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Rezumat 
 

Performanţele de analiză numerica şi de grafică ale calculatoarelor personale şi ale staţiilor de 

lucru, permit astăzi utilizarea tot mai extinsă a metodelor avansate de calcul în proiectarea 

curentă a structurilor, elaborarea programelor de analiză şi a bazelor de date necesare 

promovării "analizei avansate" a structurilor, înscriindu-se în preocupările de cercetare 

ştiinţifică de ultimă oră din ţări avansate tehnologic, în domeniul analizei şi proiectării 

structurilor. Un mare număr de lucrări sunt consacrate în ultimii ani acestor probleme. Aceste 

dezvoltări deschid posibilitatea modelării tot mai exacte a comportării structurilor, 

considerarea cu acurateţe a tuturor factorilor care determină răspunsul unei structuri la 

acţiunile aplicate ei şi adoptarea de către inginerul proiectant a filosofiei proiectării la stări 

limită dintr-o perspectivă mai largă. Necesitatea elaborării unor astfel de modele 

computaționale și programe de calcul este subliniată şi de faptul că analiza structurilor la 

acţiuni seismice, cea mai importantă fază din proiectarea structurală, se bazează, la nivelul 

actual, pe un calcul plastic primitiv. 

 

Lucrarea prezintă principalele preocupari și rezultate ale autorului, care se încadrează direct în 

această tendință manifestată pe plan mondial de dezvoltare și promovare a metodelor de 

analiză neliniară avansată și aplicarea acestora în proiectarea curentă a structurilor. 

 

Una din principalele direcții de cercetare constă în elaborarea de metode analitice și numerice, 

algoritmi, programe de calcul, baze de date pentru validarea și punerea în aplicare a 

conceptelor de analiză neliniară avansată (advanced analysis) și proiectare seismică bazată pe 

performanță (push-over analysis) pentru structurile în cadre metalice, pentru care există pe 
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plan mondial o anumită experiență și să încerce să extindă aplicarea unor astfel de metode și 

pentru structurile în cadre spațiale compozite oțel-beton [1,2,3,4,5].  

 

În acest sens a fost dezvoltat un model de calcul numeric și programul de calcul aferent pentru 

analiza statică neliniară avansată a structurilor în cadre spațiale din oțel, din beton armat, sau 

compozite oțel-beton care integrează cele trei efecte de neliniaritate: fizică, geometrică și de 

comportare neliniară a conexiunilor flexibile [1,2,3,4,5]. Cercetarea a fost orientată cu 

precadere spre elaborarea unei metode de calcul numerice suficient de exacte pentru a lua în 

considerare comportarea reală a structurilor dar în același timp și suficient de simplă pentru a 

putea fi implementată în practica proiectării structurilor în cadre metalice și compozite oțel-

beton spațiale. Principalele elemente de originalitate care dau valoare deosebită metodei de 

analiză statică neliniară elaborată și programului de calcul dezvoltat NEFCAD 

(http://www.cosminchiorean.com/software.html), facând-ul competitiv cu alte metode 

respectiv aplicații software care vizează calculul neliniar al structurilor din bare derivă din 

faptul că, spre deosebire de metodele convenționale, bazate pe tehnica metodei elementelor 

finite care obține acuratețea prin subânparțirea barelor între noduri, discretizarea structurii se 

face în elemente constituite din întreaga bară. O astfel de abordare conduce la un număr redus 

de grade de libertate, identic cu cel din analiza liniară a structurilor, reducând sensibil 

memoria calculator solicitată, volumul calculelor și prin urmare timpul efectiv de analiză. 

 

A fost elaborată o metodă numerică și program de calculator pentru analiza elastoplastică a 

secțiunilor compozite oțel-beton de formă oarecare care tine seama de: solicitarea la 

încovoiere oblică cu efort axial; diverse forme geometrice ale secțiunilor-secțiuni de formă 

oarecare; diverse relații constitutive neliniare pentru beton și oțel; diversele grade de 

confinare ale betonului, deformații din curgere lentă; prezența imperfecțiunilor mecanice, în 

speță a tensiunilor reziduale, în cazul elementelor din oțel [5, 6, 7, 8]. Modelarea inelasticității 

se face la nivel de fibră, considerând diverse relații constitutive neliniare pentru beton și oțel, 

iar comportarea neliniară este refelectată fie prin trasarea curbelor de interacțiune N-Mx-My fie 

prin trasarea curbelor moment încovoietor curbură parametrice în forță axială (M-N-Φ). 

Faptul că în literatura de specialitate subiectul este încă amplu dezbătut și uneori controversat 

este o dovadă ca subiectul nu este transat încă ferm fiind loc de noi performanțe. Având în 

vedere faptul că analiza secțiunilor în domeniul elasto-plastic va fi integrată în modelul de 

analiză statică neliniară globală, elaborarea unei metode eficiente sub aspectul timpului de 

calcul și în egală măsură exactă reprezintă unul din elementele cheie ale tehnicii de calcul 

propuse. Principalele caracteristici care dau valoare deosebită procedeului numeric elaborat 

derivă din faptul că spre deosebire de majoritatea metodelor numerice cunoscute pentru 

determinarea suprafețelor de interacțiune plastică, metoda propusă este rapidă, necesită 

rezolvarea doar a două ecuaţii neliniare cuplate, convergenţa nu este condiţionată de modul de 

alegere a axelor sistemului de referinţă la care se raportează secţiunea, de forma relaţiilor 

constitutive neliniare utilizate pentru modelarea comportării betonului din zona comprimată, 

sau de calitatea aproximaţiilor iniţiale de intrare în procesul iterativ, poate traversa fără 

dificultăţi numerice punctele de singularitate din vecinătatea compresiunii pure. Majoritatea 

metodelor întâlnite în literatura de specialitate semnaleză dificultăţi de convergenţă pentru 

aceste situaţii, iar în cazul convergenţei un mare număr de iteraţii fiind necesar. S-a constatat 

neconvexitatea curbelor de interactiune în cazul în care se ia în considerare efectul de „strain-

softening” pentru betonul comprimat. Procedeul dezvoltat pentru dimensionarea secțiunilor 

este rapid, necesită soluționarea unui sistem neliniar de trei ecuații, convergența este stabilă și 

independentă de calitatea aproximațiilor inițiale. Formularea unitară a procedeului de trasare a 

diagrameor de interacţiune plastică și de dimensionare a secțiunilor, rapiditatea de soluţionare 

a ecuaţiilor de echilibru, precum şi convergenţa necondiţionată fac din procedeul numeric şi 

http://www.cosminchiorean.com/software.html
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programul de calcul elaborat ASEP (http://www.cosminchiorean.com/software.html) un 

instrument de calcul deosebit în sprijinul proiectării secţiunilor compozite de formă oarecare. 

 

O altă direcție de cercetare o reprezintă analiza dinamică neliniară a plăcilor compozite 

laminate supuse la sarcini extreme cum ar fi impactul balistic [9]. A fost dezvoltat un studiu 

numeric și experimental cu privire la comportamentul plăcilor compozite armate cu fibre 

aramidice, cu şi fără strat protector suplimentar de mortar polimeric, sub impactul balistic a 

diferitelor proiectile (STANAG 2920, NATO 5.56) la viteze mari respectiv moderate. În 

lucrarea [9] se prezintă rezultatele cercetării obținuate în cadrul proiectului POCTI 

43228/EME/2001 în cadrul căruia autorul prezentei teze a fost responsabil cu dezvoltarea 

modelelor numerice si a calibrării modelelor constitutive asociate studiului impactului balistic 

asupra plăcilor laminate din materiale compozite (Kevlar 29/Vynylester). Prima contribuție a 

lucrării este chiar cadrul în care este studiată problema impactului balistic și anume 

dezvoltarea și calibrarea unui model numeric și a modelelor constituive asociate materilalelor 

utilizate în testări, capabil să reproducă modurile de avariere observate experimental 

(delaminare, fisurarea matricei din Vynylester, ruperea fibrelor din Kevlar, etc) sub acțiunea 

impactului balistic a unor proiectile de tip STANAG 2920, precum și a vitezei limită de 

perforare (military V50). Au fost întreprinse o serie de studii de calibrare efectuate pentru 

determinarea unor caracteristici elastice ale plăcilor compozite care nu au putut fi determinate 

pe cale exeprimentală (coeficeintii Posion), testările și calibrările numerice au fost conduse 

utilizând pachetul software Autodyn. Lucrarea prezintă în continuare rezultatele numerice 

obținute, comparativ cu cele experimentale, constatându-se o foarte bună corelare între 

acestea atât la estimarea vitezei de penetrare V50 cât și la forma de avariere globală a 

laminatelor (surprinderea formelor de delaminare, fisurarea matricelor precum și a vitezei 

reziduale). Datorită complexității fenomenelor implicate în analiză, foarte puține lucrări 

științifice au fost publicate pe acest domeniu în literatura de specialitate, după cunoștințele 

autorului doar două contribuţii (una dintre ele fiind semnata de autorul acestei teze) sunt 

disponibile în literatura de specialitate internaţională privind modelarea numerică completă a 

impactul balistic cu penetrare completă a unui panou compozit laminat [9]. Importanţa acestei 

cercetari este certificată de numărul mare de citări ale articolului [9]. 
 

În ultima decadă, autorul a publicat peste 40 de lucrări științifice în reviste și volume ale 

conferințelor naționale și internaționale fiind de asemenea autorul unei cărți intitulate 

„Aplicatii software pentru analiza neliniară a structurilor în cadre”, Ed. UT PRESS [5]. De 

asemenea autorul tezei este principalul dezvoltator a aplicației software GFAS (A finite 

Element System for Geotechnical Applications) [10], un produs a casei de software GeoStru 

Software, Italia (www.geostru.com) http://www.cosminchiorean.com/software.html. 

 

Autorul prezentei lucrări a facut parte din diferite comitete științifice naționale și 

internaționale fiind recenzor la o serie de reviste internaționale de prestigiu dintre care se 

menționează următoarele: Engineering Structures (Elsevier); Computers & Structures 

(Elsevier); Advances in Engineering Software (Elsevier); Composite Structures (Elsevier); 

International Journal of Steel and Composite Structures (Techno Press Publisher, Korea), 

Structures and Building (Institution of Civil Engineering), de asemenea este membru în 

colectivul editorial al revistei Open Civil Engineering Journal (Bentham Science Publisher 

http://www.benthamscience.com/open/tociej/index.htm) precum și Editor-Sef al revistei 

naționale clasificate B+: Acta Technica Napocensis:Civil Engineering and Architecture 

(http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/). Autorul prezentei lucrari face parte din colectivul 

editorial al conferinței internaționale International Conference on Computational Structures 

Technology (CST) http://www.civil-comp.com/conf/; a coordonat peste 30 de lucrări de 

http://www.cosminchiorean.com/software.html
http://www.geostru.com/
http://www.cosminchiorean.com/software.html
http://www.benthamscience.com/open/tociej/index.htm
http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/
http://www.civil-comp.com/conf/
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disertație (Master) fiind de asemenea implicat ca și referent științific în peste 20 de teze de 

doctorat. Autorul este de asemenea membru în următoarele asociații: SigmaXi-The Scientific 

Research Society (http://www.sigmaxi.org/); International Society for Soil Mechanics and 

Geotechnical Engineering (ISSMGE) Member of the Technical Committee: Numerical 

Methods in Geomechanics, 2009-2013 (http://www.issmge.org/web/page.aspx?sid=4137). 

Autorul este directorul departamentului de Mecanica Construcțiilor din cadrul Universității 

Tehnice din Cluj-Napoca și face parte din Consiliul Național al Cercetării Științifice din 

România (CNCS), panelul Științe Inginerești. 

 

Lucrarea este structurată în două parți principale. În prima parte este subliniată importanța 

cercetării întreprinse de autor și rezultatele obținute în context internațional (Capitolul 2) iar 

în a doua parte (Capitolul 3) sunt evidențiate principalele direcții cu privire la activitatea de 

cercetare și de dezvoltare a carierei universitare.  Capitolul 1 sintetizează principalele 

rezultate obținute de autor în domeniul analizei neliniare a structurilor cu referințe directe la 

stadiul cunoștințelor în domeniu prezentate in cadrul Capitolului 4. Principalele contribuții ale 

autorului prezentei lucrări, în domeniul analizei neliniare a structurilor, sunt evidențiate pe 

parcursul Capitolului 2 strucurat în patru secțiuni. Astfel în prima secțiune intitulată 

“Advanced inelastic analysis of composite cross-sections with arbitrary shapes” sunt 

prezentate principalele metode numerice elaborate de autor pentru analiza în domeniul elasto-

plastic a secțiunilor compozite oțel-beton solicitate la încovoiere oblică cu forță axială 

[5,6,7,8].  În cea dea doua secțiune intitulată “Advanced nonlinear inelastic analysis of 3D 

frame structures” este prezentat modelul de calcul performant, elaborat de autor, pentru 

analiza neliniară avansată și evaluarea peformanțelor seismice a structurilor în cadre spațiale 

compozite oțel-beton cu noduri semi-rigide [1,2,3,4,5]. „Ballistic impact on composite 

laminates” reprezintă subiectul celei de a treia secțiuni a lucrării, în care sunt descrise 

cercetarile întreprinse de autor în vederea devoalării comportării plăcilor compozite 

(Kevlar/Ceramică) supuse unor solicitări extreme cum ar fi impactul balistic [9]. În fine în cea 

de patra secțiune sunt prezentate succint principalele performanțe și caracteristici ale aplicației 

software elaborată de autor GFAS (A finite Element System for Geotechnical Applications) 

[10] pentru analiza neliniară în elemente finite a masivelor 2D și care este dezvoltată ținâd 

cont de specificitatea aplicațiilor întâlnite în ingineria geotehnică: studiu de stabilitate a 

versanților și taluzurilor, determinarea capacității portante a terenurilor de fundare, excavații, 

lucrări etapizate de stabilirare a versanților, etc.   

 

Preocuparile de cercetare și profesionale viitoare vor fi concentrate în continuare asupra 

dezvoltării și promovării metodelor de analiză neliniară avansată a structurilor și aplicarea 

acestora în practica de proiectare curentă, vizând următoarele tematici: Analiza pushover 

avansată pentru evaluarea performanțelor seismice a structurilor în cadre spațiale compozite 

oțel-beton; Analiza dinamică neliniară a structurilor în cadre spațiale; Proiectarea optimală 

automată a structurilor amplasate în zone seismice pe criterii de performanță structurală; 

Dezvoltarea aplicației GFAS [10] pentru analiza neliniară în element finit a masivelor 2D și 

3D precum și interacțiunea teren structură.   

 

Autorul dorește să mulțumească colegilor și prietenilor din departamentul de Mecanica 

Construcțiilor din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru sprijinul și încurajarile 

acordate pe tot parcursul desfășurării activității de cercetare sintetizate în această lucrare. O 

mențiune specială în acest context autorul dorește să o adreseze profesorului George M. 

Barsan. Cercetările întreprinse cu privire la studiul impactului balistic asupra plăcilor 

compozite au fost inițiate în cadrul departamentului de inginerie civilă din cadrul Universității 

Nova din Lisabona, Portugalia. Autorul mulțumește colegilor Prof. C. Cismașiu și Prof. 

http://www.sigmaxi.org/
http://www.issmge.org/web/page.aspx?sid=4137
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Manuel Silva pentru sprijinul și asistența acordată pe tot parcursul desfășurării acestui proiect. 

De asemenea, autorul dorește să mulțumească d-lui inginer Filipo Catanzarati pentru 

finanțarea și sprijinul acordat pe parcursul desfășurării proiectului de elaborare a aplicației 

software GFAS-“Finite Element System for Geotechnical Applications”. 
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