowitz [62], Ostachowicz [85], Rizos 

[92] şi Bilelo [11] utilizând tehnici din mecanica ruperii. Acestea reflectă o bună 

concordanţă cu valorile obţinute cu relaţia (4.3). Pentru structurile anizotrope, cum 

ar fi grinzile stratificate, care fac obiectul acestei lucrări, coeficientul ( )a,0γ  în ra-

port cu adâncimea defectului este studiată în continuare. Variaţia frecvenţei if∆  

poate fi determinată pentru orice mod de vibraţie transversală, adâncime a defec-

tului şi a locaţiei x , după cum urmează: 

( ) ( ) ( )( )2''

iUiDiUii xa,0fa,xfff φγ∆ ⋅⋅=−= −−−       (4.4) 
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Se introduce modificarea relativă a frecvenţei *

if∆  unui mod de vibraţie 

transversală, ca fiind raportul dintre abaterea frecvenţei şi frecvenţa grinzii fără de-

fect pentru modul considerat. Aceasta este dată de relaţia: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )2''

i

Ui

DiUi*

i xa,0
f

a,xff
a,xf φγ∆ ⋅=−=

−

−−      (4.5) 

Introducând acestor valori în relaţia (4.4), se obţine frecvenţa relativă a mo-

dificării relative pentru n  moduri, adică se obţin n  valori adimensionale[48]. Aces-

te valori pot fi normalizate prin împărţirea la valoarea cea mai mare a seriei. For-

mula matematică privind semnătura defectului este prezentată mai jos: 

( )m

i

m

1
1

fmax

f

∆
∆Ψ = , ( )m

i

m

2
2

fmax

f

∆
∆Ψ = , ( )m

i

m

n
n

fmax

f

∆
∆Ψ =    (4.6) 

Pe de altă parte, termenul drept al relaţiei (4.4) poate oferi, de asemenea, 

n  valori pentru orice locaţie x  de-a lungul grinzii. Pot fi normalizate aceste valori 

pentru fiecare locaţie x , prin împărţirea valorilor la valoarea cea mai mare a seriei. 

Această serie, pe care am numit-o indice al locaţiei al defectului, poate fi exprima-

tă: 

( ) ( )( )
( )( )( )2''

i

2''

1
1

xmax

x
x

φ
φΦ = , ( ) ( )( )

( )( )( )2''

i

2''

12
2

xmax

x
x

φ
φΦ = , ( ) ( )( )

( )( )( )2''

i

2''

n
n

xmax

x
x

φ
φΦ =    (4.7) 

Indicele de localizare al defectului ( ){ }xiΦ , constituit din coeficienţii de loca-

lizare ai defectului ( )xiΦ , caracterizează în mod unic schimbările de frecvenţă da-

torită locaţiei x a unui defect amplasat pe o grindă asimetrică, sau sunt  propuse 

locaţiile x  respectiv xL −  ce reprezintă două locuri simetrice pentru o grindă sime-

trică. Acesta poate fi folosit pentru a identifica cu precizie locaţia unei fisuri, fără a 

conta adâncimea ei. Localizarea defectului presupune compararea valorilor măsu-

rate ce determină semnătura defectului, cu totalitatea indicilor de localizare a pre-

zumtivelor defecte { }iΨ , determinate de cât mai multe locaţii posibile x  de-a lun-

gul grinzii. Prin determinarea seriei ( ){ }xiΦ , care se potriveşte cel mai bine seriei 

{ }iΨ , este identificată locaţia defectului x obţinută prin măsurători. În practică in-

vestigarea se face prin calcularea indicelui locaţiei defectului pentru locaţiile am-
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plasate pe grindă determinate pasul Lx∆ ; valoarea acestui pas este funcţie de 

lungimea grinzii L şi precizia dorită. 

 
 

Figura 4.6. Modificarea relativă a frecvenţei *

if∆  pentru defect situat la  
m274,0x =  şi 3 scenarii de adâncime: mm1 , mm2  şi mm6,2  

 

 

 

Figura 4.7. Coeficienţii de localizare a defectului ( )xiΦ  pentru locaţia m274,0x =  

 

Odată cunoscută poziţia defectului, severitatea poate fi dedusă din raportul 

dintre modificarea relativă a frecvenţei *

if∆  şi coeficienţii de localizare a defectului 

( )xiΦ care trebuie să fie identici pentru toate modurile transversale de vibraţie.  

Algoritmul poate fi utilizat pentru toate grinzile cu orice tip de suport, doar 

prin alegerea adecvată a curbei formei modale. Cercetările au relevat  că numărul 
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de elemente iΦ implicate în analiză trebuie să fie între şase şi zece. Algoritmul 

propus este descris şi în cele ce urmează, etapele ce trebuiesc parcurse  în pro-

cesul de monitorizare sunt: 

a) Evaluarea iniţială a structurii 

Trebuie măsurate frecvenţele pentru primele 8 moduri de vibraţie faţă de 

axa slabă de îndoire. Se obţine următoarea serie 

A: { U1f − ; U2f − ; U3f − ; U4f − ; U5f − ; U6f − ; U7f − ; U8f − } 

În cazul unor structuri pe care le utilizăm, statutul actual al grinzii poate fi 

considerat ca punct de plecare, neglijând defectele posibile. În acest fel, doar evo-

luţia noilor defecte dezvoltate pot fi evaluate. 

b) Monitorizare continuă periodică  

Pentru aceleaşi moduri de vibraţie, frecvenţele trebuie să fie măsurate peri-

odic, iar pentru fiecare moment  se alege să se obţină o serie 

S: { U1f − ; U2f − ; U3f − ; U4f − ; U5f − ; U6f − ; U7f − ; U8f − } 
Pot apărea modificări şi indici în vederea apariţiei unor schimbări structura-

le. 

c) Efectuarea unei comparaţii cu bunul iniţial  

Se obţine următoarea serie: 

D:{ 1f∆ ; 2f∆ ;
3f∆ ;

4f∆ ;
5f∆ ;

6f∆ ;
7f∆ ;

8f∆ } 

Diferenţele care apar reprezintă o schimbare a frecvenţei if∆  ceea ce  indi-

că prezenţa unui  defect. Dacă este posibil trebuie să fie luate în considerare sar-

cinile de mediu şi operaţionale. 

Schimbarea relativă a frecvenţei se determină prin împărţirea valorilor seriei  

D la valorile seriei A. Acest lucru duce la seria R 

R: {
m

1f∆ ;
m

2f∆ ;
m

3f∆ ;
m

4f∆ ;
m

5f∆ ;
m

6f∆ ;
m

7f∆ ;
m

8f∆ } 

d) Calculul semnăturii defectului 

Valorile seriei R trebuie să fie normalizate, împărţind toate valorile seriei la 

cea mai mare. acest lucru duce la semnătura defectului: 

Ψ :{ 1Ψ ; 2Ψ ; 3Ψ ; 4Ψ ; 5Ψ ; 6Ψ ; 7Ψ ; 8Ψ } 

elementele seriei vor lua valori pozitive subunităţi, de obicei, un singur element are 

valoarea unitară. 
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e) Determinarea distribuţiei de energie 

Seria reprezentând pătratul modul normalizat al curburilor pentru diferite lo-

caţii de pe grindă sunt determinate de: 

jC :{ ( )
2

1 x
~








φ ; ( )
2

1 x
~








φ ; ( )
2

1 x
~








φ ; ( )
2

1 x
~








φ ; ( )
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1 x
~








φ ; ( )
2

1 x
~








φ ; ( )
2

1 x
~








φ ; ( )
2

1 x
~








φ ( )
2

1 x
~








φ } 

de obicei, locul de interes este echidistant situat şi trebuie să fie de cel puţin 

100j =  pentru a asigura o localizare precisă a defectului. 

f) Calculul indicatorilor de localizare a defectelor 

jiΦ :{
j1Φ ;

j2Φ ;
j3Φ ;

j4Φ ;
j5Φ ;

j6Φ ;
j7Φ ;

j8Φ } 

Pentru j locaţii de defectului.  

g) Evaluarea severităţii defectului prin calculul raportului dintre modificarea relativă 

a frecvenţei *

if∆  şi coeficientul de localizare a defectului ( )xiΦ  corespondent, ur-

mat de estimarea severităţii din graficul trasat cu relaţia:  

( ) ( ) ( )
( )a

aa
a,0

D

UD

δ
δδ

γ
−

=  

În continuare ne propunem să determinăm dacă relaţia şi metoda se potri-

vesc în cazul compozitelor stratificate, în sensul că defectul poate fi localizat şi 

apoi estimată severitatea acestuia. De asemenea se studiază modul cum scăde-

rea rigidităţii datorită defectului influenţează variaţia frecvenţei.   

 

4.2. Analiza influenţei defectului ca poziţie pe grinda stratificată 

 

În cazul grinzilor cu defecte apar modificări, atât în frecvenţă, cât şi în forma 

modală. Cercetările efectuate au permis formularea unor concluzii legate de pozi-

ţia defectului pe grindă şi influenţa asupra frecvenţelor proprii. Modificările de frec-

venţă ţin de caracteristicile geometrice, mecanice şi fizice ale grinzii şi de geome-

tria defectului. 

Discontinuităţile din grinzi pot influenţa comportările dinamice ale acesteia 

în două moduri diferite: prin reducerea valorilor frecvenţelor datorită modificării ri-

gidităţii sau prin creşterea valorilor frecvenţei datorită pierderii de masă.  
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a)           b) 
 

Figura 4.8. Grinda cu defect de diferite adâncimi:  
a) adâncimea = 1 mm, b) adâncimea  = 2 mm 

 

 Reducerea valorilor frecvenţelor apare pentru orice tip de discontinuitate, în 

timp ce creşterea valorilor apare doar în cazul defectelor deschise. Cele două fe-

nomene determină apariţia acestor efecte opuse şi pot conduce, în cazul analizei 

stării de integritate a unei structuri, la unele concluzii greşite. 

Au fost efectuate simulări pe o grindă compozit cu 5 straturi, descrisă în capi-

tolul anterior, ce prezintă un defect având adâncimea de 1 respectiv 2mm conform 

figurii 4.8. Deschiderea defectului este de 1mm, acesta fiind situat la o distanţă de 

m274,0x =  faţă de capătul încastrat. Simulările au fost făcute în programul 

SolidWorks,  menţinându-se aceleaşi condiţii de contur şi aceleaşi setări pentru 

materiale, respectiv pentru discretizare. Trebuie precizat că numărul de simulări 

este de 99 pentru fiecare caz analizat, în tabele fiind trecute doar valorile din 50 în 

50 mm, fiind determinate câte 25 de frecvenţe transversale pe axa slabă, din care 

au fost extrase doar primele 10. Figurile arată doar cele 10 frecvenţe pentru fieca-

re mod, dar sunt suficiente pentru a crea o imagine relevantă şi credibilă a feno-

menului studiat.  

Rezultatele simulărilor efectuate pentru adâncimea de 1mm sunt prezentate 

în tabele 4.1, 4.2 respectiv 4.3, reprezentarea grafică a acestor valori este redată 

în figura 4.9.  
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Tabelul 4.1. Valorile frecvenţelor pentru primele 7 intervale  

pentru adâncimea defectului de 1 mm  

Poziţia defectului 
if  

10 [mm] 50[mm] 100[mm] 150[mm] 200[mm] 250[mm] 300[mm] 

1 4,2250 4,2564 4,2901 4,3230 4,3548 4,3819 4,4056 

2 26,5117 27,1089 27,6473 27,9891 28,1457 28,1219 27,9704 

3 74,1421 76,5687 78,1341 78,3292 77,6445 76,7280 76,2467 

4 144,7799 150,5528 152,4714 150,5883 148,5123 148,7809 151,0013 

5 237,9673 248,3765 248,3400 243,4117 244,0481 248,7805 248,9900 

6 352,7185 368,4293 363,3032 358,8243 366,7787 367,1672 358,1518 

7 487,8873 508,6617 496,3873 499,8026 508,1859 494,5879 497,8775 

8 642,1488 666,7333 648,3770 664,2038 656,3879 648,9361 667,2285 

9 814,1147 840,3181 820,9788 842,7691 816,7620 839,3712 825,5676 

10 1002,2767 1027,2249 1014,8861 1025,3938 1008,6918 1030,3265 1005,0382 

 
Tabelul 4.2. Valorile frecvenţelor pentru al doilea set de 7 intervale  

pentru adâncimea defectului de 1 mm  

Poziţia defectului 
if  

350[mm] 400[mm] 450[mm] 500[mm] 550[mm] 600[mm] 650[mm] 

1 4,4255 4,4446 4,4613 4,4735 4,4844 4,4912 4,4963 

2 27,7438 27,5211 27,3423 27,2327 27,2286 27,3072 27,4572 

3 76,4755 77,2840 78,1223 78,4235 78,0097 77,0280 76,0243 

4 152,4799 151,4872 148,9846 147,6574 149,0462 151,5687 152,4755 

5 243,8322 241,9176 246,4499 249,8169 246,4909 242,0210 244,0001 

6 360,1967 368,6189 364,0206 357,1246 364,0270 368,6550 360,3062 

7 508,3439 495,5945 496,8187 508,6223 496,8331 495,6245 508,4008 

8 648,7543 656,4508 664,2008 645,8398 664,2267 656,5027 648,8160 

9 827,3655 837,6004 817,8152 843,3047 817,8469 837,6718 827,4577 

10 1032,9462 1002,5624 1035,0453 1001,8999 1035,0848 1002,6475 1033,0684 
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Tabelul 4.3. Valorile frecvenţelor pentru ultimele 7 intervale  

pentru adâncimea defectului de 1 mm  

Poziţia defectului 
if  

700[mm] 750[mm] 800[mm] 850[mm] 900[mm] 950[mm] 990[mm] 

1 4,5010 4,5037 4,5042 4,5054 4,5054 4,5056 4,5050 

2 27,6500 27,8363 27,9806 28,0824 28,1291 28,1442 28,1419 

3 75,5386 75,7769 76,5618 77,4996 78,1398 78,3812 78,3942 

4 150,6946 147,9448 146,9436 148,5873 151,0561 152,3623 152,4927 

5 249,0749 248,4924 242,7636 240,8015 245,1137 249,1623 249,7161 

6 358,3068 367,2865 366,1648 356,4370 358,5124 367,1861 368,8150 

7 497,9266 494,7777 508,1217 498,2329 490,7208 504,5926 508,4077 

8 667,1849 649,0004 656,5326 663,6220 642,6768 659,3533 666,9616 

9 825,4931 839,2912 816,8258 842,9983 815,9896 829,4872 842,9121 

10 1004,9609 1030,1622 1008,5371 1026,0977 1011,1039 1013,1281 1034,6034 

 

Tabelul 4.4. Valorile frecvenţelor pentru primele 7 intervale  
pentru adâncimea defectului de 2 mm  

Poziţia defectului 
if  

10 [mm] 50[mm] 100[mm] 150[mm] 200[mm] 250[mm] 300[mm] 

1 4,2250 4,2564 4,2901 4,3230 4,3548 4,3819 4,4056 

2 26,5117 27,1089 27,6473 27,9891 28,1457 28,1219 27,9704 

3 74,1421 76,5687 78,1341 78,3292 77,6445 76,7280 76,2467 

4 144,7799 150,5528 152,4714 150,5883 148,5123 148,7809 151,0013 

5 237,9673 248,3765 248,3400 243,4117 244,0481 248,7805 248,9900 

6 352,7185 368,4293 363,3032 358,8243 366,7787 367,1672 358,1518 

7 487,8873 508,6617 496,3873 499,8026 508,1859 494,5879 497,8775 

8 642,1488 666,7333 648,3770 664,2038 656,3879 648,9361 667,2285 

9 814,1147 840,3181 820,9788 842,7691 816,7620 839,3712 825,5676 

10 1002,2767 1027,2249 1014,8861 1025,3938 1008,6918 1030,3265 1005,0382 
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Tabelul 4.5. Valorile frecvenţelor pentru al doilea set de 7 intervale  
pentru adâncimea defectului de 2 mm  

Poziţia defectului 
if  

350[mm] 400[mm] 450[mm] 500[mm] 550[mm] 600[mm] 650[mm] 

1 4,4255 4,4446 4,4613 4,4735 4,4844 4,4912 4,4963 

2 27,7438 27,5211 27,3423 27,2327 27,2286 27,3072 27,4572 

3 76,4755 77,2840 78,1223 78,4235 78,0097 77,0280 76,0243 

4 152,4799 151,4872 148,9846 147,6574 149,0462 151,5687 152,4755 

5 243,8322 241,9176 246,4499 249,8169 246,4909 242,0210 244,0001 

6 360,1967 368,6189 364,0206 357,1246 364,0270 368,6550 360,3062 

7 508,3439 495,5945 496,8187 508,6223 496,8331 495,6245 508,4008 

8 648,7543 656,4508 664,2008 645,8398 664,2267 656,5027 648,8160 

9 827,3655 837,6004 817,8152 843,3047 817,8469 837,6718 827,4577 

10 1032,9462 1002,5624 1035,0453 1001,8999 1035,0848 1002,6475 1033,0684 

 
Tabelul 4.6. Valorile frecvenţelor pentru ultimele 7 intervale  

pentru adâncimea defectului de 2 mm  

Poziţia defectului 
if  

700[mm] 750[mm] 800[mm] 850[mm] 900[mm] 950[mm] 990[mm] 

1 4,5010 4,5037 4,5042 4,5054 4,5054 4,5056 4,5050 

2 27,6500 27,8363 27,9806 28,0824 28,1291 28,1442 28,1419 

3 75,5386 75,7769 76,5618 77,4996 78,1398 78,3812 78,3942 

4 150,6946 147,9448 146,9436 148,5873 151,0561 152,3623 152,4927 

5 249,0749 248,4924 242,7636 240,8015 245,1137 249,1623 249,7161 

6 358,3068 367,2865 366,1648 356,4370 358,5124 367,1861 368,8150 

7 497,9266 494,7777 508,1217 498,2329 490,7208 504,5926 508,4077 

8 667,1849 649,0004 656,5326 663,6220 642,6768 659,3533 666,9616 

9 825,4931 839,2912 816,8258 842,9983 815,9896 829,4872 842,9121 

10 1004,9609 1030,1622 1008,5371 1026,0977 1011,1039 1013,1281 1034,6034 
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Figura 4.9. Variaţia frecvenţelor pentru adâncimea defectului de 1 mm 
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Figura 4.10. Variaţia frecvenţelor pentru adâncimea defectului de 2 mm 
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Valorile frecvenţelor obţinute în urma simulărilor pentru adâncimea defectu-

lui de 2 mm şi diferite poziţii ale defectului pe grinda compozit, au fost prezentate 

în tabelele  4.4, 4.5 şi 4.6, iar în figurile 4.10 au fost reprezentate grafic curbele de 

variaţie ale acestor frecvenţe. 

Pentru a putea prezenta o concluzie funcţie de adâncimea defectului şi lo-

cul amplasării acestuia pe grinda compozit stratificată au fost reprezentate compa-

rativ curbele de variaţie ale acestor frecvenţe în figurile 4.11 - 4.14, după cum ur-

mează: 

   Frecvenţele pentru grinda compozit fără defect  

   Frecvenţele pentru grinda compozit cu defect de 1 mm 

   Frecvenţele pentru grinda compozit cu defect de 2 mm 
 

 

 
Figura 4.11. Variaţia frecvenţelor proprii pentru grinda compozit stratificată  

cu defect de 1 respectiv 2 mm. Primele 2 moduri 
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Figura 4.12. Variaţia frecvenţelor proprii pentru grinda compozit stratificată  
cu defect de 1 respectiv 2 mm. Modurile 3-5 
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Figura 4.13. Variaţia frecvenţelor proprii pentru grinda compozit stratificată  
cu defect de 1 respectiv 2 mm. Modurile 6-8 
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Figura 4.14. Variaţia frecvenţelor proprii pentru grinda compozit stratificată  
cu defect de 1 respectiv 2 mm. Modurile 9-10 

 

Comparând variaţia frecvenţelor în cele două cazuri analizate, indiferent de 

valoarea adâncimii defectului, forma curbei de variaţie a frecvenţelor proprii nu se 

modifică. Cu creşterea adâncimii defectului se amplifică doar efectul defectului în 

variaţia frecvenţelor proprii. 

Din grafice se observă că valoarea cu care se schimbă frecvenţa este direct 

proporţională cu valoarea pătratului curburii normalizate. Prin urmare se poate 

concluziona că metoda de localizare dezvoltată pentru structuri izotrope este apli-

cabilă şi pentru compozite stratificate. 
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 În secţiunea următoare se propune o metodă de evaluare a severităţii de-

fectului prin analiza modificării frecvenţelor, aceasta constituind un rezultat impor-

tant al cercetărilor efectuate. 

 

4.3. Analiza influenţei adâncimii defectului 

 

Analiza influenţei adâncimii defectului se realizează cu ajutorul metodei ele-

mentului finit pe grinzi compozite cu 5 straturi în programul SolidWorks. Caracteris-

ticile mecanice ale grinzii compozit sunt prezentate în tabelul 4.7.  

 

Tabelul 4.7. Caracteristicile mecanice şi fizice ale grinzii compozit 

Caracteristici U.M. Valoarea 

Lungimea L mm 1000 

Grosimea b mm 5 

Masa mtotal kg 0,523 

Densitate (EI)total N/m2 33,9 

Deschidere defect mm 1 

 

În această analiză secţiunea grinzii a fost redusă local cu un pas de 0,2 mm 

până la o adâncime de 4,8mm rezultând un număr de 24 scenarii de defect figura 

4.15.  

Deschiderea defectului este de 1 mm. Simulările efectuate succesiv pentru 

aceste cazuri de defecte au arătat felul în care se modifică frecvenţa în cazul ex-

tinderii defectului. 

Valorile frecvenţelor proprii obţinute în urma simulărilor efectuate pentru ni-

veluri graduale ale adâncimii defectului, de la adâncimea minimă de 0,2 mm până 

la valoarea maximă de 4,8 mm sunt cuprinse în tabelele prezentate 4.8-4.11.  

Reprezentarea grafică a curbelor de variaţie pentru aceste frecvenţe  pentru 

grinda compozit cu 5 straturi, pentru fiecare mod de vibraţie şi pe întreg palierul de 

valori determinat, este prezentată în figurile 4.16-4.17. 
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Figura 4.15. Prezenţa defectului în grinda compozit stratificată la diferite adâncimi 
 

0,4 mm 1,6 mm 

2 mm 2,8 mm 

3,8mm 
4,8mm 
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Tabelul 4.8. Valorile frecvenţelor if  pentru adâncimea defectului 0,2 şi 1mm 

Adâncimea defectului Frecvenţa 

if  
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

1 4,5076 4,50646 4,50349 4,49753 4,487 4,3908 

2 28,158 28,1578 28,1562 28,1523 28,145 28,073 

3 78,439 78,4256 78,3794 78,2823 78,108 76,537 

4 152,58 152,558 152,493 152,358 152,12 150,09 

5 249,86 249,857 249,857 249,857 249,86 249,85 

6 369,03 368,986 368,838 368,535 368 363,27 

7 508,71 508,594 508,234 507,499 506,22 495,98 

8 667,37 667,33 657,463 666,903 666,41 662,63 

9 843,45 843,434 843,387 843,289 843,12 841,72 

10 1035,3 1035,15 1034,58 1033,4 1031,3 1013,9 

 

 

Tabelul 4.9. Valorile frecvenţelor if  pentru adâncimea defectului 1,2 şi 2,2 mm 

Adâncimea defectului Frecvenţa 

if  
1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 

1 4,37076 4,36111 4,35451 4,35005 4,34757 4,33747 

2 28,0575 28,0503 28,0455 28,0422 28,0404 28,0337 

3 76,2233 76,0744 75,9734 75,9056 75,8685 75,7199 

4 149,7 149,519 149,398 149,316 149,272 149,094 

5 249,845 249,842 249,84 249,838 249,836 249,836 

6 362,34 361,899 361,598 361,396 361,285 360,845 

7 494,158 493,319 492,76 492,389 492,186 491,374 

8 661,981 661,678 661,476 661,34 661,262 660,977 

9 843,45 843,434 843,387 843,289 843,12 841,72 

10 1035,3 1035,15 1034,58 1033,4 1031,3 1013,9 
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Tabelul 4.10. Valorile frecvenţelor if  funcţie de adâncimea defectului  
cuprinsă între 2,4 şi 3,4 mm 

Adâncimea defectului Frecvenţa 

if  
2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 

1 4,31556 4,2794 4,22634 3,75949 3,5973 3,50568 

2 28,0181 27,992 27,9536 27,63 27,5251 27,4678 

3 75,3948 74,8667 74,1147 68,6164 67,1067 66,3296 

4 148,712 148,106 147,275 142,065 140,866 140,28 

5 249,834 249,831 249,826 249,796 249,786 249,777 

6 359,889 358,351 356,191 341,93 338,498 336,814 

7 489,647 486,988 483,492 465,276 461,922 460,383 

8 660,37 659,444 658,239 651,823 650,601 650,023 

9 840,642 840,18 839,515 834,908 833,664 833,017 

10 1002,13 996,663 989,043 944,476 936,523 932,944 

 

Tabelul 4.11. Valorile frecvenţelor
if  funcţie de adâncimea defectului  

cuprinsă între 2,4 şi 3,4 mm 

Adâncimea defectului Frecvenţa 

if  
3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 

1 3,43674 3,38731 3,35951 3,20999 2,86449 2,19441 2,19441 

2 27,4254 27,3955 27,3792 27,293 27,1073 26,8046 26,8046 

3 65,7769 65,3973 65,1901 64,1421 62,0868 59,2318 59,2318 

4 139,877 139,606 139,459 138,739 137,416 135,756 135,756 

5 249,771 249,764 249,758 249,754 249,744 249,721 249,721 

6 335,647 334,855 334,437 332,333 328,42 323,396 323,396 

7 459,365 458,688 458,331 456,582 453,523 449,941 449,941 

8 649,636 649,366 649,213 648,534 647,265 645,527 645,527 

9 832,538 832,182 831,986 831,111 829,261 825,861 825,861 

10 930,646 929 928,282 923,517 914,781 903,137 903,137 
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Figura 4.16. Variaţia frecvenţelor proprii pentru grinda compozit stratificată cu 
adâncimea defectului cuprinsă între 0,2 şi 4,8 mm. Modurile 1-6 
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Figura 4.17. Variaţia frecvenţelor proprii pentru grinda compozit stratificată cu 

adâncimea defectului cuprinsă între 0,2 şi 4,8 mm. Modurile 7-10 
 

Se observă că reprezentarea modificării frecvenţei cu adâncimea are ace-

eaşi alură pentru toarte modurile de vibraţie. Aceasta arată faptul că este posibil 

să se separe problema localizării defectului şi cea a evaluării severităţii defectului. 

Pentru a putea compara calitativ aceste curbe se procedează la normalizarea lor, 

prin împărţirea tuturor valorilor pentru un mod la valoarea frecvenţei pentru grinda 

compozit fără defect. Valorile sunt luate din tabelele 4.8 - 4.11, iar reprezentarea 

grafică este prezentată în figurile 4.18 - 4.22 distinct pe intervale specifice iar în 

figura 4.23 pentru întreg domeniul. 
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Figura 4.18. Variaţia frecvenţelor normalizate pentru grinda compozit stratificată 

pentru adâncimea defectului cuprinsă între 0,2 şi 1,2 mm 

 
Figura 4.19. Variaţia frecvenţelor normalizate pentru grinda compozit stratificată 

pentru adâncimea defectului cuprinsă între 0,8 şi 2,2 mm 

 
Figura 4.20. Variaţia frecvenţelor normalizate pentru grinda compozit stratificată 

pentru adâncimea defectului cuprinsă între 1,8 şi 3,2 mm 
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Figura 4.21. Variaţia frecvenţelor normalizate pentru grinda compozit stratificată 

pentru adâncimea defectului cuprinsă între 1,8 şi 3,2 mm 

 
Figura 4.22. Variaţia frecvenţelor normalizate pentru grinda compozit stratificată 

pentru adâncimea defectului cuprinsă între 2,8 şi 4,8 mm 

 
Figura 4.23. Variaţia frecvenţelor normalizate pentru grinda compozit stratificată 

pentru întreg domeniul analizat 
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Se observă că, până la străpungerea primului strat de oţel avem o modifica-

re a frecvenţei redusă, ceea ce se explică prin faptul că structura îşi păstrează ri-

giditatea aproape neschimbată. Prin eliminarea aportului stratului de oţel exterior, 

rigiditatea scade mult şi se semnalează un salt în scăderea frecvenţei, semnificativ 

după ce defectul depăşeşte 1mm. Dacă adâncimea defectului continuă să creas-

că, frecvenţele nu se modifică semnificativ, fiind relativ constante până ce este 

străpuns stratul de PVC. Aceasta se explică prin faptul că rigiditatea stratului de 

PVC este redusă şi aportul adus de acest strat nu este semnificativ. Dacă defectul 

se extinde în stratul central din oţel modificarea frecvenţelor este de asemenea 

mică, deoarece tensiunile în zona respectivă, aşa cum s-a arătat în capitolul 2, 

sunt aproape nule. Totuşi, la străpungerea stratului central se sesizează un salt 

important. O modificare mică de frecvenţă se remarcă şi în cazul în care defectul 

se extinde în cel de-al 2-lea strat  de PVC. 

 Panta curbei este însă mai mare decât la străpungerea primului strat de 

PVC. Acest caz este mai mult ipotetic, deoarece structura nu îşi mai menţine ca-

pacitatea portantă, nici măcar pentru greutatea proprie. Şi în cazul străpungerii ul-

timului strat ce a fost studiat prin simulare numerică, s-a putut constata o descreş-

tere rapidă a frecvenţelor. 

  

4.4. Concluzii şi contribuţii personale 

 
Analiza stării deformate a grinzii în modurile de vibraţie transversală a pus în 

evidenţă existenţa unor zone caracteristice, în care deplasarea din poziţia de echi-

libru şi curbura /momentul încovoietor prezintă maxime şi valori nule. Aceste zone 

caracteristice sunt diferite de la un mod de vibraţie la altul şi depind de tipul de re-

zemare. În ceea ce priveşte forma grinzii (lungime, zvelteţe) aceasta nu influen-

ţează poziţia relativă a zonelor caracteristice. 

 Analiza cu element finit a grinzilor compozit stratificate cu defecte a relevat 

faptul că există o legătură deterministă între zonele de curbură zero respectiv ma-

xime şi variaţia frecvenţelor. În acest sens, valorile cele mai mari ale modificării 

frecvenţei datorită defectului sunt obţinute în zonele de maxim al curburii iar zone-
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le în care nu se înregistrează modificări ale frecvenţei sunt cele în care curbura 

este zero. 

Pentru defecte plasate între aceste zone se obţin variaţii ale frecvenţei cu va-

lori intermediare între zero şi maxim. 

Relaţia stabilită pentru determinarea frecvenţei în cazul apariţiei unui defect 

propusă pentru grinzi stratificate, a fost validată cu ajutorul elementului finit. Abate-

rile obţinute între valorile determinate analitic şi prin metoda elementului finit fiind 

sub 3,5%. 

Un punct important în teză a fost determinarea curbei de variaţie a frecvenţei 

cu adâncimea defectului, atunci când defectul este plasat într-o poziţie dată pe 

grindă. Pentru materiale izotrope există curbe determinate empiric prin metodele 

mecanicii ruperii. Acestea sunt valabile pentru secţiuni dreptunghiulare. 

În teză se propune o exprimare a energiei pierdute de grindă ca urmare a de-

fectului în funcţie de modificarea valorii săgeţii grinzii. Aceasta a permis stabilirea 

coeficientului de severitate în funcţie de săgeată. În urma simulărilor şi a calculelor 

analitice s-a dovedit că pentru un mod de vibraţie dat, coeficientul de severitate 

poate fi calculat cu săgeata determinată pentru defectul real (scăderea rigidităţii se 

situează exact pe poziţia defectului ). O metoda mai avantajoasă de exprimare a 

modificării energiei se poate face cu săgeata determinată pentru defectul transla-

tat în încastrare, ponderată cu pătratul curburii pentru fiecare mod de vibraţie. 

Curbele de variaţie ale frecvenţei cu adâncimea defectului prezintă aceeaşi 

alură, amplitudinea fiind determinată de severitatea în modul respectiv. Pentru 

compozitul cu 5 straturi se remarcă 3 paliere şi două adâncimi la care apare un 

salt, respectiv la 1 şi 3 mm. Efectul dat de rigiditatea crescută a stratului central 

din oţel este redusă întrucât în aceea zonă tensiunile sunt apropiate de zero. 

Relaţia care permite exprimarea frecvenţelor în funcţie de poziţia şi adânci-

mea defectului a fost folosită pentru realizarea unei baze de date general valabilă 

pentru orice compozit stratificat cu 3 respectiv 5 straturi pe baza căreia s-a dezvol-

tat o metoda de control al defectelor noninvaziv. Verificarea viabilităţii metodei s-a 

făcut prin teste de laborator prezentate în capitolul următor. 
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Capitolul 5                                                  

Experimentarea şi validarea conceptelor 

 
 

5.1. Descrierea standului şi a echipamentului pentru măsurători 

de vibraţii 

 

Teza are ca principal obiectiv elaborarea unei metode privind detectarea, lo-

calizarea şi evaluarea defectelor ce pot apare în grinzi compozit stratificate de 

secţiune rectangulară, motiv pentru care standul trebuie să ofere informaţii atât în 

ceea ce priveşte comportamentul grinzilor stratificate fără defecte cât şi pentru ca-

zurile existenţei defectului.  

Una din problemele care trebuie avute în vedere este cea legată de asigura-

rea rigidităţii standului în ansamblul său, în caz contrar măsurătorile putând fi in-

fluenţate de condiţiile de rezemare incorect realizate [29]. În plus, trebuie asigurată 

posibilitatea măsurării cu precizie a frecvenţelor proprii ale grinzilor în condiţiile în 

care influenţele externe legate de mediu şi de aparatura de măsură să fie neglija-

bile. Prin urmare standul a fost astfel conceput încât să asigure condiţii bune pen-

tru măsurarea frecvenţelor proprii la grinzile compozit stratificate, fără a implica 

însă cerinţe deosebite, astfel încât metoda de detectare, localizare şi cuantificare 

a defectelor să poată fi aplicată şi unor structuri reale, în condiţii normale de func-

ţionare a acestora.  

 

 

Figura. 5.1. Stand pentru măsurători de frecvenţe proprii la bare încastrate 
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Figura 5.1 prezintă standul realizat pentru determinarea frecvenţelor proprii 

ale grinzilor rectangulare compozit stratificate, constând dintr-o placă rigidă ataşa-

tă unei mese rigide pe care este fixată menghina unei freze universale. care simu-

lează suficient de precis condiţiile de încastrare. Este de remarcat că măsurătorile 

de frecvenţe proprii în cazul grinzii stratificate supuse studiului nu sunt influenţate 

de frecvenţele proprii ale standului, întrucât masa şi momentul de inerţie al acestu-

ia au valori ridicate.  

Sistemul de măsurare are în componenţă un un laptop Toshiba pe care este 

instalat programul LabVIEW, legat la şasiul compact NI cDAQ-9172 produs de fir-

ma National Instruments [119] la care se pot ataşa 8 module NI 9234 cu patru ca-

nale [120], prezentat în figura 5.2. Semnalul este achiziţionat de un accelerometru 

Kistler 8772 care transmite semnalul electric către  modulul de achiziţie [118]. 

 

 

Figura 5.2. Echipament de achiziţie şi prelucrare a datelor 

 

Deşi literatura de specialitate recomandă utilizarea unor probe calibrate şi o 

materializarea a defectului prin prelucrări mecanice precise, în cazul de faţă sco-

pul standului este de a permite utilizarea unor grinzi faţă de care nu se impun pre-

cizii dimensionale deosebite. Dacă materializarea defectului poate fi făcută printr-o 

operaţie mecanică simplă (tăiere cu fierăstrăul), este de presupus că extrapolarea 

rezultatelor obţinute în aceste condiţii pentru alte cazuri particulare este mai uşor 

de făcut decât în cazul rezultatelor obţinute pe probe calibrate.  
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Grinzile stratificate au fost realizate din fâşii de oţel şi cauciuc adeziv la su-

prafaţa metalică, aşa cum sunt prezentate în figura 5.3. Din analiza numerică efec-

tuată s-a obţinut o bază de date pentru o grindă compozit stratificată din oţel şi 

PVC cu lungimea de 1 m, lăţimea de 20 mm şi o grosime de 5 mm. Ca urmare, 

pentru experimente s-au utilizat specimene identice, cu aceleaşi dimensiuni ale 

secţiunii transversale. 

 

 

Figura 5.3. Grinzi stratificate 

 

În cazul grinzilor stratificate fără defecte folosirea unui singur accelerometru 

permite măsurarea fără probleme a frecvenţelor proprii ale grinzilor. În cazul grin-

zilor cu defecte, literatura de specialitate recomandă pentru detectarea şi localiza-

rea defectului anumite soluţii specifice ce presupun amplasarea mai multor accele-

rometre. În acest context, un obiectiv al prezentei teze este detectarea şi localiza-

rea defectului utilizând un amplasament unic al accelerometrului. 

Pentru analiza spectrală s-a folosit aplicaţia LabVIEW instalată pe laptop. 

Software-ul LabVIEW permite citirea semnalelor achiziţionate în timpul măsurători-

lor de vibraţii, precum şi prelucrarea, analiza şi vizualizarea acestora. Pentru co-

rectitudinea datelor rezultate din măsurători, sistemul trebuie calibrat înainte de  

începerea măsurătorilor propriu-zise. Folosind această facilitate a aplicaţiei sof-

tware, s-a proiectat pentru achiziţia semnalului provenit de la accelerometru un 

instrument virtual care permite achiziţia în timp a semnalelor. Aspectul general al 

acestuia este prezentat în figura 5.4. 
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Figura 5.4. Instrument virtual pentru achiziţia semnalelor 

 

De asemenea s-a proiectat un instrument virtual necesar pentru procesarea 

semnalelor de frecvenţe proprii achiziţionate, prezentarea acestui instrument fiind 

făcută în figura 5.5. Scopul instrumentelor virtuale proiectate este achiziţia semna-

lului, care ulterior va permite extragerea cu o precizie suficientă a frecvenţelor 

proprii. Întrucât de interes sunt 5 moduri de vibraţie supuse experimentării şi ţi-

nând cont de limita de eşantionare a semnalului transmis de accelerometru, timpul 

de citire a semnalului, la o singură excitare (lovire) a grinzii, este limitat la 2 se-

cunde pentru rata de eşantionare de 25000 Hz, deoarece  numărul maxim de 

eşantioane la o achiziţie este de 50000.  

Un timp de citire mai lung asigură o rezoluţie mai bună în frecvenţă, ajutând 

la determinarea frecvenţelor proprii pentru modurile 1 şi 2. În schimb, pentru mo-

durile de vibraţie superioare, care sunt amortizate rapid, un timp de achiziţie prea 

lung înseamnă obţinerea unui semnal care la final are energie redusă. Drept con-

secinţă, timpul de citire pentru aceste moduri este de 0,5 s la rata maximă de 

eşantionare. 

În figura 5.5 sunt prezentate frecvenţele proprii determinate cu ajutorul in-

strumentului virtual pentru o grindă stratificată încastrată. Pentru a citi cu precizie 

frecvenţele este nevoie de o post-procesare a semnalului în sensul analizei pentru 

lungimi în timp diferiţi ai semnalului, ceea ce asigură multi-rezoluţia în frecvenţă.  



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

138 

 

 

Figura 5.5. Frecvenţe proprii extrase în LabVIEW 

 

Semnalul este trunchiat şi analiza spectrală indică frecvenţe diferite pentru 

acelaşi mod, cea adevărată fiind obţinută pentru amplitudinea cea mai mare. Figu-

ra 5.6 prezintă semnalul întreg şi lungimea semnalului trunchiat pentru ultima ana-

liză spectrală. Un caz de extragere a frecvenţei proprii pentru un modul 5 de vibra-

ţie al grinzii încastrate stratificate este prezentat în figura 5.7. 

 

   

Figura 5.6. Frecvenţe proprii extrase în LabVIEW 
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Figura 5.7. Frecvenţa proprie pentru modul 3 de vibraţie a grinzii  încastrate 

 

Metoda propusă pentru detectarea, localizarea şi cuantificarea defectelor ia 

în considerare doar frecvenţele proprii transversale după momentul de inerţie mi-

nim. Valorile frecvenţelor proprii transversale sunt comparate cu cele determinate 

pe cale analitică sau numerică, pentru calibrarea analizei modale. 

 

5.2. Măsurători pe bare fără defect 

 

S-au efectuat măsurători de frecvenţe proprii pe grinzi stratificate din oţel şi 

PVC 20x5 mm cu o lungime de 1200 mm. Din lungimea de 1200 mm, pentru prin-

derea în menghina frezei s-au folosit 200 mm (lungimea porţiunii de încastrare). 

Ca urmare lungimea pentru care s-au făcut măsurătorile a fost de 1000 mm, grin-

zile fiind trasate şi măsurate la 1000 mm în raport cu fiecare capăt în parte. Aceas-

tă metodă permite obţinerea a două seturi de măsurători de frecvenţe proprii atât 

pe grinda fără defect cât şi pe cea cu defect. Diferenţierea capătului la care este 

făcută încastrarea este indicată de utilizarea la marcarea grinzilor a indicativului 1a 

sau 1b unde 1 reprezintă numărul grinzii iar a şi b capătul încastrat. Astfel pentru 

grinda numărul 2, în raport cu capătul în care a fost încastrată se regăseşte mar-

cajul StrD_2a sau StrD_2b (figura. 5.9). 

 

77,5029 
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Figura 5.8. Grindă cu marcaj pregătită în vederea măsurării 

 

S-au făcut 5 citiri de frecvenţe proprii pentru fiecare experiment, pentru fieca-

re citire fiind extrase primele 5 frecvenţe proprii ale grinzii. Valorile au fost trecute 

într-un tabel. S-a făcut media aritmetică a celor 5 valori pentru fiecare mod de vi-

braţie, iar valoarea calculată a fost comparată cu valoarea calculată analitic rezul-

tată din analiza modală numerică.  

Valorile frecvenţelor proprii măsurate pentru grinzile compozit cu 3 respectiv 

cu 5 straturi fără defect sunt prezentate în tabelele 5.1 - 5.7.  

 

Tabel 5.1. Măsurători pentru grinda Str3FD_ 1a fără defect  

Frecvenţe proprii 
[Hz] Frecvenţe proprii măsurate [Hz] 

Mod  
vibraţie 

ANALITIC FEM 1.lvm 2.lvm 3.lvm 4.lvm 5.lvm 

Valoare 
Medie 
[Hz] 

M1 5,1162 5,1159 5,0728 5,1003 5,1061 5,1102 5,1114 5,1002 

M2 32,0653 31,9109 31,2505 31,5054 31,7084 31,9036 32,0053 31,6746 

M3 89,7928 88,6849 88,0161 88,1948 88,5822 88,8051 89,0559 88,5308 

M4 175,9619 171,932 171,0698 171,2064 171,4592 171,6718 171,8200 171,4452 

M5 290,8464 259,179 257,1688 257,2256 257,3376 257,8286 258,0756 257,5272 
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Tabel 5.2. Măsurători pentru grinda Str3FD_ 1b fără defect  

Frecvenţe proprii 
[Hz] Frecvenţe proprii măsurate [Hz] 

Mod  
vibraţie 

ANALITIC FEM 1.lvm 2.lvm 3.lvm 4.lvm 5.lvm 

Valoare 
Medie 
[Hz] 

M1 5,1162 5,1159 5,07333 5,1015 5,1048 5,1122 5,1137 5,101106 

M2 32,0653 31,9109 31,2537 31,5061 31,7096 31,9055 32,0068 31,67634 

M3 89,7928 88,6849 88,0177 88,1984 88,5843 88,8068 89,0579 88,53302 

M4 175,9619 171,932 171,0699 171,2075 171,4599 171,6735 171,8242 171,447 

M5 290,8464 259,179 257,1696 257,2273 257,3387 257,8295 258,0772 257,5285 

 
Tabel 5.3. Măsurători pentru grinda Str3FD_ 2a fără defect   

Frecvenţe proprii 
[Hz] Frecvenţe proprii măsurate [Hz] 

Mod vi-
braţie 

ANALITIC FEM 1.lvm 2.lvm 3.lvm 4.lvm 5.lvm 

Valoare 
Medie 
[Hz] 

M1 5,1162 5,1159 5,0715 5,1012 5,1097 5,1112 5,1125 5,1012 

M2 32,0653 31,9115 31,2515 31,5074 31,7184 31,9086 32,0115 31,6795 

M3 89,7928 88,6855 88,0199 88,2194 88,5872 88,8071 89,0569 88,5381 

M4 175,9628 171,935 171,0791 171,2106 171,4612 171,6518 171,8227 171,4451 

M5 290,8438 259,175 257,1697 257,2236 257,3396 257,8266 258,0716 257,5262 

 
Tabel 5.4. Măsurători pentru grinda Str3FD_ 2b fără defect   

Frecvenţe proprii 
[Hz] Frecvenţe proprii măsurate [Hz] 

Mod vi-
braţie 

ANALITIC FEM 1.lvm 2.lvm 3.lvm 4.lvm 5.lvm 

Valoare 
Medie 
[Hz] 

M1 5,1162 5,1159 5,0722 5,1035 5,1109 5,1137 5,1144 5,10324 

M2 32,0653 31,9115 31,2527 31,5089 31,7199 31,8091 31,8642 31,64042 

M3 89,7928 88,6855 88,1025 88,1264 88,2358 88,2860 88,3556 88,28724 

M4 175,9628 171,935 171,0742 171,2610 171,4672 171,6510 171,7382 171,4777 

M5 290,8438 259,175 257,1731 257,2296 257,3539 257,8126 258,1271 257,7488 
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Tabel 5.5. Măsurători pentru grinda Str5FD_ 1a fără defect 
Frecvenţe proprii 

[Hz] Frecvenţe proprii măsurate [Hz] 
Mod  

vibraţie 
ANALITIC FEM 1.lvm 2.lvm 3.lvm 4.lvm 5.lvm 

Valoare 
Medie 
[Hz] 

M1 4,4515 4,4528 4,3323 4,3802 4,4038 4,4071 4,4273 4,39014 

M2 27,8996 27,818 27,678 27,875 27,944 28,293 28,3758 28,03316 

M3 78,1276 77,502 76,026 76,2029 76,5005 76,7082 77,0031 76,48814 

M4 153,102 150,78 149,644 149,714 149,823 149,974 150,051 149,841 

M5 253,061 246,96 242,459 242,922 242,81 243,51 243,172 244,9746 

 
Tabel 5.6. Măsurători pentru grinda Str5FD_ 1b fără defect 

Frecvenţe proprii 
[Hz] Frecvenţe proprii măsurate [Hz] 

Mod  
vibraţie 

ANALITIC FEM 1.lvm 2.lvm 3.lvm 4.lvm 5.lvm 

Valoare 
Medie 
[Hz] 

M1 4,4515 4,4528 4,3352 4,3896 4,4062 4,41071 4,4376 4,395862 

M2 27,8996 27,818 27,6863 27,6987 27,7753 27,7922 27,8178 27,75406 

M3 78,1276 77,502 76,2026 76,5202 76,9630 77,1245 77,2032 76,8027 

M4 153,102 150,78 149,6441 149,871 149,982 150,0974 150,3514 149,9892 

M5 253,061 246,96 242,859 243,235 243,681 243,9651 244,2172 243,5915 

 
Tabel 5.7. Măsurători pentru grinda Str5FD_ 2a fără defect 

Frecvenţe proprii 
[Hz] Frecvenţe proprii măsurate [Hz] 

Mod  
vibraţie 

ANALITIC FEM 1.lvm 2.lvm 3.lvm 4.lvm 5.lvm 

Valoare 
Medie 
[Hz] 

M1 4,4515 4,4528 4,3303 4,3802 4,4018 4,4071 4,4273 4,38934 

M2 27,8996 27,818 27,578 27,665 27,701 27,945 28,027 27,7832 

M3 78,1276 77,502 76,2026 76,320 76,4501 76,4808 77,0061 76,4919 

M4 153,102 150,78 149,485 149,619 149,831 149,946 150,018 149,7798 

M5 253,061 246,96 243,459 243,892 244,281 244,912 245,622 244,4331 
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Tabel 5.8. Măsurători pentru grinda Str5FD_ 2b fără defect 

Frecvenţe proprii 
[Hz] Frecvenţe proprii măsurate [Hz] 

Mod  
vibraţie 

ANALITIC FEM 1.lvm 2.lvm 3.lvm 4.lvm 5.lvm 

Valoare 
Medie 
[Hz] 

M1 4,4515 4,4528 4,3368 4,3856 4,4098 4,4126 4,4289 4,39474 

M2 27,8996 27,818 27,626 27.689 27,713 27,785 27,804 27,7234 

M3 78,1276 77,502 76,3350 76,4125 76,4728 76,4930 77,0157 76,5458 

M4 153,102 150,78 149,466 149,553 149,679 149,857 150,063 149,7236 

M5 253,061 246,96 243,694 243,992 244,328 244,691 245,715 244,484 

 

Pentru comparaţie au fost folosite valorile frecvenţelor proprii măsurate şi 

frecvenţele proprii obţinute din analiza numerică. Valorile sunt prezentate în tabe-

lul 5.8. 

 

Tabel 5.9. Valorile abaterilor măsurate ale grinzilor fără defect 

Abateri [%] 
Mod 

vibraţie 
Str3D_1a Str3D_1b Str3D_2a Str3D_2b Str5D_1a Str5D_1b Str5D_2a Str5D_2b 

M1 0,30688 0,28917 0,28733 0,24746 1,40720 1,27870 1,42517 1,30389 

M2 0,74049 0,73504 0,72701 0,84947 0,77346 0,22985 0,12509 0,34006 

M3 0,17376 0,17125 0,16620 0,44907 1,30817 0,90229 1,30332 1,23377 

M4 0,28313 0,28208 0,28493 0,26598 0,62276 0,52448 0,66335 0,70062 

M5 0,63732 0,63683 0,63617 0,55026 0,80393 1,36400 1,02320 1,00259 

 
Din analiza valorilor măsurate se poate observa că abaterile faţă de calculul 

numeric cât si faţă de rezultatele obţinute prin metoda elementului finit sunt sub 

2% . 
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5.3. Măsurători pe bare cu defect 

 

Materializarea defectului s-a făcut prin crestarea grinzii cu ajutorul unui fie-

răstrău de lăcătuşerie, pe toată lăţimea sa, la adâncimi bine determinate (defect 

de tip deschis). Crestarea a fost realizată între cele două marcaje care delimitează 

lungimea barei la 1000 mm, dar nu la mijlocul barei. Rezultă astfel 2 seturi de mă-

surători respectiv 2 cazuri de analizat pentru o singură grindă. 

Pentru identificarea măsurătorilor, s-a folosit o codificare formată din litere şi 

cifre de tipul StrxD unde Str reprezintă cuvântul “stratificat”, x – numărul de straturi 

iar D semnifică “cu defect”. Această codificare a fost folosită şi la marcarea grinzi-

lor studiate, prezentată în tabelul 5.6. 

Tabel 5.10. Cazuri analizate 
Nr. 
 crt. 

Marcaj  
bară 

Lungime bară 
[mm] 

Adâncime  
Defect [mm] 

Secţiune bară 
[mm·mm] 

1 Str3D_1a 1000 0,8 20·5 

2 Str3D_1b, 1000 0,8 20·5 

3 Str3D_2a 1000 1,6 20·5 

4 Str3D_2b 1000 1,6 20·5 

5 Str5D_1a  1000 0,8 20·5 

6 Str5D_1b 1000 0,8 20·5 

7 Str5D_2a 1000 1,6 20·5 

8 Str5D_2b 1000 1,6 20·5 

 

 

Figura. 5.9. Grinda Str3D_1a cu defectul la 274 mm de încastrare 
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Valorile frecvenţelor proprii măsurate pentru cazurile analizate în tabelul 5.21 

sunt prezentate mai jos 

În figurile 5.10 respectiv 5.11 este prezentat cazul grinzii Str3D_2a care are 

practicat defectul la 278 mm faţă de încastrare atât pentru grinzile cu 3 straturi cât 

şi pentru cele cu 5 straturi, pentru prinderea la capătul Str5D_2a (figura 5.10), res-

pectiv defectul la 526 mm faţă de încastrare (figura 5.11). Adâncimea defectului 

practicat este de  0,8 mm şi 1,6mm. 

 

Tabel 5.11. Măsurători pentru grinda cu 3 straturi cu defect 0,8 mm la x = 0,274 m  

Frecvenţe proprii măsurate [Hz] 
Mod  

vibraţie 
1.lvm 2.lvm 3.lvm 4.lvm 5.lvm 

Valoare 
Medie 
[Hz] 

M1 5,03582 5,0567 5,0752 5,0923 5,1042 5,072844 

M2 31,86992 31,8761 31,8842 31,8975 31,9029 31,88612 

M3 88,17588 88,2671 88,3385 88,4638 88,5327 88,3556 

M4 171,60232 171,692 171,735 171,810 171,893 171,7465 

M5 255,915 256,712 257,342 258,017 258,621 257,3214 

 
Tabel 5.12. Măsurători pentru grinda cu 3 straturi cu defect 1,6 mm la x = 0,274 m  

Frecvenţe proprii măsurate [Hz] 
Mod  

vibraţie 
1.lvm 2.lvm 3.lvm 4.lvm 5.lvm 

Valoare 
Medie 
[Hz] 

M1 5,03582 5,0573 5,0768 5,0996 5,1058 5,075064 

M2 31,01785 31,0879 31,2068 31,3342 31,7629 31,28193 

M3 89,1653 89,2697 89,3054 89,4638 88,5307 89,14698 

M4 169,6023 169,3692 170,2739 170,8104 171,6235 170,3359 

M5 251,9501 252,3471 252,9354 253,6017 253,9624 252,9593 
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Tabel 5.13. Măsurători pentru grinda cu 5 straturi cu defect 0,8 mm la x = 0,274 m  

Frecvenţe proprii măsurate [Hz] 
Mod  

vibraţie 
1.lvm 2.lvm 3.lvm 4.lvm 5.lvm 

Valoare 
Medie 
[Hz] 

M1 4,4058 4,4235 4,4557 4,4627 4,4872 4,44698 

M2 27,6552 27,6728 27,7594 27,8635 28,1456 27,8193 

M3 77,3126 77,6443 77,8503 77,9384 78,1087 77,77086 

M4 149,8421 150,6482 151,0231 151,4733 152,1245 151,0222 

M5 243,6240 245,9226 247,0815 248,6335 249,8663 247,0256 

 
Tabel 5.14. Măsurători pentru grinda cu 5 straturi cu defect 1,6 mm la x = 0,274 m  

Frecvenţe proprii măsurate [Hz] 
Mod 

vibraţie 
1.lvm 2.lvm 3.lvm 4.lvm 5.lvm 

Valoare 
Medie 
[Hz] 

M1 4,4113 4,4296 4,4453 4,4636 4,4721 4,44438 

M2 27,6655 27,6832 27,7450 27,8928 28,0145 27,8002 

M3 77,3514 77,5646 77,7851 77,8938 78,1098 77,74094 

M4 149,3842 150,2648 151,0023 151,4758 152,1203 150,8495 

M5 244,6246 246,5922 247,9081 248,8635 249,1586 247,4294 

 

5.4. Determinarea poziţiei defectului 

 

Pentru fiecare caz analizat în parte se poate calcula abaterea relativă a 

frecvenţelor proprii, sub forma relaţiei (4.1). 

100
f

ff
f

Ui

DiUi* ⋅−=
−

−−∆  [%] (5.1) 

în care, Uif −  [Hz], reprezintă frecvenţa proprie măsurată pentru grinda fără defect  

şi Dif −  [Hz] reprezintă frecvenţa proprie măsurată a grinzi cu defect, pentru modul 

de vibraţie i. 
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Din relaţia indicând variaţia frecvenţei relative şi coeficienţii de localizare ai 

defectului se poate estima adâncimea acestuia. Practic, se împart valorile cores-

punzătoare diverselor moduri, obţinându-se severitatea defectuluiγ . Apoi se trece 

la identificarea săgeţii grinzii defecte care este automat corelată cu adâncimea 

acestuia. 

 
Tabel 5.15. Abaterea relativă a frecvenţelor pentru Str3D_1a  

defectul cu adâncimea de 0,8 mm 

Uf  
Df  *

if∆  iΨ  ( )
2








 ″
xφ  iΦ  iε  

5,1159 5,03582 1,565316 0,936335 0.391278 0,97848 0,75003 

31,910 31,8699 0,125666 0,130911 0.050906 0,1273 0,59491 

88,684 88,1758 0,573046 0,99998 0.399882 1 0,30218 

171,93 171,6023 0,190601 0,633486 0.286955 0,7176 0,02764 

257,17 256,2663 0,351402 0,047201 0.000747 0,00187 0,9980 

  1,565316  0.399882   

  
 
 

 
Tabel 5.16. Abaterea relativă a frecvenţelor pentru Str3D_1a  

defectul cu adâncimea 1,6 mm 

Uf  
Df  *

if∆  iΨ  ( )
2








 ″
xφ  iΦ  iε  

5,1159 4,57912 10,49239 0,938832 0.391278 0,97848 0,96270 

31,910 31,0178 2,795989 0,13105 0.050906 0,1273 0,98179 

88,684 79,9327 9,867958 1 0.399882 1 0,9655 

171,93 166,8644 2,946315 0,63308 0.286955 0,7176 0,9026 

257,17 251,9509 2,029436 0,03919 0.000747 0.001928 0,9996 

  10,49239  0.399882   

 

 



 

CCoonnttrriibbuuţţiiii  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  şşii  ccuuaannttiiffiiccaarreeaa  ddeeffeecctteelloorr  îînn  eelleemmeennttee  
ccoommppoozziittee  ssttrraattiiffiiccaattee  pprriinn  aannaalliizzaa  rrăăssppuunnssuulluuii  îînn  ffrreeccvveennţţăă 

 

 

 

148 

Tabel 5.17. Abaterea relativă a frecvenţelor pentru Str5D_1a  
defectul cu adâncimea de 0,8 mm  

Uf  
Df  *

if∆  iΨ  ( )
2








 ″
xφ  iΦ  

iε  

4,4528 4,487 0,76806 0,937836 0.391278 0,97848 0,49056 

27,818 28,145 1,1755 0,1293 0.050906 0,13059 0,95669 

77,502 78,1084 0,78243 1,0001 0.399882 1 0,48892 

150,78 152,121 0,88938 0,71536 0.286955 0,7176 0,67735 

246,96 274,189 11,0257 0,049095 0.000747 0,00192 0,99993 

  11,0257  0.399882   

 

 
 

Tabel 5.18. Abaterea relativă a frecvenţelor pentru Str5D_1a  
defectul cu adâncimea de 1,6 mm  

Uf  
Df  *

if∆  iΨ  ( )
2








 ″
xφ  iΦ  

iε  

4,4528 4,3545 2,2076 0,9704 0.391278 0,97848 0,82276 

27,818 28,045 0,81602 0,12696 0.050906 0,1273 0,93762 

77,502 75,973 1,972852 0,99936 0.399882 1 0,797306 

150,78 149,4 0,915241 0,714586 0.286955 0,7176 0,686470 

246,96 272,42 10,3094 0,018669 0.000747 0,00187 0,999927 

  10,3094  0.399882   

 

În continuare sunt prezentate elementele de validare ale cazurilor analizate, 

precum şi metodologia de estimare a poziţiei defectului. Se reprezintă grafic sem-

nătura defectului determinată din frecvenţele proprii măsurate în paralel cu coefi-

cienţii de localizare ai defectului pentru poziţia acestuia. Din comparaţia valorilor 

se observă o bună corelaţie pentru toate cele 4 cazuri analizate,  abaterea cea 

mai mare fiind de 1%.  Pentru toate celelalte cazuri de poziţii a defectului pe grin-

dă, valorile coeficienţilor de localizare a defectului vor diferi semnificativ de semnă-

tura defectului pentru poziţia dată. 
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Figura 5.10. Comparaţie între semnătura defectului de adâncime 0,8 mm pentru 
grinda cu 3 straturi si coeficienţii de localizare ai defectului pentru m274,0x =  

 

Figura 5.11. Comparaţie între semnătura defectului de adâncime 1,6 mm pentru 
grinda cu 3 straturi si coeficienţii de localizare ai defectului pentru m274,0x =  

 

 

Figura 5.12. Comparaţie între semnătura defectului de adâncime 0,8 mm pentru 
grinda cu 5 straturi si coeficienţii de localizare ai defectului pentru m274,0x =  
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Figura 5.13. Comparaţie între semnătura defectului de adâncime 1,6 mm pentru 
grinda cu 5 straturi şi coeficienţii de localizare ai defectului pentru m274,0x =  

 

Testând metoda pe un caz real se poate concluziona că localizarea defec-

tului se face cu precizie iar evaluarea severităţii în limite rezonabile. 

În relaţia (5.1) se separă termenul dat de adâncimea şi severitatea defectului 

rezultând relaţia (5.2).  

( )( )2

i

* xf φγ∆ ′′⋅=     (5.2) 

Prin separarea severităţii se obţine termenul γ , de forma relaţiei (5.3).  

( )( )2i

*

x

f

φ

∆
γ

′′
=      (5.3) 

În cazul grinzii Str5d_1a, unde 700,1f * =∆  şi pătratul curburii în locaţia 

m274,0x =  este ( )( ) 99,3x
2

i =′′φ  rezultând coeficientul de severitate 0025,0=γ . Din 

relaţia (4.3) se obţine: 

γ
δ

δδ
=

−

U

UD     (5.4) 

( ) ( )2

U

2

U

D
0025,011 −

=
−

=
δ

γ
δδ          (5.5) 

 

Figura 5.14 reprezintă variaţia săgeţii cu adâncimea defectului, pentru grin-

da compozită cu 5 straturi. Din grafic se identifică adâncimea defectului ca fiind 

0,9 mm, corespunzătoare lui γ  = 0,016781. 
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Fig. 5.14. Variaţia săgeţii cu adâncimea defectului, pentru grinda  
compozită cu 5 straturi 

 

Testând metoda pe un caz real se poate concluziona că localizarea defectu-

lui se face cu precizie iar evaluarea severităţii în limite rezonabile. 

 

5.5. Concluzii 

 

Pentru experimente s-au utilizat grinzi obţinute prin stratificarea unor benzi 

de oţel 20x1mm intercalate cu benzi de PVC 20x1mm, în configuraţie de 3 straturi 

(2 de oţel şi un strat de PVC, format la rândul său din 3 straturi de 1 mm suprapu-

se) respectiv 5 straturi ( 3 de oţel şi 2 PVC intercalate). S-a considerat că precizia 

dimensională nu influenţează în mod semnificativ comportamentul grinzii la vibra-

ţii. Materializarea defectului a fost realizată prin tăiere cu fierăstrău de lăcătuşerie, 

la fel, fără prescripţii legate de precizia tăieturii.  

Sistemul de achiziţie şi prelucrare a datelor a permis citirea frecvenţelor cu 

precizie astfel încât a fost posibilă detectarea timpurie a defectului. Trebuie menţi-

onat că strategia de eşantionare şi stabilire a lungimii semnalului influenţează în 

mod pregnant valoarea frecvenţelor citite. Analizând rezultatele obţinute prin sim-

pla citire a frecvenţelor şi rezultatele obţinute după post-procesare a semnalului s-

a observat o îmbunătăţire în cel de-al doilea caz, rezultatele obţinute fiind apropia-

te de valorile determinate analitic şi prin FEM. 
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Cu standul experimental, sistemul de achiziţie şi prelucrare a datelor şi 

grinzile stratificate s-a demonstrat că localizarea defectului de-a lungul grinzii prin 

metoda propusă se poate face cu o precizie ridicată (cea mai mare eroare fiind 

sub 2%). Ca urmare, această metodă de detectare şi localizare a eventualelor de-

fecte, se poate utiliza cu succes pe structuri de grinzi stratificate reale. 

Procesul de determinare a severităţii defectului când locaţia acestuia este 

identificată, se  realizează cu o precizie rezonabilă printr-un simplu calcul matema-

tic. 

Din punct de vedere strict aplicativ metoda prezentată în lucrare demon-

strează că utilizarea unui sistem de măsurare şi analiză simplu format dintr-un ac-

celerometru, o interfaţă pentru achiziţia de date, un sistem de calcul şi un software 

de preluare a datelor este suficient pentru detectarea, localizarea şi estimarea se-

verităţii unui eventual defect. 
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Capitolul 6                                                                         

Concluzii şi contribuţii personale, 

diseminarea rezultatelor cercetării 

 

6.1. Concluzii finale 

 

Cercetările efectuate pe parcursul studiilor doctorale, prezentate sintetic în 

această lucrare, au avut ca prim rezultat o bază de date ce conţine răspunsul sta-

tic şi dinamic al grinzilor în consolă din oţel şi compozite cu 3 respectiv 5 straturi. 

Aceste rezultate sunt exprimate ca valori ale săgeţii şi frecvenţelor proprii, pentru 

grinzi cu secţiune constantă şi grinzi care prezintă defecte transversale. Un prim 

caz analizat a considerat două nivele de adâncime ale defectului, acesta fiind pla-

sat în 100 de poziţii echidistant amplasate pe grindă. Un al doilea caz analizat a 

fost cel în care adâncimea defectului poziţionat la 274 de mm de capătul încastrat 

a crescut succesiv de la 0,2 la 4,8 mm cu un pas constant de 0,2 mm. Reprezen-

tarea modurilor de vibraţie transversale şi a graficelor reprezentând variaţia frec-

venţelor datorită modificării locaţiei respectiv adâncimii defectului, oferă o imagine 

globală relevantă şi veridică a comportării grinzii cu şi fără defect pentru un număr 

semnificativ de moduri de vibraţie. 

Toate cazurile analizate în teză consideră un defect de tip deschis, cu ori-

entare transversală pe grinda stratificată. În urma trasării curbelor de variaţie a 

frecvenţelor în raport cu poziţia defectului pe grindă s-a constatat că acestea îşi 

păstrează alura, indiferent de adâncimea defectului. Odată cu creşterea adâncimii 

defectului, amplitudinea variaţiei frecvenţei creşte proporţional cu severitatea de-

fectului, similar cazului grinzilor izotrope. 

Pe baza curbelor de variaţie a frecvenţelor s-au putut identifica, distinct 

pentru fiecare de modul de vibraţie, poziţii pe grindă în care frecvenţa proprie nu 

se modifică indiferent de adâncimea defectului. Acestea au fost identificate ca zo-

ne în care nu se stochează energie (în modul respectiv) deci nu contribuie la defi-

nirea valorii frecvenţei proprii în acel mod. Zonele cu energie stocată zero sunt di-
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ferite de la un mod de vibraţie la altul; acestea corespund cu punctele de inflexiu-

ne ale formei proprii a grinzii, deci puncte de zero ale curburii grinzii. Astfel, a fost 

posibilă corelarea, modificarea frecvenţei proprii – energie stocată local – curbura 

grinzii, utilizată în metoda de detectare a defectului propusă în teză. 

Analiza efectului de adâncime a defectului a arătat că, spre deosebire de 

grinzile izotrope, scăderea frecvenţelor la o creşterea progresivă a adâncimii de-

fectului nu se produce lin ci în paliere, în funcţie de distribuţia şi caracteristicile 

mecanice ale straturilor ce compun grinda. A fost astfel posibilă punerea în evi-

denţă a severităţii defectului prin monitorizarea comportamentului dinamic al grin-

zii.  

Rezultatele analizei statice, în speţă săgeata la capătul liber al grinzii, este 

o măsură credibilă şi precisă a frecvenţei; în urma abordării analitice a problemei a 

fost definită o relaţie ce exprimă frecvenţa proprie a oricărui mod de vibraţie trans-

versală în funcţie de săgeată. La apariţia defectului săgeata creşte, ceea ce se 

asociază cu scăderea energiei înmagazinate, deci a frecvenţei proprii. Fenomenul 

descris de teorema lui Castigliano pentru variaţia forţei aplicate se manifestă in-

vers în cazul variaţiei rigidităţii datorate unei discontinuităţi. 

Curbura grinzii este similară pentru grinzile intacte şi cele cu defect; o aba-

tere se poate sesiza în zona afectată de scăderea rigidităţii datorită defectului. 

Această abatere defineşte variaţia/scăderea de frecvenţă datorată defectului.  

Curbura grinzii în zona defectului şi creşterea valorii săgeţii sunt singurii doi 

parametri necesari pentru a face legătura între frecvenţa grinzii intacte şi cu de-

fect. Pe această bază fost definită o metodă de detectare a efectelor în grinzi stra-

tificate care ia în considerare un număr semnificativ de moduri transversale de vi-

braţie. Prin normalizare este posibilă separarea problemei localizării de cea a eva-

luării severităţii, fiind eliminat termenul ce ţine cont de variaţia săgeţii, care este 

comun tuturor modurilor de vibraţie. În fapt, metoda constă în compararea valorilor 

curburii grinzii fără defect, calculată în toate locaţiile posibile pe grindă, cu variaţia 

normalizată a frecvenţei obţinută din măsurători.   

Pentru evaluarea frecvenţelor proprii ale grinzilor trebuie utilizaţi algoritmi 

care să conducă la rezultate precise şi consistente. Dificultatea în evaluarea frec-

venţelor este dată de timpul scurt în care semnalul unei vibraţii libere are asigurată 
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o energie suficient de mare încât să poată fi utilizată în analiză spectrală. În cazul 

identificării precise a frecvenţelor, poate fi asigurată o precizie a metodei de detec-

tare a defectelor suficient de sigură în ceea ce priveşte aprecierea riscului generat 

de apariţia discontinuităţilor structurale vizibile sau criptate. 

 

6.2. Contribuţii personale 

 

Ca urmare a faptului că metodele actuale de detectare şi cuantificare a de-

fectelor se adresează cu preponderenţă structurii elastice izotrope, iar severitatea 

defectelor se evaluează cu relaţii empirice deduse din mecanica ruperii greu de 

aplicat pe materiale compozite, prezenta teză de doctorat se prezintă ca o lucrare 

cu caracter original, cu contribuţii însemnate în descifrarea comportării structurilor 

din compozite stratificate în prezenţa defectelor. În acest context contribuţiile per-

sonale pot fi sintetizate astfel: 

- stabilirea unei relaţii matematice care permite determinarea frecvenţelor 

proprii ale grinzilor stratificate pentru un interval larg de valori ale modulului de 

elasticitate longitudinal şi au fost stabilite limitele de aplicare;  

- exprimarea cantităţii de energie acumulate în grindă, pe moduri de vibraţie 

transversale, în funcţie de săgeata grinzii, care se constituie astfel într-un indicator 

precis şi uşor identificabil al stării de integritate a structurii. Cunoaşterea valorii cu 

care creşte săgeata ca urmare a apariţiei defectului permite calculul valorii cu care 

este diminuată frecvenţa proprie pentru orice mod de vibraţie transversală;  

- stabilirea modului în care este acumulată energia în diverse zone ale grin-

zii, distinct pe moduri de vibraţie, şi evidenţierea impactului pe care îl are un defect 

asupra modificării frecvenţelor proprii în funcţie de poziţia pe grindă şi mod de vi-

braţie;  

- stabilirea unei funcţii care face legătura între adâncimea defectului şi mo-

dificarea frecvenţei, caracteristică grinzilor stratificate şi identificarea adâncimilor 

critice la care au loc salturi semnificative în frecvenţă. Funcţia este aplicabilă tutu-

ror modurilor de vibraţie transversală;  
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- stabilirea unei relaţii matematice care permite stabilirea modului în care 

poziţia şi adâncimea defectului influenţează modificarea frecvenţelor proprii ale 

grinzii stratificate; 

- elaborarea şi testarea unui procedeu original care permite detectarea, lo-

calizarea şi cuantificarea defectelor în grinzi stratificate, bazat pe compararea re-

zultatelor obţinute pe pseudo-modele comportamentale cu rezultate obţinute prin 

analiză modală;  

 - fundamentarea necesităţii utilizării unui număr ridicat de moduri de vibra-

ţie pentru identificarea sigură şi precisă a defectelor ce pot apărea în grinzi com-

pozite, indiferent de tipul acestora;   

- dezvoltarea unui sistem de monitorizare şi evaluare în timp real a integrită-

ţii structurale, ce are în componenţă instrumentaţie minimală şi robustă de achizi-

ţie a semnalelor de vibraţii, utilizabilă în aplicaţii practice reale, şi componente 

hardware şi software  comune destinate prelucrării rezultatelor şi deciziei automate 

independente de factorul uman. 

 

6.3. Diseminarea rezultatelor cercetării 

 

Cercetările desfăşurate în perioada doctorală, s-au concretizat în următoa-

rele: diseminarea largă prin comunicări şi publicaţii la conferinţe naţionale şi inter-

naţionale de profil precum şi în reviste de specialitate. Astfel, în continuare va fi 

prezentată partea consistentă a acestora. 

 

1. Elena Daniela BÎRDEANU, Damage detection by laser vibration measurement, 

Analele Universităţii "EFTIMIE MURGU" Reşiţa, Fascicula de Inginerie,  2008 

2. Gilbert Rainer GILLICH, Daniel AMARIEI, Nicoleta GILLICH, Cristian Paul 

CHIONCEL, Viorel BIZĂU, Elena Daniela Birdeanu, About the use of shape 

memory alloys in vibration damping, Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of 

the 19th International DAAAM Symposium, Viena, Austria (indexată ISI), 2008  

3. Gilbert-Rainer GILLICH, Elena Daniela BÎRDEANU, Nicoleta GILLICH, Daniel 

AMARIEI, Vasile IANCU, Camelia Ştefania JURCĂU, Detecting of damages in 
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simple elements, DAAAM 2009 Vienna, Austria 25-28.11.2009, ISSN 1584-9679 

(indexată ISI), 2009  

4. Gilbert-Rainer GILLICH, Daniel AMARIEI, Elena Daniela BÎRDEANU, Vasile 

IANCU, Considerations regarding the behavior of damaged structures, The Third 

International Conference on Dynamics, Vibration and Control (ICDVC 2010), 

Zhejiang University, Hangzhou 12-14.05.2010, China, 2010 

5. Zeno PRAISACH, Gilbert-Rainer GILLICH, Daniela Elena BÎRDEANU, Consid-

erations of natural frequency changes in damaged cantilever beams using FEM, 

Conference: Proceedings of the 3rd WSEAS international conference on Engi-

neering mechanics, structures, engineering geology (EMESEG ‘10), Corfu Island, 

Greece, ISSN 1792-439 (indexată ISI), 12010 

6. Gilbert-Rainer GILLICH,  Doina FRUNZĂVERDE, Zeno-Iosif  PRAISACH, Dan-

iela Elena BÎRDEANU, Failure analysis using vibration measurement, SISOM and 

Session of the Commission of Acoustics, Bucureşti, 2010 

7. Gilbert-Rainer GILLICH, Elena Daniela BÎRDEANU, Zeno-Iosif  PRAISACH,  

About the influence of external loads on dynamic behavior of beams, Analele 

Universității  ” Eftimie Murgu” Rețița, Fascicola de Inginerie, Anul XVII, 2010 

8. Gilbert-Rainer GILLICH, Zeno-Iosif  PRAISACH, Ionică NEGRU, Elena Daniela 

BÎRDEANU , Nicoleta GILLICH, Weak-axis bending vibrations of beams with vari-

able cross-section, 1st International Conference on Circuits, Systems, Communi-

cations, Computers and Applications (CSCCA '12), "G. Enescu" University Iaşi, 

Romania, 2012 

9. Elena Daniela BÎRDEANU, Ionică NEGRU, Gilbert-Rainer GILLICH, Stadiul ac-

tual privind detectarea vibroacustică a defectelor în bare prismatice - partea I, Şti-

inţă şi Inginerie, An XII, Vol. 22, 2012 

10. Elena Daniela BÎRDEANU, Ionică NEGRU, Gilbert-Rainer GILLICH, Stadiul 

actual privind detectarea vibroacustică a defectelor în bare prismatice - partea a II-

a, Ştiinţă şi Inginerie, An XII, Vol. 22, Sebeş, 2012 

11. Zeno-Iosif PRAISACH, Gilbert-Rainer GILLICH, Ovidiu VASILE, Elena Dan-

iela BÎRDEANU, Carla PROTOCSIL, Assessment of damages in sandwich panels 

based on the damage location, Indexes Romanian Journal of Acoustics and Vibra-

tion, X(1), 2013 
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