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INTRODUCERE 

Teza de doctorat “Contribuţii Privind Utilizarea Materialelor La Autoturisme Ca 

Elemente De Siguranţă” este rezultatul cercetărilor experimentale proprii efectuate în cadrul 

Centrului de Cercetare “Ingineria Automobilului”, laboratorul “Caroserii și Analiză Structurală” 

din cadrul Universității din Piteşti. 

 

Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul temei pe plan naţional şi internaţional 

 

În ultimii ani, pe de o parte datorită creşterii spectaculoase a consumurilor de material şi, pe 

de altă parte, datorită rezultatelor cercetării ştiinţifice, a studiilor privind proprietăţile  unor 

materiale, s-a trecut la realizarea materialelor compozite, numite de specialişti “de generaţia a II -

a” care prezintă o serie de avantaje certe pentru o mare gamă de produse.  

Extinderea domeniilor de utilizare ca și dezvoltarea tehnologică sunt două modalități prin care 

materialele în concurență pentru ponderea lor în tehnică, își modifică locul în ierarhie. Evoluția 

materialelor și a proprietăților lor este determinată de progresele tehnologiei și inovațiile din acest 

domeniu. La rândul lor tehnologiile noi, apar ca răspuns al exigențelor din ce în ce mai severe 

privind confortul și siguranța omului, a necesității ocrotirii mediului înconjurător, etc.  

Pentru obținerea unor rezultate aplicativ este necesară dezvoltarea cercetării fundamentale şi 

teoretice. Pe de altă parte, este, de asemenea, absolut clar că niciun rezul tat semnificativ în 

domeniul ştiinţei şi tehnologiei nu poate fi obţinut fără o argumentare preliminară şi o interpretare 

teoretică ulterioară. Domeniul materialelor complese sau compozite a apărut din necesitatea unor 

performanțe structurale specifice, condiţiile de operare în care aceste materiale trebuie să 

funcţioneze sunt severe, proprietăţile fizice, chimice, magnetice, electrice şi mecanice fiind 

definite ca pondere a elementelor componente.  

Efortul cerecetătorilor este îndreptat către materialele noi, tehnicilor de prelucrare şi proiectare 

analitică a elementelor componente al materialului sau procesului tehnologic. Studiul unor 

tehnologii au scos la iveală că acestea ar putea fi aplicate la scară industrială pentru avantajele 

economice, performanţa şi simplitatea proiectării. O adevărată revoluţie în ştiinţă au declanşat 

lucrările care au demonstrat posibilitatea creării metamaterialelor cu proprietăţi pe care nu le 

posedă materialele obişnuite.  

În prezent este de remarcat interesul din ce în ce mai mare faţă de materialele și structurile 

inteligente considerate materialele viitorului. Ele constitue una dintre ultimele descoperiri ale 

științei materialelor cu largi aplicații  în toate domeniile de utilizare. Materialele compozite sunt 

obținute prin amestecarea și consolidarea amestecului dintre două sau mai multe tipuri de 

materiale distincte obtinând un material nou cu proprietăți distincte de cele ale fiecărui component 

în parte. Prin combinarea acestor materiale se urmăresc combinații de proprietăți, ce nu pot fi 

regăsite la materialele tradiționale, având astfel posibilități nelimitate de aplicabilitate.  

Structurile celulare au fost din ce în ce mai utilizate în aplicațiile moderne de inginerie în 

ultimul deceniu datorită proprietăților lor mecanice favorabile, deoarece prezintă o densitate 

scăzută, un comportament bun la încărcare dinamică și capacități ridicate de absorbție a energiei 

(ca dispozitive de rezistență la impact). 

 

 

Obiectivele şi motivaţia tezei 

Teza are drept obiectiv general  însuşirea şi înţelegerea studiilor teoretice și experimentale, în 
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vederea creşterii performanţelor materialelor utilizate la autoturisme ca elemente de siguranţă . 

Tendinţele actuale din industrie în general şi din industria constructoare de automobile în 

special, de creştere a productivităţii muncii şi a exigenţelor calităţii produselor, impune o perpetuă 

cercetare, dezvoltate şi implementare de noi tehnologii care să ducă în final la sat isfacerea, pe de 

o parte a clientului (ca utilizator final), iar pe de altă parte a producătorului pentru obţinerea de 

produse vandabile, cu calităţi superioare, cu un preţ de cost cât mai mic, executate într -un timp 

cât mai scurt. 

Având în vedere faptul că numărul autovehiculelor care circula pe drumurile publice a crescut 

considerabil, se impune crearea de autoturisme cât mai sigure atât pentru cei care circulă cu aceste 

autoturisme cât şi pentru participanții vulnerabili.  

Siguranţa circulaţiei este definită ca posibilitatea de deplasare rapidă şi sigură cu 

autovehiculul, fără pierderea stabilităţii de mers pe traiectoria comandată de conducător şi fără 

coliziuni care să provoace rănirea ocupanţilor şi/sau a celorlalţi participanţi la trafic sau 

stânjenirea circulaţiei normale a celorlalte vehicule rutiere, în toate condiţiile previzibile de trafic. 

De asemenea, în cazul producerii unui accident de circulaţie, se impune un grad minim de risc 

pentru pasagerii autovehiculului, precum şi pentru ceilalţi participanţi la trafic. Definită astfel, 

sfera circulaţiei include următorii factori: omul, autovehiculul, calea rutieră, componenţa şi 

volumul fluxurilor de trafic, precum şi viteza de deplasare.  

Obiectivul lucrării este de a identifica comportamentul materiale lor celulare şi testarea lor în 

condiţii de încărcare statică şi dinamică, pentru a estima performanţa ca dispozitive de siguranţă.  

 

Obiectivele acestei teze de doctorat constau în:   

1. Stadiul actual privind materialele şi parametrii ce caracterizează indicii de 

performanţă ai materialelor utilizate la autoturisme ca elemente de siguranţă.  

2. Rezultate preliminare privind analiza experimentală a materialelor şi structurilor 

complexe. 

3. Cercetări experimentale privind modelarea numerică, analiza rezultatelor şi definirea unui 

proces de îmbunătăţire a performanţelor. 

Considerăm că obiectivele tezei au fost atinse prin următoarele activităţi:  

A.1 Activităţi de documentare ştiinţifică (Ob. 1) privind  

- materialele utilizate la autoturisme ca elemente de siguranţă,  

- structurile auxetice care pot fi folosite în domeniu,  

- metodele de modelare numerică și testare experimentală a acestor tipuri de structuri.  

A.2 Activităţi experimentale de caracterizare și testare a materialelor şi structurilor 

complexe (Ob. 2): 

- spume polimerice: spume de polipropilenă expandată (EPP), polistiren expandat (EPS) și 

Piocelan - spumă de polistiren extrem de versatil obținut prin adăugarea de poliolefină la 

polistirenul convențional. 

- structurii metalice auxetice tetra-anti-chirale 2D si 3D. 

- structurii polimerice auxetice tetra-anti-chirale 3D obținute prin metode de fabricare aditivă. 

A.3 Activităţi experimentale de modelare numerică, simulare experimentală, validare a 

rezultatelor și optimizare a modelelor (Ob. 3). 

A.4 Activităţi de mediatizare și diseminare a rezultatelor  (Ob. 1-3) prin participări la 

conferințe și publicare de articole. 

 

Scurta prezentare a capitolelor tezei 
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Capitolul introductiv al tezei „Contribuţii Privind Utilizarea Materialelor La Autoturisme Ca 

Elemente De Siguranţă” prezintă stadiul actual al cunoaşterii în domeniul temei pe plan naţional 

şi internaţional, obiectivele şi motivaţia tezei, metodologia cercetării precum și gradul de noutate, 

valoarea ştiinţifică şi practică a tezei. 

Capitolul 1 sintetizează principalele consideraţii teoretice privind materialele şi parametrii ce 

caracterizează indicii de preferinţă a materialelor utilizate la autoturisme ca elemente de 

siguranţă. Concluziile cercetărilor prezentate în aceast  capitol sugerează faptul că, se poate 

dezvolta un model eficient, complex şi particularizat de caracterizare a structurilor celulare 

datorită proprietăților lor mecanice favorabile, deoarece prezintă o densitate scăzută, un 

comportament bun la încărcare dinamică și capacități ridicate de absorbție a energiei (ca 

dispozitive de rezistență la impact). 

Capitolul 2 prezintă o investigaţie a spumelor pentru a estima performanța ca dispozitive de 

siguranță pentru piesele interioare: răspunsul structural al materialului la impact (variație ridicată 

față de material) și teste aproape statice la încărcări dinamice pentru studierea efectului ratei de 

deformare asupra răspunsului spumei. 

În Capitolul 3 sunt prezentate investigaţii asupra structurilor tetra-anti-chirale, unde a fost 

elaborat un model numeric şi încărcat în trepte, a fost implementată o curbă experimentală de 

tensiune, și a fost elaborată o soluţie analitică pentru evaluarea raportului Poisson, pornind de la 

un model existent în literatura de specialitate. Soluția analitică propusă în acest capitol este simplă 

și poate fi aplicată direct la configurarea parametrilor de proiectare, a intrărilor necesare atunci 

când vine vorba de timp și resurse necesare pentru analiza aprofundată a structurilor.  

Capitolul 4 prezintă modelele numerice ale planșei bord și ale unor piese realizate prin 

fabricare aditivă și prezentarea etapelor parcurse pentru definirea modelelor numeric, procesul de 

validare și posibilitățile de utilizare pentru îmbunătățirea performanțelor str ucturale ale 

produselor. 

În Capitolul 5  sunt prezentate aspecte referitoare la metodele, mijloacele și rezultatele 

obținute în cazul studiului performanțelor structurale ale planșei bord în cazul impactului cu 

pendul, în conformitate cu prevederile Regulamentului ECE 21 . De asemenea, sunt abordate 

elemente referitoare la simularea numerică a impactului cu planșa bord. Rezultatele obținute  în 

acest capitol sunt analizate pentru evidențierea aspectelor comune.   

Lucrarea se încheie cu prezentarea concluziilor generale, a referințelor bibliografice și a listei 

cu propriile contribuții. 

 

Gradul de noutate, valoarea ştiinţifică şi practică a tezei  

Gradul de noutate, valoarea ştiinţifică şi  practică a tezei constau într-o nouă abordare teoretică, 

practică şi metodologică privind materialele şi structurile complexe, cercetările experimentale 

privind modelarea numerică, analiza rezultatelor şi definirea unui proces de îmbunătăţire a 

performanţelor. 

Gradul de noutate și valoarea practică a acestei teze constau în faptul că, sunt proiectate, 

fabricate, testate și validate stucturi auxetice noi 2D și 3D care pot fi folosite în industria auto ca 

elemente de siguranță pentru absorbția șocului la impact. 

Un alt factor de noutate care susține valoarea științifică a tezei este dezvoltarea de modele 

numerice complexe pentru structuri auxetice originale și efectuarea de simulări experimentale 

privind comporatmentul acestor structuri la solicitări mecanice  cvasi-statice și dinamice care pot 

permite obținerea de materiale cu proprietăți proiectate.  

Concluziile cercetărilor originale prezentate în această teză sugerează faptul că, se poate 
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dezvolta un model eficient, complex şi particularizat de proiectare și  testare a unor a structuri 

auxetice 2D și 3D anti-tetra-chirale pentru a fi folosite ca atenuatoare de șoc în planșa de bord a 

autoturismelor, iar acest model a fost validat cu succes prin teste experimentale de laborator pe 

structurile auxetice noi fabricate. 
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CAPITOLUL 1 – Materialele Utilizate La Autoturisme Ca Elemente 

De Siguranţă 

Conceptul de siguranţa circulaţiei presupune modalitatea de desfăşurare a activităţii de 

transport, în speţă rutier, în condiţii de maximă securitate. Siguranţa circulaţiei [1]este un sistem 

în care componentele acestuia interacţionează şi formează raporturi extrem de dinamice.  

Componentele sistemului de siguranţă a circulaţiei rutiere:  

Condiţiile de trafic: 

− starea drumului 

− calitatea semnalizărilor şi a marcajelor 

− specificul rutei şi a itinerariului 

− condiţii meteorologice 

− fluenţa, volum de trafic 

Condiţiile tehnice: 

- tipul de transport efectuat 

- tipul autovehiculului 

- starea tehnică a autovehiculului 

Operatorul de transport (factorul uman) 

Aceasta ultima componenta a sistemului este totodată şi cea de bază întrucât reprezintă veriga 

decizională cea de prelucrare şi de transmitere a informaţiei selectate şi de transformare a acesteia 

în operaţiuni de manevrare şi de deplasare a autovehiculului.  

Sisteme de siguranţă activă: S-au conceput şi dezvoltat sisteme inteligente  pentru 

autovehicule, cu scopul de a optimiza caracteristicile active de siguranţă ale acestora. Cele mai 

importante sunt următoarele: 

 - ABS (Antilock Brake System) – Sistemul de antiblocare a roţilor la frânare. A fost patentat 

în anul 1936 sub denumirea germană AntiBlockierSystem. Sistemul are rolul de a preveni previne 

blocarea roţilor în timpul procesului de frânare; 

 - ETC (Electronic Traction Control) – Sistemul de control al tracţiunii sau ASR (Acceleration 

Slip Regulation) - Sistemul de reglare a patinării roțilelor,  permite o accelerare eficientă, pe căi 

cu aderenţă scăzută; 

 - EBD (Electronic Brakeforce Distribution) – Sistemul electronic de distribuire a forţei de 

frânare; 

  - ESP (Electronic Stability Program) – Programul de control electronic al stabilităţii.  Scopul 

acestui sistem constă controlul forțelor care se manifestă în suprafața de contact dintre roată și 

cale pentru evitara feonomenelor de derapare şi patina;.  

- BAS (Brake Assist System) – Sistemul de asistare a frânării; 

- ABC (Active Body Control) – Sistemul de control activ al caroseriei; 

 În prezent se desfăşoară cercetări susţinute pentru perfecţionarea sistemelor de siguranţă 

activă deja introduse, dar şi pentru dezvoltarea altora noi.  

Sisteme de siguranţă pasivă: Siguranţa pasivă ajută şoferii şi pasagerii autovehiculelor să 

rămână în viaţă în cazul unui accident[2]. Dimensiunea autovehiculului poate fi şi ea inclusă în 

aceasta categorie: cu cât mai mare cu atât mai sigură.Prin comparaţie, autovehiculele mai mari cu 

rezultate de siguranţă mai slabe pot fi mai sigure în realitate decât cele mai mici, care au primit 

evaluări mai bune în testele de deformare. 
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1.1. Clasificarea Materialelor 

Materialele se clasifică luând drept criterii atât aspectul structurii, proprietățile și compoziția 

chimică, cât și domeniile de interes. Evoluția materialelor și a proprietăților lor este determinată 

de progresele tehnologiei și inovațiile din acest domeniu. La rândul lor tehnologiile noi, apar ca 

răspuns al exigențelor din ce în ce mai severe privind confortul și siguranța omului, a necesității 

ocrotirii mediului înconjurător, etc. Drept criterii de clasificare, pot fi luate în considerare 

următoarele criterii:  

a) Criterii de natură chimică: - anorganice (clasificate după formula chimică, compoziție, etc.) 

- organice.  

b) Criterii de stare fizică: - elemente chimice; - aliaje monofazice; - compuși chimici; - aliaje 

heterofazice.  

c) Criterii de utilizare: - materiale metalice (metale și aliaje metalice); - materiale naturale 

(piatra, piei, cauciuc, lemn, etc.) - ceramice (uzuale și tehnice), - polimeri sintetici (cauciucuri, 

mase plastice), - materiale inginerești (semiconductoare, compozite, sticle metalice, etc.)  

Materialele metalice (metale și aliaje metalice)[3] caracterizate de starea metalică, sunt acele 

materiale cu legături specifice metalice, caracterizate de colectivizarea electronilor din banda de 

valență și care se mișcă liber sub formă de ”nor electronic” printre ionii pozitivi din care este  

alcătuit miezul, au proprietăți metalice, cum sunt conductivitatea termică și electrică ridicate, 

ductilitate, luciu metalic etc. 

Materialele ceramice sunt acele solide anorganice nemetalice cuprinzând oxizi, boruri, 

halogenuri, carburi cu utilitate tehnică. Ele pot fi cristaline sau amorfe, pot prezenta legături 

chimice de tip metalic, dar și ionic sau covalent. Au proprietăți spectaculoase (ecranarea 

radiațiilor, rezistența la eroziune, transparența la emisia de unde etc.). Ceramicele pot fi produse 

poroase sau vitrifiate. Spre deosebire de proprietățile metalice, ceramicele au proprietăți specifice 

și anume, nu-și schimbă comportamentul rezistiv la creșterea temperaturii (sunt izolatoare) [4].  

Materialele plastice sunt produse sintetice macromoleculare obținute prin producerea unor 

reacții chimice în substanțe anorganice (petrol, gaze, etc.) sau organice (lemn, stuf, etc.). În 

compoziția unei mase plastice intră de obicei trei categorii de substanțe (compusul 

macromolecular ca liant, plastifiantul și umplutura de coeziune). Procesele de fabricare ca și cele 

de prelucrare sunt bine stăpânite, materialele plastice având tendința să detroneze liderul. De 

altfel, caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor plastice, au fost cele care au provocat 

cercetări soldate cu apariția materialelor compozite[5].  

Materialele lemnoase se pot utiliza ca atare în formă naturală sau ca produse aglomerate , 

stratificate, impregnate sau nu cu rășini sintetice termoreactive (CH=0)  

Materialele compozite reprezintă combinații ale materialelor convenționale ( Figura1.1.)  Sub 

acțiunea unor factori extermin aceste materiale raspuns diferit și sunt clasificate în materiale 

inteligente [6][7]. Din punct de vedere al dimensiunii contrucției materialului exista o categorie 

aparte de materiale – nanomateriale, iar din puncte de vedere al compatibilitatii materialelor cu 

țesutul vii există un nou tip de materiale numite biomateriale. Biomaterialele sunt materiale care 

aparțin unor domenii inter și trans – disciplinare [8], cu aplicabilitate în domeniul medical.  
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Figura1.1. Tipuri de materiale și clasificarea lor[3] 

Materialele metalice sunt metalele și aliajele lor, bimetalele și pulberile metalice. Materialele 

metalice sunt caracterizate prin proprietăți fizice, mecanice, electrice (opacitate, luciu metalic, 

plasticitate, ductilitate, au rezistența mecanică bună sau foarte bună conductibilitate termică și 

electrică ridicate).  

Materialele metalice se împart în două mari categorii și anume în materiale feroase (fierul și 

aliajele sale: oțelurile și fontele) și neferoase.  

 În tehnica modernă pentru constructii de mașini și în special pentru aviație și rachete se impune 

folosirea unor aliaje cu greutăți specifice mici și în același timp cu rezistențe apreciabile, cum ar 

fi aliajele ușoare sau ultraușoare (cu Al, Mg, Be) sau semiușoare (Ti). În funcție de temperaturile 

de topire foarte diferite metalele și aliajele neferoase își găsesc multiple aplicații. De exemplu 

wolframul are temperatura de topire ridicată și ca urmare se utilizează la confecționarea 

becurilor/lămpilor cu incandescență și a tuburilor electronice. Dintre materialele metalice cu 

utilizare generală sunt oțelurile carbon (de uz general), oțeluri carbon de calitate și slab aliate, 

oțeluri pentru turnarea în piese, oțeluri pentru deformarea plastică la rece, oțeluri cu aschiabilitate 

ridicată, oțeluri cu înaltă rezistență mecanică, sudabile[9][10]. Cele mai utilizate fonte sunt 

fontele cenușii cu grafit lamelar, fontele modificate, fontele maleabile, fontele aliate, iar cele mai 

utilizate neferoase sunt aluminiul, cuprul, magneziul, beriliul, zincul, cadmiul, staniul, plumbul 

titanul și melalele prețioase (aurul, argnitul și platina, pa ladiul, iridiul). 

Materialele metalice se mai pot obține și prin metalurgia pulberilor (dozare, amestecare 
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omogenă a pulberilor, punere în formă și consolidare printr-un tratament termic numit sinterizare, 

urmate optional de alte tratamente secundare) sau pot fi prelucrate prin îmbinare (sudare, lipire 

sau cu adeziv).  

Materialele ceramice sunt oxizi, carburi, nitruri, boruri, etc. adică compuși ai metalelor, legați 

de aceștia prin legături ionice sau covalente. Materialele ceramice sunt caracterizate print r-o 

excelentă rezistență la temperaturi înalte (sunt refractare), rezistență la coroziune în diverse medii, 

proprietăți optice, electrice și termice deosebite[11]. 

Materialele polimerice sunt materialele organice solide constituite pe bază de compuși 

macromoleculari naturali sau sintetici dintr-un mare număr de unități fundamentale numite 

monomeri[3][12][13]. Monomerii sunt molecule organice al căror miez este în principal alcătuit 

dintr-un atom de carbon sau de siliciu, în cazul polimerilor siliconați, de hidrogen sau alte 

elemente nemetalice. Atomul elementelor nemetalice poate stabili legături covalente cu atomi de 

același fel sau cu atomi diferiți, formând astfel lanțuri lungi cu structură liniară sau ram ificată. 

Aceste tipuri de materiale au densitate foarte mică, au plasticitate și ductilitate foarte mare, se 

comportă bine la șocuri mecanice și au o excelentă rezistență la coroziune.  

Materialele semiconductoare sunt materiale a căror conductivitate electrică este cuprinsă ca 

valoare între conductoare și izolatoare [3] [9]. Proprietățile lor electrice legate de conductivitate 

sunt puternic influențate de prezența dorită a anumitor impurități.  

Materialele compozite, în funcție de natura materialului pot fi clasificate în compozite cu 

matrice (ce reprezintă materialul de bază) metalică, ceramică sau polimerică [4][14][15]. Un alt 

criteriu important de clasificare este în funcție de geometria materialului de adaos cunoscut și sub 

denumirea de ranforsaj, armătură sau material complementar: anume se clasifică în materiale 

compozite cu armătură sub formă de fibre lungi (armare continuă), sub formă de particule, fibre 

scurte sau foarte scurte (armare discontinuă), sau sub formă de benzi stratificate (compozite 

laminate sau stratificate).  

Materialele și structurile inteligente sunt materialele considerate materialele viitorului. E le 

constitue una dintre ultimele descoperiri ale științei materialelor cu largi aplicații în toate 

domeniile de utilizare. Materialele compozite sunt obținute prin amestecarea și consolidarea 

amestecului dintre două sau mai multe tipuri de materiale distincte obtinând un material nou cu 

proprietăți distincte de cele ale fiecărui component în parte[16][17][18]. Prin combinarea acestor 

materiale se urmăresc combinații de proprietăți, ce nu pot fi regăsite la materialele tradiționale, 

având astfel posibilități nelimitate de aplicabilitate. Proprietățile materialelor compozite în 

general respectă regula amestecurilor și anume sunt o medie ponderată a proprietăților 

componentelor din material. 

Materialele inteligente sunt materiale capabile să-și modifice comportarea, forma, rigiditatea 

sau frecvența de vibrații sub acțiunea unor forțe externe[19][3]. Termenul de “inteligente” are 

sensul de autoadaptabilitate, memorie și/sau multipla funcționalitate a acestora sub acțiunea unor 

forțe externe care produc aceste modificări. Forțele externe ce produc modificările pot fi generate 

de variația temperaturii sau de variația câmpului electric sau magnetic care acționează asupra lor. 

Dintre materialele considerate inteligente sunt incluse materialele sau aliajele cu memorie a 

formei, piezomaterialele, materialele magnetostrictive sau fluidele electroreologice. Materialele 

“cu memorie” își “amintesc” de forma lor inițială și, după ce sunt deformate, revin la forma 

inițială, sub acțiunea căldurii sau luminii. Materialele multi -funcționale compuse, absorb 

vibrațiile în mod autonom, reducând astfel poluarea fonică, sunt un exemplu de ma teriale 

inteligente care deja sunt folosite. 

Metamaterialele [20][21][22][23][24] sunt compozite structurate în mod deosebit, în care 
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unitățile de acelaşi tip sunt amplasate periodic la suprafaţă sau în interior. Proprietăţile optice, 

magnetice, acustice ale unui asemenea mediu se deosebesc esenţial de p roprietăţile materialului 

de baza, fiind determinate de o anumită ordonare şi structură a componentelor.  

Uzual, termenul spumă descrie o fază gazoasă dispersată într-o fază lichidă care are o 

vâscozitate îndeajuns de mare pentru a putea reţine bulele gazoase [25][26]. Dezvoltarea 

materialelor cu porozitate controlată şi utilizarea lor pe scară largă în structuri uşoare a consacrat 

categoria materialelor celulare, caracterizate de un anumit model structural, şi care sunt în mod 

uzual numite spume solide. Această categorie de materiale acoperă toată gama de materiale 

inginereşti care prezintă o proporţie considerabilă de fază gazoasă dispersată într -un solid.  

Spumele poliuretanice sunt împărțite în două tipuri de bază – cu structură de celule deschise 

și închise [12][27]. Primele sunt destinate aplicațiilor interioare, în principal pentru izolarea 

pereților și a acoperișului și pentru creșterea confortului acustic al interiorului, deoarece pe lângă 

izolarea termică au un factor foarte ridicat de suprimare a zgomotului. Spumele poliuretanice cu 

celule deschise sunt permeabile la vapori, motiv pentru care se poate spune că suprafața 

pulverizată cu ele „respiră”. Pulverizate din interior, direct pe structura acoperișului, pot fi ușor 

aplicate pe membrană și cofraj.  

Spuma cu celulă deschisă conține celule care nu sunt complet  definite șî se obține astfel  

aspectul moale și flexibil [13][28][29]. 

 Spuma cu celulă închisă conține celule care sunt complet definite, sunt foarte compacte 

nemailăsând astfel aerul și umezeala să treacă de spuma (Figura1.2). Spuma cu celulă închisă este 

stabilă în timp, și oferă rigiditate structurii pe care este aplicată sau din care face parte. 

 

Figura.1.2. Cele două tipuri de spume poliuretanice [30] 

Se pot fabrica spume solide cu pori închişi, în care fiecare por este complet separat de un perete 

solid, sau cu pori deschişi, caz în care porii sunt interconectaţi pentru a forma o reţea în interiorul 

materialului solid. Spume solide există şi în natură, unul dintre exemplele cele mai simple ar fi 

oasele umane şi unele specii lemnoase; există de asemenea şi numeroase roci care respectă acest 

model [31]. Conceptul folosit în dezvoltarea spumelor metalice respectă cele 2 principii de bază 

în proiectarea materialelor: 

− proprietăţi mecanice ridicate împreună cu greutate specifică redusă ; 

− fabricarea materialelor funcţionale cu proprietăţi fizice speciale; 

Densitatea scăzută a spumelor metalice este dată de proporţia ridicată de pori  cuprinsă între 

75-95%, care duce în final la obţinerea unei greutăţi specifice globale . 

Când se analizează oportunitatea utilizării materialelor metalice cu structură poroasă se iau în 

considerare mai multe condiţii, printre care se numără:  

− morfologia structurii; 

− metalurgice; 
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− fabricarea: posibilitatea punerii în formă a spumei metalice sau a solidului cu structură 

celulară; 

− economicitate: cerinţe legate de costuri.  

 

Figura1.3. Distribuţia interesului privind spumele metalice în diverse sectoare industrial [32] 

Una dintre cele mai promiţătoare caracteristici ale spumelor metalice este că sunt ultrauşoare. 

Spumele cu pori deschişi au structura asemănătoare cu a buretelui, ceea ce conferă acestora 

proprietatea de a absorbi vibraţiile şi sunetele pe o scară largă de frecvenţe [33][34]. Pe lângă 

calitatea de atenuare (amortizare) care este utilă în numeroase aplicaţii, spumele metalice 

blochează sunetele, având capacitatea de a izola acustic, calitate ce poate fi îmbunătăţită prin 

fabricarea de panouri compuse. 

Din punctul de vedere al conductivităţii, spumele metalice au un comportament contradictoriu. 

Deşi au matrice metalică, au conductivitate termică scăzută dacă sunt folosite ca şi panouri de 

izolare. Totuşi ele pot prelua cu uşurinţă căldură de la gazul care este circulat prin reţeaua de pori 

a unei structuri cu pori deschişi. 

Spumele metalice care sunt create din aliaje cu o anumită textură sau culoare creează un 

interesant efect estetic, mai ales dacă li se aplică finisări sau acoperiri speciale.  

Un alt avantaj important este că sunt 100% reciclabile, se pot reduce deci costurile de energie 

necesare fabricării lor, protejându-se astfel mediul înconjurător. În timpul elaborării şi utilizării 

lor nu se generează substanţe toxice sau poluante, mirosuri sau acizi. În comparaţie cu alte 

materiale organice, sunt mult mai durabile, mai rezistente la umezeală şi diverse bacterii, putând 

fi curăţate cu apă. 

Spuma tehnică este cunoscută pentru capacitățile ei de absorbție a șocurilor, adaptându -se 

foarte ușor oricăriu tip de produs. Cele mai cunoscute tipuri de spuma tehnica:  

Spuma Poliuretanică 

Poliuretanul (PU) este un polimer folosit în mod uzual în fabricarea spumei, în special pentru 

mabilă, dar și pentru ambalare. Structura acestuia este elastică, fiind relativ moale datorită 

celulelor deschise, performanța care o face potrivită pentru produsele delicate și ușoare, dar și 

pentru cele sensibile la vibrații[35]. 

Polietilena Reticulată (XPLE) 

Spuma din Polietilenă Reticulată este o spumă cu celule închise și cu o densitate mare, ce are 

o rezistență deosebită la apă și substanțe chimice și o textură foarte compactă. Prin reticularea 

polietilenei, toate moleculele de polimer sunt legate împreună printr -un proces chimic. Datorită 

prorietăților sale non-abrazive, este ideală pentru protejarea produselor fragile. Spuma XPLE este 

cel mai des folosită în kiturile de prezentare al produselor, tocmai pentru că acest material are un 
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aspect plăcut și de înaltă calitate.  

Spumele din polipropilenă extinsă (EPP)[13][36] sunt adesea utilizate pentru ambalare 

(structuri aeronautice, componente electronice, alimente etc.), pentru siguranţa personală 

(genunchiere, cască, etc.) şi, de asemenea, ca material de bază pentru structuri compozite 

sandwich utilizate în automobile, aeronave sau industrii navale în ceea ce priveşte puterea 

capacităţii lor mari de a absorbi energia şi uşurinţa lor. Polipropilena expandata EPP are o calitate 

deosebita prin faptul ca rezista la socuri repetate si poate reveni cu usurinta la forma initiala dupa 

incetarea actiunii externe, are densitate scăzută, elasticitate ridicată, rezistenţă la acid, substanţe 

chimice alcaline şi la solvenţi, nu absoarbe uşor apa. Nu este toxic şi poate fi reciclat cu 

uşurinţă.[37][38]  

Produsele turnate din spumă EPP sunt utilizate pe scară largă:  

- industria pieselor auto, cum ar fi bara de protecţie din spumă EPP, căptuşeala pentru scaunele 

auto EPP, parasolar din EPP, panoul uşilor din EPP, stâlpi, garnituri cască, rafturi pentru pachete, 

tetiere, truse pentru unelte, etc. 

- industria jucăriilor pentru copii, cum ar fi avioanele pentru jucării EPP, roboţi pentru jucării, 

roţi pentru jucării EPP, blocuri de construcţie din spumă EPP, etc.  

- industria ambalajelor, cum ar fi cutia de izolare EPP, cutia de transport, paleta de ambalare 

panou LCD cu spumă EPP, ambalaj medical etc. 

Polistirenul expandat (EPS) este o spumă rigidă şi dură cu celule închise  [13][27][39] care 

are avantajul de a putea produce produse cu densităţi diferite . Semifabricatul este amplasat în 

interiorul matriţei şi extins (cu aproximativ 4000 ) folosind abur şi un agent de suflare până 

când cavitatea din matriţă este umplută. EPS este uşor, are proprietăţi bune de izolare termică, 

rezistenţă la umiditate, durabilitate, absorbţie acustică şi proprietăţi excelente de disipare a 

energiei. Spuma EPS este un bun absorbant de energie care poate suferi o deformare compresivă 

mare și se manifestă prin existență unui platoul lung şi plat al curbei de efort [31][40]. EPS este 

relativ insensibil la schimbările de temperatură în comparaţie cu majoritatea spumelor cu celule 

închise.  

Piocelan-ul [41] este un tip extrem de versatil de spumă de polistiren obţinut prin combinaţia 

dintre polistiren (EPS) şi polietilenă (PE) sau EPS şi polipropilenă (PP). Materialul finit prezintă 

densitatea scăzută a EPS şi rezistenţa chimică şi absorbţia de şocuri specifică PE respectiv PP. 

Astfel, Piocelanul păstrează calităţile polistirenului (nivel ridicat de rigiditate şi greutate redusă), 

îmbunătăţind în acelaşi timp absorbţia de şoc, flexibilitatea, rezistenţa la substanţe chimice şi 

proprietăţile mecanice.  

Ştiinţa materialelor compozite a apărut din necesitatea unor studii multi și trans – disciplinare, 

pornind de la faptul că elaborarea acestora este complexă, condiţiile de operare în care aceste materiale 

trebuie să funcţioneze sunt severe, proprietăţile fizice, chimice, magnetice, electrice şi mecanice sunt 

influenţate de compatibilitatea şi modul de dispunere a elementelor componente [4].  

Conceptul de material compozit este foarte vechi din punct de vedere istoric [42]. La sfârşitul anilor 

‘70 materialele compozite s-au extins în aeronautică, la automobile, articole sportive şi medicină. 

Costul mai ridicat al acestor materiale compozite se justifică prin precizia  și calitatea impuse 

prodului finit, durata de utilizare și un consum scăzut de energie[17]. 

În ultimii ani, pe de o parte datorită creşterii spectaculoase a consumurilor de material şi, pe de altă 

parte, datorită rezultatelor cercetării ştiinţifice, a studiilor privind proprietăţile intime ale unor materiale, 

s-a trecut la realizarea materialelor compozite, numite de specialişti “de generaţia a II-a” care prezintă 

o serie de avantaje certe pentru o mare gamă de produse, avantaje dintre care menţionăm: 

- masa specifică redusă în raport cu metalele; 
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- rezistenţa la tracţiune crescută; 

- stabilitate dimensională; 

- rezistenţa la şoc ridicată; 

- durată de utilizare ridicată; 

- capacitate sporită de amortizare a vibraţiilor; 

- siguranţă mare în funcţionare; 

- consum de energie scăzut la elaborare; 

- rezistenţă la uzură și coroziune; 

Materialele care intră în structura compozitelor sunt:  

− mase plastice; 

− fibre sintetice, de sticlă, de carbon, de bor, lemnoase, metalice, celulozice etc.  

− metale ca Ni, Co, Al, Cr, Ti, W, Ta, Zr, Mo; 

− lemn sub formă de placaje, plăci aglomerate. 

Analiza macromecanică a unui compozit stratificat se face utilizând teoria laminării şi 

comportarea materialului ca o funcţie ce depinde de proprietăţile plăcii (stratului) şi ale secvenţei 

stratificate [43][44][45]. 

 

Figura1.4. Clasificarea materialelor compozite [42] 
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Figura1.5. O altă clasificare a materialelor compozite [4] 

Materialele compozite există sub mai multe forme: 

− stratificate (bimetale, materiale metalice de tip sandwich); 

− cu particule dure, nemetalice sau metalice; 

− cu fibre, materiale armate; 

− tip fagure, din material metalic sau nemetalic; 

 

Figura1.6. Material compozit stratificat [42] 

http://4.bp.blogspot.com/_4aMVq4rDr6A/ShQokMDRBGI/AAAAAAAAAO0/Aodo4NGObPA/s1600-h/15.bmp
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Tabelul 1.1 Tipuri de materiale compozite 

 

Matricea reprezintă o parte a materialului compozit care asigură transferul solicitărilor 

exterioare la ranforsant şi protecţia elementelor de ranforsare împotriva distrugerilor mecanice şi 

prin eroziune. 

 Structura formată dintr-o matrice şi fibre dispuse pe o singură direcţie, se numeşte placă 

unidirecţionată, este ortotropă având axele principale dispuse  longitudinal faţă de fibre, normal 

la fibre, în planul plăcii şi normal la planul plăcii (Figura1.7). 

 

Figura1.7. Axele principale ale plăcii unidirecţionate [46] 

Structura formată din plăci unidirecţionate aşezate împreună după diferite direcții se numeşte 

placă compozită multistrat (Figura1.8):  

 

Figura1.8. Structura unei plăci multistrat [42] 

Compozitele pot fi analizate în funcție de caracteristicile şi comportarea în anumite condiţii  

(Figura1.9). 
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Figura1.9. Tipurile de analiză a materialelor compozite [4] 

Aproape toate materialele au un coeficient Poisson pozitiv, în sensul că acestea se micşorează 

atunci când se întind şi se extind atunci când se comprimă. Acestea sunt, în principiu, denumite 

materiale convenţionale, iar coeficientul lor Poisson (𝑣) variază de la 0,0 la 0,5. Spre deosebire 

de cele convenţionale, materialele auxetice prezintă un coeficient Poisson negativ (NPR), care se 

extinde lateral atunci când este întins şi se contractă lateral când este comprimat. Pri mele date 

despre materialele auxetice apar încă din anii 1800, în care Voigt şi colab. Descoperă deja NPR-

ul în unele materiale. Mai târziu, în 1987, Lakes a raportat o structură din spumă auxetică care 

poate fi produsă cu uşurinţă prin tri-compresie şi încălzire, proces considerat a fi fabricat de om. 

Ulterior, evoluţiile materialelor auxetice nu au încetat. În  Figura1.10 este arătat efectul care are 

loc atunci când se aplică o forţă atât materialului convenţional, cât şi celui auxetic [47][48][49].  

 

Figura1.10. Efectul pe care il produce o forţă aplicată atât materialelor convenţionale, cât şi 

celor auxetice.[48] 

Coeficientul Poisson descrie practic modificarea relativă a dimensiunii naturale a unui obiect 

atunci când o sarcină este aplicată pe o direcţie longitudinală sau în alt mod[50]. Matematic, ar 

putea fi exprimat ca: 

Coeficientul Poisson: 

(𝜐) = −휀𝑦/휀𝑥 (1.1) 

unde 휀𝑦 and 휀𝑥 sunt tensiune transversală şi respectiv tensiune axială.  
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Metamaterialele mecanice auxiliare conform Mizzi L. și colab. [51] sunt sisteme concepute 

care prezintă proprietatea macroscopică neobişnuită a coeficientului Poisson negativ datorită 

structurii subunitare, mai degrabă decât a compoziţiei chimice. Auxeticul unui material depinde 

de structura sa geometrică şi de sistemul şi mecanismul de deformare al materialului atunci când 

se aplică o sarcină. Majoritatea materialelor au un modul 𝐺 de forfecare mai mare decât modulul 

de compresiune 𝐾, iar prin modificarea microstructurii unui material în aşa fel încât coeficientul 

Poisson (𝒗) să fie mai mic, valorile 𝐾 şi 𝐺 pot fi modificate dacă modulul lui Young (𝐸) este 

menţinut constant. Materialele auxetice sunt descrise ca fiind contraintuitive şi pentru această 

proprietate, au atras interes în dezvoltarea auxeticelor. 

De fapt, în încercarea de a obţine o mai bună cunoaştere a mecanismelor auxetice, au fost 

propuse şi dezvoltate diverse modele bazate pe geometrie nu numai pentru a explica coeficientul 

Poisson negativ observat în materialele auxetice naturale, ci şi pentru a acţiona ca un model pentru 

proiectarea şi fabricarea de noi materiale artificiale auxetice [24]. Se spune că majoritatea 

materialelor cu coeficient Poisson negativ sunt solidele celulare, cum ar fi spumele.  

Când sunt întinse auxeticele devin mai groase perpendiculare pe forța aplicată. Acest lucru se 

datorează structurii lor interne particulare și modului în care aceasta se deformează atunci când 

proba este încărcată uniaxial. Auxeticele pot fi simple molecule, cristale sau o anumită structură 

a materiei macroscopice. Termenul auxetic derivă din Greacă cuvântul αὐξητικός (auxetikos) care 

înseamnă „ceea ce tinde să crească” și își are rădăcina în cuvântul αὔξησις, sau auxesis, care 

înseamnă „creștere”[52]. Această terminologie a fost inventată de profesorul Ken Evans  [53]. 

Unul dintre primele materiale auxetice produse artificial, structura RFS (structură pliantă cu 

diamant), a fost inventat în 1978 de cercetătorul din Berlin K. Pietsch. Deși nu a folosit termenul 

de auxetic, el descrie pentru prima dată acest mechanism fiind considerat inventatorul rețelei 

auxetice[54]. 

Avantajele şi dezavantajele metamaterialelor compozite auxetice:  

Compozitele auxetice prezintă numeroase avantaje, cum ar fi rigiditatea şi rezistenţa specifică 

ridicată şi greutatea redusă. Materialele compozite auxetice au modulul de forfecare ridicat, o 

rezistenţă sporită la încovoiere, o rezistenţă mai bună la fisurare şi o rezistenţă mai mare la 

amortizare decât materialele compozite convenţionale.  Aceste avantaje fac ca materialele 

compozite auxetice să fie aplicabile în inginerie[55][56]. De asemenea, materialele compozite 

auxetice au un raport putere/greutate ridicat iar consumul de energie este îmbunătăţit, atunci când 

se reduce greutatea. Un alt avantaj al materialelor compozite auxetice este că proprietăţile 

mecanice pot fi modificate prin schimbarea proporţiilor componentelor.  Totuşi, materialele 

compozite auxetice sunt dificil de fabricat.  

Modelul chiral 

Termenul de chiralitate a fost introdus pentru prima dată de William Thomson (ulterior Lord 

Kelvin) într-o prelegere, despre tacticile moleculare ale cristalelor oferită înaintea Clubului 

Ştiinţific al Universităţii Oxford, 16 mai 1893. O versiunea tipărită a acestei prelegeri este 

descrisă în apendicele conferinţelor Baltimore de Lord Kelvin, „numesc orice figură geometrică 

sau grup de puncte chirale şi spun că are chiralitate dacă imaginea sa într -o oglindă plană, realizată 

ideal, nu poate fi adusă în coincidenţă cu ea însăşi”, care este înregistrată  pentru a descrie pentru 

prima dată proprietăţii geometrice relaţionale[57][58]. Adjectivul „chiral” înseamnă şi 

proprietatea fizică de a se învârti[59][60][61]. Aşa cum se arată în Figura1.11, există diferite 

tipuri de structuri chirale care există în mod obişnuit în natură, animale şi materiale sintetizate 

artificiale, cum ar fi: coarnele de capre elicoidale, cochilia de mare, mâna dreaptă şi cu mâna 

stângă, ADN-ul, nanotuburi corale de carbon, petale de flori şi tulpini răsucite, celuloză chirală 
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etc.  

 

Figura1.11. Modelul chiral în natură: (a), mâna dreptă şi mana stângă; (b) coarne de capre 

elicoidale; (c), scoici, mâna dreaptă şi cu mâna stângă; (d), tulpini răsucite de flori [62] 

Evoluţia unor concepte importante legate de metamaterialele chirale sunt prezentate în 

Figura1.12. 

 

Figura1.12. Concepte importante privind dezvoltarea metamaterialelor chirale [59] 

Alderson a propus proiectarea fagurilor tetra-chirali, anti-tetra-chirali, tri-chirali şi anti-tri-

chirali, unde ligamentul anti-chiral formează o formă de jumătate de undă în timp ce ligamentul 

chiral formează o formă de undă completă[63]. În afara acestor modele tradiţionale de celule 

unitare, sunt propuse, de asemenea, noi metamateriale auxetice tetra -chirale şi anti-tetra-chirale 

hibride. Mai mult decât atât, proprietăţile mecanice ale tri -chiralului reintrant şi ale anti-tri-

chiralului reintrant de tip fagure sunt cercetate prin modelarea elementelor finite. După cum se 

observă în Figura1.13, evoluţiile structurale ale diferitelor tipuri de metamateriale chirale pot fi 

clasificate în următoarele categorii: chiral, anti-chiral şi meta-chiral[57][62].  
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Figura1.13. Clasificarea metamaterialelor chirale 2D.[64] 

Modelele chirale de tip fagure sunt formate prin conectarea ligamentelor drepte la nodurile  

centrale, fie sub forma unui cerc, a unui dreptunghi sau a oricărei alte forme geometrice [6]. 

Unităţile chirale individuale sunt unite pentru a forma o structură chirală completă. Atunci când 

se aplică o forţă structurii, ligamentele tind să se înfăşoare sau să se desfăşoare în jurul nodurilor, 

dând structurii efectul auxetic. Nodurile şi ligamentele acestei configuraţii chirale de fagure 

asigură funcţii structurale decuplate în mod substanţial, nodurile realizând în esenţă rezistenţa la 

compresiune, în timp ce ligamentele suportă majoritatea încărcării la forfecare.[65] 

Structura este compusă din noduri/elemente circulare cu raza r şi conectate de ligamente drepte cu 

lungimea L, constrânse să fie tangenţiale cu nodurile circulare, iar unghiul dintre ligamentele adiacente 

este de 60°. Atât nodurile cât şi ligamentele au o grosime comună a peretelui t şi o adâncime d. Bazându-

se pe investigaţiile teoretice şi experimentale efectuate de Prall şi Lakes[61], coeficientul Poisson al unei 

structuri chirale pentru deformări în plan poate fi aproximativ -1. Baza lor analitică este rezumată în 

Figura1.14.  

 

                            a)                                                                  b) 

Figura1.14.a) O analiză a structurii chirale tip fagure; b) Deformarea unităţii celulare[61] 

Aşa cum arată Figura1.14 b, deplasarea centrală a nodului duce la deformarea ortogonală a 

fagurelui. Deformaţia unghiulară ø a ligamentului AB măsurată în punctele sale finale coincide 

cu rotirea nodurilor prin acelaşi unghi ø. Aceasta se datorează constrângerii că panta AB, la A 
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sau B, rămâne tangentă cu nodul.  

În prezent, structurile chirale de fagure disponibile, aşa cum este arătat în Figura1.14, includ; structuri 

chirale cu 3 ligamente, numite faguri tri-chirale şi anti-tri-chirale, structuri chirale cu 4 ligamente, 

cunoscută şi sub denumirea de fagure tetra-chirale şi anti-tetra-chirale, structuri chirale cu 6 ligamente, 

cunoscută şi sub denumirea de fagure chiral hexagonal. Forma nodurilor şi lungimea ligamentelor 

determină efectul auxetic al structurii într-o observaţie experimentală declarată, cu creşterea razei 

elementelor cilindrice (nodurilor), modulului efectiv al probei scade, atribuit faptului că elementele 

(nodurile) cilindrice superioare reduc ligamentele reducând astfel rezistenţa geometriei. Pe lângă 

obţinerea unui coeficient Poisson de -1 într-o deformare plană de către Prall şi Lakes (1997)[61], 

coeficientul Poisson s-a menţinut. Figura1.15 prezintă diferitele structuri de fagure chiral disponibile. 

 

Figura1.15. Tipuri de structuri chirale de fagure.[63] 

Structurile convenţionale şi auxetice de tip fagure au fost cercetate pe scară largă de câteva 

decenii[66][57][67][68]. Structurile de tip fagure auxetice pot fi cercetate sub patru tipuri 

principale, după cum urmează: 

- Structuri reintrate (re-entered structures) 

- Unităţi rotative (rotating units) 

- Lipsa Rib (missing-rib) 

- Structuri chirale (chiral structures) 

Evans şi Alderson[69] au sugerat folosirea întăriturilor auxetice pentru a reduce rezistenţa la 

rupere a unui compus. Fibrele de polipropilenă auxetice (PP) au fost produse şi utilizate pentru a 

produce un coeficient Poisson compus dintr-o singură fibră, fiind testate la tracţiune, fibra 

auxetică putând transporta mai mult de două ori sarcina maximă decât fibra cu coeficient Poisson 

pozitiv. De asemenea, capacitatea energiei de absorbţie a fibrelor auxetice este de peste trei ori 

mai mare decât fibra cu coeficient Poisson positiv.   

Chen şi colab. [70][19] au folosit pentru a calcula proprietăţile mecanice panouri anti-tetra-

chirale. Miezul panourilor anti-tetra-chirale este modelat ca material ortotropic, iar constantele 

𝐸𝑥, 𝐸𝑦, 𝐸𝑧, 𝐺𝑥𝑦 şi 𝐺𝑥𝑧 pot fi determinate ca în literatura de specialitate. Coeficientele Poisson în 
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afara planului 𝜐𝑥𝑧 şi 𝜐𝑦𝑧 pot fi aproximativ zero când se ia în considerare teoria materialului 

celular. Cu toate acestea, coeficientele transversale Poisson 𝜐𝑧𝑥,𝜐𝑧𝑦 pot fi utilizate ca și coeficient 

Poisson al materialului de bază, 𝜐𝑐. Modelul se bazează pe metodele energiei obţinute prin 

aplicarea a patru parametri geometrici nedimensionali, ca  α𝑥 = 𝐿𝑥/𝑟, 𝛼𝑦 = 𝐿𝑦/𝑟, 𝛽 =  𝑡/𝑟, 𝛾 =

𝑏/𝑟. Proprietăţile mecanice ale planului de zbor pot fi derivate după cum urmează:  

ϑxy = −
Lx

Ly
 (1.2) 

𝐸𝑥 =
𝐸𝑐𝛽

3𝛼𝑥

12 (1 −
𝛽
2)

2

𝛼𝑥

(
1

𝛼𝑥 − 2√2𝛽 − 𝛽2
+

1

𝛼𝑦 − 2√2𝛽 − 𝛽2
) 

(1.3) 

𝐸𝑥 =
𝐸𝑐𝛽

3𝛼𝑦

12 (1 −
𝛽
2
)
2

𝛼𝑦

(
1

𝛼𝑥 − 2√2𝛽 − 𝛽2
+

1

𝛼𝑦 − 2√2𝛽 − 𝛽2
) 

(1.4) 

Când lungimile ligamentului de-a lungul direcţiei 𝑥 şi 𝑦 sunt egale, 𝛼𝑥 este egal cu 𝛼𝑥, 𝐸𝑥 este 

egal cu 𝐸𝑦. Modulul elastic de-a lungul direcţiei 𝑧 este reprezentat de ecuaţia următoare: 

Ez = Ecβ
[αx + αβ + π(2 − β)] − 2[φ − (1 − β)sinφ]

αxαy
 (1.5) 

unde  

φ = cos−1(1 − β) (1.6) 

Modulul de forfecare transversal (𝐺𝑥𝑦) al celulei anti-tetra-chirale poate fi găsit din următoarea 

ecuaţie 

Gxy =
Ex

2(1 + ϑxy)
 (1.7) 

Ecuaţia 1.6 devine nedefinită pentru 𝑣𝑥𝑦  =  −1, prin urmare, pentru sistemele anti-tetra-

chirale, coeficientul Poisson în plan este considerat -0.98. 

Valoarea modulului de forfecare taransvers al structurilor generale de fagure este între legătura 

superioară (Voigt) şi cea inferioară (Reuss). Limitele  superioare (Voigt) sunt definite după cum 

urmează: 

Gxz ≤
αx + π

αxαy
 (1.8) 

Gyz ≤
αy + π

αxαy
 (1.9) 

Limita superioară (Voigt) şi cea inferioară (Reuss) pot fi calculate utilizând teoremele 

energiilor complementare potenţiale minime. Când lungimile ligamentului de -a lungul direcţiei 𝑥 

şi 𝑦 sunt egale cu alte cuvinte, 𝛼𝑥 este egal cu 𝛼𝑦, valoarea lui 𝐺𝑥𝑦  este egală cu 𝐺𝑦𝑧, iar cea 

superioară (Voigt) poate fi calculată prin următoarea ecuaţie[47][71]: 

Gxz = Gyz ≤
α + π

α2
βGc (1.10) 

limita inferioară (Reuss) poate fi calculată prin următoarea ecuaţie:  
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Gxz = Gyz ≥ α
k1

1 + αk2
βGc (1.11) 

unde k1 = 0,045 şi k2 = 0,67. Modulul de forfecare transversal poate fi calculat şi prin calcul:  

Gxz = Gxz
lower +

K

γ
(Gxz

upper
− Gxz

lower) (1.12) 

unde 𝐾 pentru reţeaua anti-tetra-chirală este 1,57. 

Materialele auxiliare au caracteristici ortogonale, iar proprietăţile lor mecanice pot fi 

determinate prin abordarea omogenizării. Proprietăţile mecanice ale sandwich -ului celular 

auxiliar tip fagure depind direct de parametrii geometrici ai unităţii celulare a solidelor 

celulare[57][72]. Prin urmare, proprietăţile lor mecanice pot fi îmbunătăţite prin utilizarea 

metodelor de optimizare în funcţie de scopul utilizării lor. Recent, studiile asupra capacităţii lor 

de absorbţie energetică şi a performanţei de transmitere a vibraţii lor au crescut.  

1.2.  Stadiul Actual Al Cunoaşterii În Domeniu 

Termenul spumă descrie o fază gazoasă dispersată într-o fază lichidă care are o vâscozitate 

suficientă pentru a reţine bulele gazoase. Dezvoltarea materialelor cu porozitate controlată  a  

consacrat  categoria  materialelor celulare [25][26][73]. Această categorie de materiale acoperă 

toată gama de materiale inginereşti care prezintă o proporţie considerabilă de fază gazoasă 

dispersată într-un solid. 

Performanţa spumelor din polipropilenă expandată (EPP) a fost studiată în funcţie de mai mulţi 

parametri, cum ar fi densitatea, microstructura şi, de asemenea, rata de deformare impusă în 

timpul încărcării dinamice pe o gamă largă de viteze de deformare de la 0,01 la 1500 𝑠−1 pentru 

a demonstra efectele densităţii spumei şi viteze de deformare asupra tensiunii iniţiale de colaps 

şi a modulului de întărire în regiunea platoului post-randament, de către Philippe Viot şi Jean-

Luc Lataillade [38].  

Au efectuat teste de compresie pentru viteze de deformare intermediare de aproximativ 

200 𝑠−1 folosind un aparat (SHPB), cu bare de nailon, la viteze de deformare în jurul a 1500 𝑠−1, 

luând în considerare spumele EPP de diferite densităţi între 34 şi 150 𝑘𝑔𝑚−3 iar pentru a evalua 

contribuţia gazului captat în celulele închise ale spumelor, s -au efectuat teste de compresie într-

o cameră cu fluid la viteze de încărcare cvasistatice ş i dinamice. 

 

Figura1.16. Diagrama şi fotografia a unei structuri de spumă EPP, bile şi cellule închise[38] 

Probele au fost extrase din mijlocul unor blocuri mari de spumă EPP de 750𝑥500𝑥200 𝑚𝑚, 

evitând gradienţii de densitate ridicată în apropierea suprafeţelor exterioare ale blocurilor de 

spumă (Figura1.17). 
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Figura1.17. Blocuri de spumă, specimene cubice și cilindrice[74] 

Imaginile cu fluxul de gaz în timpul testelor cvasistatice (𝜌 = 0,01 𝑠−1) sunt prezentate în 

Figura1.18 arătând etapele înalte ale deformării spumei până la 50% din deformaţie (de la 휀 = 0 

la 휀 = 0,5). Aceste imagini arată clar că bulele de gaz se scurg din spumă chiar la începutul 

compresiei. Din primele patru imagini, până la 10% din deformare, bulele de gaz apar la 

întâmplare pe suprafaţa spumei şi cresc lent.  

 

Figura1.18. Fluxul de gaz în timpul comprimării cvasistatice a spumei EPP în apă[38] 

Rezistenţa spumei creşte în funcţie de densitate, cu cât densitatea este mai mare, cu atât pereţii 

celulari sunt mai groşi. Aceasta este o consecinţă a creşterii materialului vrac în spumă. 

Fenomenul de întărire a vitezei de deformare se dovedeşte a fi mai pronunţat pentru spumele cu 

densitate mai mare. Spuma cu densitate mai mare este foarte sensibilă peste ratele de deformare 

intermediare (200 𝑠−1), în timp ce acest fenomen este mai puţin semnificativ în această gamă a 

vitezelor de deformare pentru spumele cu densitate mai mică. Acest fenomen este corelat cu 

efectele micro-ininerţiei care sunt mai pronunţate pe pereţii celulari mai groşi (adică mai grei) în 

timpul curbării dinamice a celulelor de spumă. Acest fenomen de întărire este puternic marcat de 

efectele gazului prins în celulele închise. Testele de compresie efectuate într-o cameră cu fluid, 

la încărcări cvasistatice, au arătat că scurgerea gazului apare imediat ce spuma este comprimată.  

În timpul testelor dinamice, gazul nu are suficient timp pentru a ieşi din spumă până când 

celula nu este zdrobită în totalitate, fiind astfel responsabilă pentru o creştere a presiunii celulare, 

în timp ce volumul descreşte rapid. Rezistenţa compresivă cvasistatică a dimensiunilor celulare 

mai mici (pereţi celulari mai scurţi şi mai subţiri) este mai bună decât cele cu dimensiuni mari, 

deoarece sunt mai puţin sensibile la îndoire şi flambaj, dar sunt mai puţin influenţate de viteza de 

deformare. Cu toate acestea, celulele mai mari (pereţii celulelor mai lungi şi mai groşi) sunt mai 

predispuşi la îndoire sau curbare în timpul încărcărilor cvasistatice, dar sunt mai puternice în 

condiţii de încărcare dinamică, deoarece efectul de micro-inerţie le face mai greu de îndoit sau 

curbat[75][33] [76]. 

În 2018 Sekisui Plastics[41] au realizat un material din spumă care combină caracteristicile 

avansate ale polistirenului, cum ar fi rigiditatea şi extensibilitatea ridicată, cu rezistenţa 
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polyolefinei la impact, substanţe chimice şi abraziune numit PIOCELAN (TOPF), dorind să 

contribuie la un mediu mai bun prin furnizarea de produse uşoare şi sigure din spumă.  

 

Figura1.19. PIOCELAN (TOPF), realizat de Sekisui Plastics[41] 

Rigiditatea îmbunătăţită şi reducerea greutăţii pot fi obţinute prin utilizarea piocelanului ca 

nucleu în plăci. Stabilitatea dimensională ridicată a piocelanului  îşi manifestă efectul în 

combinaţie cu diferite materiale. 

 

 

Figura1.20. Aplicaţiile auto ale piocelanului[41] 

Sekisui reduce pierderea de energie prin plasarea piocelanului în carcasa bateriei auto crescând 

eficienţa energiei. 

O analiză interesantă a descompunerii în şoc a spumelor polimerice este prezentată de 

Dattelbaum şi Coe,[3] în 2019 prezentând o revizuire interesantă a descompunerii spumelor 

polimerice, cu o importanţă deosebită acordării ecuaţiilor de stare la nivel înalt pentru analiza 

produselor de descompunere a spumelor polimerice sub sarcini de şoc.  

Yang Wang şi colab.[77] au prezentat rezultate similare în 1019 pentru tracţiune şi 

compresiune cu spume PP care conţin faza elastomerică şi nanofibre de celuloză prezentând o 

performanţă mecanică semnificativ mai mare în comparaţie cu omologii lor. În acelaşi mod, Aksit 

şi colab.[78] au arătat cum adăugarea unor cantitaţi mici de agent de nucleu spumei a dus la spume 

de polistiren extrudat cu modul de compresie îmbunătăţit, favorizând în mod eficient formarea de 

structuri celulare mai fine şi mai omogene, păstrând densitatea scăzută, combinaţia acestora 
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rezultând în spume cu o conductibilitate termică mai mică, aplicaţii evidente ca şi componente 

izolatoare termice structurale. Fei şi colab.[78] au avut în vedere adăugarea de lignină sau 

nanotuburi de carbon/micrografite la spumele de polistiren extrudat pentru a controla morfologia 

celulară a spumelor extrudate şi, în consecinţă, a ajusta performanţa lor mecanică şi proprietăţile 

de absorbţie acustică. Deşi adăugarea unor cantităţi mici de nanotuburi de carbon/micrografit a 

dus în mod clar la îmbunătăţiri ale rezistenţei la compresiune datorită formării spumelor cu 

structuri celulare mai fine, adăugarea unor cantităţi mari de lignină a dus la o  scădere a rezistenţei 

la compresiune, ceea ce a fost legat de o separare a ligninei de matricea PS. Deşi prezintă 

proprietăţi mecanice mai sărace, spumele compuse care conţin lignină afişau proprietăţi de 

absorbţie acustică mai bune, arătând caracteristici promiţătoare pentru aplicaţiile de absorbţie a 

sunetului. 

Mmetamaterialele au fost prezise teoretic în lucrările fizicianului rus Victor Veselago care 

pentru prima dată a arătat că aceste materiale au proprietăţi neobişnuite, cum ar fi indicele de 

refracţie negativ şi efectul Doppler invers  și, initial, aplicarea lor practică a fost considerată 

imposibilă[79][80][81].  

Profesorul David Smith şi colab.[82] săi au creat un metamaterial cu indicele de refracţie 

negativ care constă din elemente identice amplasate periodic (Figura1.2)[80] 

 

Figura1.21. Metamaterial eficace în gama de radiofrecvenţe a radiaţiei electromagnetice[82] 

Tot în literatura de specialitate întâlnim un studiu prin care N. Novak şi colab. (2016) oferă o 

prezentare de ultimă generaţie a materialelor auxiliare, dezvoltarea lor, geometriile cele mai 

comune, metodele de fabricaţie, proprietăţile mecanice, aplicaţile şi posibilităţile lor suplimentare 

de dezvoltare (Figura1.22)[83][84][85]. 

 

Figura1.22. Comportament mecanic datorat încărcării la tracţiune şi compresiune. 

(a) Material convenţional; (b) Structura auxiliară.[86] 

Datorită acestui comportament neobişnuit, materialele cu coeficientul Poisson prezintă mai 

multe avantaje ca modul de forfecare ridicat, curbură sinclastică (conferă materialului o 

formabilitate mai bună, prin urmare, trebuie să se formeze compozite auxetice în formă 

complexă), rezistenţă mare la amortizare, rezistenţă la fractură ridicată, creştere mai mare a 

fisurilor rezistenţă şi capacitate mare de absorbţie a energiei.  

Zhao Ma şi colab. [86](2018) au dezvoltat un grup de structuri de materiale inspirate de tipul  

auxetic care se pot transforma în diverse forme la comprimare (un mecanism material deformabil 

numit kinetix). Mecanismul de bază al materialului kinetix se bazează pe o legătură de patru bare 
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conectate de patru articulaţii rotative. Prin plasarea parametrică a patru articulații pe cele patru 

laturi ale unei unităţi pătrate rigide, sunt capabili să transforme unitatea rigidă în modul plan cât 

şi spaţial (Figura1.23).[87] 

 

Figura1.23. Paramaterii materialului Kinetix[86] 

Deformarea kinetix, la limitele sale de deformare, depinde în mare măsură de coliziunea 

părţilor sale modulare[88]. În consecinţă, determinarea reală şi fiabilă a suprafeţei de contact şi 

calculul interacţiunii este un factor important. Compoziţii diferite ale acestor unităţi duc la o 

varietate de posibilităţi de schimbare a formei, cum ar fi scalarea uniformă, forfecarea, îndoirea 

şi rotirea. Cu un instrument de simulare interactiv utilizatorii introduc structuri proiectate şi 

previzualizează transformarea (Figura1.24).  

 

Figura1.24. Un prototip pachet cubic poate fi pliat din plat atunci când partea de jos este 

comprimată. (A). O simulare a transformării pachetului. (B). Un pachet fabricat[86] 

Având în vedere apariţia mijloacelor de prototipare rapidă, cercetările actuale se bazează 

frecvent pe utilizarea acestei tehnici în fabricarea rapidă a noilor modele. Datorită posibilităţii de 

a utiliza imprimarea 3D pentru a fabrica direct structuri cu goluri, este necesară reexaminarea 

acestei posibilităţi pe producerea şi analiza noilor structuri auxetice. Simulări numerice şi teste 

experimentale au fost efectuate pe structuri FFF (fabricare cu filament), Figura1.25. În acest 

moment, toate cercetările relevante vor fi rezumate pentru a defini structurile care pot fi utilizate 
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ca dispozitive de siguranţă pentru automobile. O extensie majoră va fi procesul de fa bricaţie a 

unei matriţe pentru turnarea cu răşină polimerică. Prin procesul de turnare se vor folosi răşini care 

sunt utilizate în prezent în industria auto. 

 

Figura1.25. Structura de fagure FFF[86] 

Însoţite de un model de deformare neobişnuit sub compresie şi tensiune, materialele şi 

structurile auxetice sunt înzestrate cu proprietăţi materiale dezirabile, cum ar fi rezistenţa la 

forfecare superioară, rezistenţa la indentare, rezistenţa la fractură, comportamentul sinclastic, 

permeabilitatea variabilă şi performanţe mai bune de absorbţie a energiei[89][90][91]. 

Harta Milton - Ashaby a materialelor auxiliare (modulul în bulk (B), modulul de forfecare (G) 

şi densitatea de masă (ρ)) ar putea fi utilizată pentru a demonstra relaţia dintre solidele obişnuite 

şi materialele auxetice, aşa cum se arată în Figura1.26. Elipsele negre reprezintă spaţiul 

proprietăţii solidelor obişnuite şi spaţiul roşu arată domeniul proprietăţii materialelor celulare 

auxetice. 

 

Figura1.26. Harta Milton – Ashby a materialelor auxiliare. B reprezintă modulul în vrac, G 

reprezintă modulul de forfecare, iar ρ reprezintă densitatea[86] 

 

Modelele chiriale sunt un alt tip de materiale auxetice celulare investigate pe scară largă. Prall 

şi colab. au efectuat o investigaţie  teoretică şi experimentală pe un fagure chiral bidimensional, 

iar rezultatul a indicat coeficientul Poisson în plan de -1.[61][54][53] 

 

Figura1.27. Structura chirală cu o celulă unitară evidenţiată[57] 

Grima şi colab.[57] au analizat o nouă clasă de structuri (denumită „meta-chiral”) construită 

utilizând blocuri de construcţie chirale. Meta-chiral este, de asemenea, considerat o structură 

intermediară între „chiral” şi „anti-chiral”. În Figura1.28 sunt prezentate câteva exemple de 

sisteme meta-chirale. Toate sistemele, ligamentele sunt întotdeauna ataşate tangenţial la noduri, 

astfel încât acestea să iasă din cercuri în aceeaşi direcţie pentru a forma subunităţile „chirale”, 
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ligamentele nefiind ataşate la tije într-un mod simetric rotic, în cazul în care ordinea este egală 

cu numărul de tije.  

 

Figura1.28. Sisteme meta-chirale cu un număr diferit de ligamente ataşate la fiecare nod: (a) 

şase ligamente; (b) patru ligamente; (c) trei ligamente[57] 

O altă activitate importantă în ceea ce priveşte modelele chirale auxetice a fost realizată de 

Gatt şi colab. Unde pe axa proprietăţilor mecanice ale formelor generale ale sistemului anti -tetra-

chiral flexibil au fost investigate atât prin metode analitice, cât şi prin metoda elementelor 

finite.[55][92] Rezultatele au indicat că geometria şi proprietăţile materialelor constitutive au un 

impact semnificativ asupra proprietăţilor mecanice ale sistemului anti -tetra-chiral flexibil. 

Coeficientul Poisson depinde de raportul lungimilor ligamentelor şi grosime.  De asemenea, Gatt 

şi colab.[57] au concluzionat că rigiditatea sistemului anti-tetra-chiral poate fi ajustată fără a 

afecta coeficientului Poisson într-o formă a schimbării rigidităţii relative a ligamentelor.  Ulterior, 

ei au explorat modul de conectare între noduri şi ligamente în structura anti-tetra-chirală folosind 

metoda elementului finit.[93]  

 

Figura1.29. Contracţia structurilor chirale: (a) elementul triunghiular expandat; (b) element 

triunghiular comprimat; (c) un singur element structural la extindere maximă; (d) la contracţie 

maximă[57] 

Când structura a fost încălzită, ligamentele din aliaj cu memorie tranzitau  de la forma curbată 

programată (după cum se arată în Figura1.29(b)) în ligamente drepte (după cum se arată în 

Figura1.29(a)), rezultând o expansiune totală mare. Figurile 1.29(c) şi (d) prezintă extinderea 

maximă şi starea complet comprimată atunci când  grosimea ligamentului de legătură este 

considerată neglijabilă. Raportul liniar de expansiune este 𝑑/2𝑟 sau (𝑙2 − 4𝑟2)1/2/2𝑟, unde 𝑙 este 

lungimea ligamentului de conectare.  

Mizzi şi colab.[51] au efectuat un studiu de pionierat privind influenţa tulburărilor 

translaţionale asupra proprietăţilor mecanice ale sistemelor cu fagure hexachiral printr -o abordare 

bazată pe elemente finite.  

Ha şi colab.[6] au propus o latice tridimensională chirală cu coeficientul Poisson ca în 

Figura1.30. Aceste structuri chirale au fost dezvoltate cu o mulţime de noduli cubici folosindu -se 

analiza elementelor finite. Coeficientul Poisson între laturile chirale tridimensionale poate fi de 

la negativ la zero, această valoare depinzând de geometria specifică.  
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Figura1.30. Celula structurii chirale[6] 

Recent, Huang şi colab.[94] au propus un proiect de metamateriale chirale 3D care prezintă un 

comportament auxetic. Testul de compresie a fost efectuat cu analiza elementului finit, atât în 

modele de deformare, cât şi în coeficientul Poisson. Jiang şi colab.[95] au definit şi au caracterizat 

un parametru pentru structurile chirale auxetice ale eficienţei rotaţiei interne  şi au constatat 

coeficientul Poisson al structurilor chirale auxetice propuse era legat de acest parametru. Recent, 

pe baza structurilor chirale 2D şi a evoluării structurilor în stea, Lu şi colab.[6] au propus o 

structură nouă chirală 3D cu comportament auxetic uniform în toate cele trei direcţii principale, 

după cum se arată în Figura1.31.  

 

Figura1.31. Celula analitică a structurii 3D cu comportament auxetic uniform[6] 

 

Maik G. și colaboratorii[96] îşi propun să dezvolte o metodologie de modelare care să prezică 

eficient comportamentul de deformare al spumei EPP pentru diferite tipuri de încărcare mecanică. 

Pentru îndeplinirea acestor sarcini, au efectuat un set de analize experimentale şi morfologice 

privind comportamentul structural sub sarcină, prin testarea mecanică a epruvetelor expandate de 

polipropilenă (EPP) atât la tensiune cât şi la compresie. Probele au fost fabricate cu o densitate 

nominală de 60 𝑔/𝑙 cu o geometrie cilindrică şi un diametru de 31 𝑚𝑚 pentru testele de tracţiune, 

efectuate conform DIN EN ISO 844 pe o maşină de testare Zwick Z250.  

 

Figura1.32.  Date de testare la tracţiune (stânga) şi compresie (dreapta) din material EPP cu o 

densitate de 60 g/l[96] 

Scanările de tomografie computerizată (CT) au fost efectuate pe epruvete cubice de EPP cu o 

lungime de 8 𝑚𝑚. Pentru procesarea datelor a fost utilizat VGSTUDIO MAX 3.0 de la Volume 

Graphics GmbH, a se vedea Figura30. 
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Figura1.33. Date CT procesate cu VGSTUDIO MAX 3.0 - stânga: structura celulară a unui 

specimen EPP testat la 23 °𝐶- dreapta: structură permanent deformată a unui specimen EPP 

testat la 135 °𝐶 [96] 

După efectuarea testelor de bază ale materialului la tensiune şi compresie, s -au efectuat analize 

morfologice ale epruvetelor demonstrându-se comportamentul complex ce poate fi simulat corect 

fără a lua în considerare structura materială. În concluzie, rezultatele au arătat posibilitatea 

modelarii eficiente a comportamentului spumei complexe. 

Într-o altă lucrare L. Andena şi colab.[13] au caracterizat spume de EPP şi EPS cu densităţi 

cuprinse între 35-120 𝑘𝑔/𝑚³ şi respectiv 10-25 𝑘𝑔/𝑚³, pentru a genera date experimentale 

relevante pentru a le compara cu modele existente în literatură şi de a examina microstructura 

materialului, căutând o corelaţie cu proprietăţile mecanice măsurate. Dimensiunile cuburilor au 

fost de 13x13x13 𝑚𝑚³ şi 40x40x40 𝑚𝑚³ pentru EPP şi EPS. Testele au fost efectuate la tensiuni 

de 70-90% la T=23°𝐶 şi RH=50%, fiind testate cinci probe la trei viteze de tensiune: 3.2𝑥10−3, 

3.2𝑥10−2 şi 3.2𝑥10−1 𝑠−1.  Microstructura probelor EPP a fost investigată cu tehnici de imagistică 

2D (SEM) şi 3D (μCT), în căutarea unei corelaţii cu rezultatele testelor mecanice. Curbele medii 

ce prezintă comportamentul de compresiune la densitate diferită pentru spumele EPS şi EPP sunt 

prezentate în Figura1.34. O excepţie notabilă constă în spuma EPP de 75 𝑘𝑔/𝑚³, care se abate de 

la tendinţa comună cu densitatea prezentată de celelalte spume EPP; în plus, acest material 

prezintă un anumit grad de anisotropie mecanică. Aceste diferenţe apar dintr -o microstructură 

distinctă, care a fost raportată prin analize SEM şi 𝜇CT. Acest rezultat evidenţiază influenţa pe 

care microstructura spumei o poate avea asupra proprietăţilor finale.  

 

Figura1.34. Efectul densităţii materialului asupra comportamentului tensiune-compresie a 

EPP (direcţie de grosime) şi EPS la o viteză de încordare de 3.2x10−3 s−1.[13] 

  Valorile energetice şi de stres au fost normalizate prin modulul materialului solid ce permite 

compararea celor două tipuri de spumă (EPP şi EPS) pe acelaşi grafic în Figura1.35. 
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Figura1.35. Schema de absorbţie a energiei pentru spumele EPS şi EPP. Culorile diferite 

corespund densităţilor diferite;[13] 

S-a constatat că binecunoscutul model Gibson-Ashby poate oferi o descriere rezonabil de bună 

a dependenţei modulului elastic cât şi  a stresului platoului pentru majoritatea spumelor studiate, 

iar diagramele de absorbţie a energiei Maiti au fost obţinute pentru ambele familii de spumă, 

permiţând selectarea densităţii optime bazate pe nevoia specifică a unei aplicaţii date. În ceea ce 

priveşte materialele şi structurile care demonstrează un comportament auxetic, Sun şi colab. [97] 

au raportat comportamentul auxetic sub tensiune axial longitudinală prin metoda teoretică a 

tuburilor chirale. Bazat pe mecanismul unităţilor rotative, Gatt şi colab. [51] au raportat un sistem 

2D ierarhic cu comportament auxetic, prin utilizarea metodei numerice.  

Folosind metodologia propusă pentru generarea de materiale şi structuri metalice auxetice 3D, 

a fost aleasă valoarea PSF de 60%, metamaterialul auxetic 3D şi structura tubulară auxetică 3D 

ar putea demonstra un comportament auxetic aproape identic atât  la compresie şi la tensiune. O 

altă lucrare interesantă şi promiţătoare este combinarea proprietăţii auxetice cu alţi indici 

negativi, cum ar fi NC sau expansiunea termică negativă (NTE) pentru a genera unele materiale 

noi şi avansate funcţional, care satisfac cerinţele dispozitivelor multifuncţionale.  

Într-o lucrare recentă a Hewage şi colab.[22] a fost prezentat un metamaterial mecanic cu 

rigiditatea negativă şi NPR. În rezumat, majoritatea desenelor existente ale materialelor auxetice 

se bazează în principal pe experienţa inginerilor. Deşi am propus o metodologie nouă de generare 

a materialelor şi structurilor auxetice metalice 3D, precum şi cele mecanice per formanţele 

auxeticelor proiectate ar putea fi uşor reglate printr-un singur parametru al PSF, există încă unele 

limitări pentru această metodologie. Cea mai mare constrângere este că această metodologie 

trebuie să înceapă cu o configuraţie geometrică cu mecanism indus de flambaj. Prin urmare, 

libertatea de proiectare este extrem de restrânsă. Mai multe materiale auxetice optimizate cu 

succes au fost obţinute în ultimii ani, dar toate aceste proiecte rămân încă în 2D. Un specimen 

polimeric de geometrie tetra-chirală a fost realizat cu ajutorul tehnologiei Fusion Deposition 

Modeling (FDM) de către grupul de mecanici de calcul şi materiale avansate ale Universităţii din 

Pavia. Pentru prepararea stratificată a specimenului FDM s -a utilizat un filament termoplastic 

format din polimer ABS (Acrilonitril Butadienă Stiren). Se cunoaşte că acest material are modulul 

Young în intervalul 1100 − 2900 𝑀𝑃𝑎. Coeficientul Poisson a fost fixat realist la valoarea 

nominală de 0,35.[22] 
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Figura1.36. Proba tetra-chirală imprimată cu tehnologia FDM: (a), (b) 3NTR imprimantă 3D 

care pregăteşte proba tetra-chirală; (c) specimen imprimat 3D; (d) geometria specimenului 

tipărit.[98] 

S-a presupus o secţiune transversală a filamentului cu grosimea de 0,2 𝑚𝑚, lăţimea de 0,4 𝑚𝑚 

şi o suprapunere din fibră de 0,04 𝑚𝑚. În Figura35b este prezentat specimenului tipărit. 

Dimensiunile geometrice ale specimenului tipărit sunt raportate în Figura1.36 c. Activităţile 

experimentale au fost desfăşurate în laboratorul de inginerie structurală al DICCA - Universitatea 

din Genova. Probele tetra-chirale realizate dintr-o serie de celule 6-cu-6 au fost testate sub 

tensiune uni-axială în conformitate cu o schemă de control a forţei, în condiţi i de mediu stabil 

(Figura1.37 a). În configuraţia de referinţă, specimenul este atârnat vertical sub sarcina proprie şi  

cu ajutorul un sistem de constrângere aplicat în partea superioară (Figura1.37 b). Sistemul de 

constrângere a fost proiectat în mod intenţionat pentru a menţine în mod ideal alinierea tuturor 

inelelor situate în primul rând (de sus) al specimenului (inele negre umplute cu galben în 

Figura1.37 b). Deplasările transversale si rotaţiile tuturor inelelor rămân, în mod ideal, libere, 

permiţând dezvoltarea nerestricţionată a ambelor expansiuni laterale/contracţia şi mecanismul de 

rulare. 

 

Figura1.37. Test experimental stabilit in configuraţia iniţială de referinţă: (A) imagine, (b) 

schiţă a probei tetra-chirală susţinută sub acţiunea forţelor externe.[98] 

Forţa controlată acţionează în partea inferioară a specimenului cu ajutorul unui sistem de 

trunchi de oţel proiectat în mod convenabil pentru a împărţi acţiunea verticală totală în forţe egale 

(vectorii roşii din Figura1.37 b), aplicaţi la toate inelele situate în ultimul  rând (jos) al probei 

(inele negre cu umpleri roz în Figura1.37 b). Pentru a evalua proprietăţile elastice globale ale 

specimenului tetra-chiral, s-a considerat în cele ce urmează grupul interior 4-cu-6 de celule 

interne fără constrângeri şi fără descărcare (regiunea verde din Figura1.37 b). Rezultatele 
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experimentale sunt comparate calitativ şi cantitativ cu simulările obţinute cu modelul Lagrangian 

şi modelul solid al elementului finit al specimenului tetra -chiral. În primul rând, din punct de 

vedere calitativ, toate configuraţiile experimentale deformate (a se vedea, de exemplu, Figura1.38 

c) şi simulările statice corespunzătoare sunt de acord în prezentarea unui comportament 

nesimetric ca răspuns la aplicarea sistemului simetric (în raport cu axa verti cală în plan care 

traversează centrul specimenului) a forţelor externe.  

 

Figura1.38. Identificare bazată pe imagini, fără contact, a coordonatelor reale pentru toate 

centrele de inele din clusterul interior al specimenului tetra-chiral: (a), (b) etapa de încărcare 

0; (c), (d) etapa de încărcare 5.[98] 

Acest comportament poate fi atribuit în principal topologiei chiralităţii celulare, care 

determină dezvoltarea mecanismelor locale de deformare, activate prin rotaţia inelelor din jurul 

centrelor lor. La nivel global, întinderea verticală a spec imenului - colinear până la direcţia forţei 

externe - este însoţită de o deformare unghiulară evidentă şi semnificativă. Acest comportament 

caracteristic se observă în configuraţiile deformate obţinute din testul experimental ( Figura1.38 

d), precum şi în simulările numerice obţinute din modelul solid.  

Se poate observa din literaturile de mai sus că cercetările asupra diferitelor tipuri de materiale 

mecanice chirale cresc rapid, incluzând: (a), designul nou al metamaterialelor mecanice chirale 

cu proprietăţi fără precedent, cum ar fi: efecte de răsucire a compresiunii etc. (b), aplicaţii 

multifuncţionale pentru aplicaţii industriale potenţiale, cum ar fi: absorbţia de energie la impact, 

absorbţia sunetului, atenuarea vibraţiilor, performanţe de expansiune termică ajustabile etc. (c), 

sunt propuse diverse tipuri de aplicaţii conceptuale promiţătoare[80][99][100]. Cu toate acestea, 

există încă unele probleme care ar trebui să fie cercetate în mod sistematic  în viitor: (a), tehnicile 

avansate de fabricaţie sunt necesare pentru fabricarea compozitelor bazate pe metamateriale 

chirale. (b), cercetările privind optimizările de proiectare sunt încă destul de limitate, în special 

pentru metamaterialele chiral 3D. (c), proprietăţile mecanice ale metamaterialelor mecanice 

chirale 2D şi 3D în condiţii de deformare mai mari ar trebui să fie cercetate în continuare. Mai 

mult, ar trebui dezvoltate teorii mecanice constitutive pentru metamaterialele chiralice compozite, 

unde trebuie inclusă anizotropia compozitelor. (d), ar trebui propuse modele mai teoretice pentru 

înţelegerea performanţelor multifuncţionale ale metamaterialelor chirale 2D şi 3D, cum ar fi: 

teorii ale absorbţiei de energie de impact, etc. (e), ar trebui efectuate verificări mai experimentale 

pentru potenţialele aplicaţii industriale. (f) există, de asemenea, multe alte aplicaţii industriale pe 

care ar trebui să le folosească metamateriale chirale, cum ar fi: cuie auxetice chirale, 

îmbrăcăminte sport compusă chiral, structuri chirale pentru impact, aplicaţii de ecranare termică 

şi electromagnetică, artă, design şi arhitectură etc.[101][58][102][51] 

1.3. Concluzii 

Pentru a îndeplini multe dintre noile reglementări şi standarde de siguranţă concepute pentru 
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a reduce probabilitatea ca vătămarea ocupantului să fie emisă atât pe plan intern, cât şi în 

străinătate, trebuie utilizat un mijloc eficient de disipare a energiei impactului asupra ocupantului. 

În ultimele două decenii, industria automobilelor în ansamblu a pus un accent mai mare pe 

cercetarea şi dezvoltarea în materie de siguranţă şi, mai precis, s -a concentrat pe protecţia 

ocupantului în cazul unei coliziuni. Utilizarea spumelor puternic eficiente, suflate cu apă, cu 

densitate scăzută şi cu absorbţie rigidă de energie din poliuretan în diferite locuri din vehicul este 

o modalitate inovatoare de a atinge acest obiectiv.  

Polistirenul expandat EPS, este numele industrial pentru un material rigid alb, cu celule 

deschise, poros, realizat prin extinderea mărgelelor de polistiren cu abur şi lipirea lor la presiune. 

Polipropilena expandată EPP, este un material plastic din spumă, extrem de durabilă şi uşoară, 

deoarece este făcută din bule mici de CO2 şi răşină de polipropilenă. EPP este extrem de rezistent 

şi uşor, cu toate acestea, se rupe uşor. EPO (Piocelan) este o răşină din spumă extrem de 

funcţională cu caracteristici adaugaţi de poliolefină, menţinând caracteristicile poli stirenului 

expandat, dar şi proprietăţile considerate anterior ca puncte slabe, cum ar fi şocul rezistenţa 

chimică şi rezistenţa la abraziune, au fost îmbunătăţite semnificativ. EPO este o spumă durabilă, 

flexibilă şi uşoară. Aceste spume de absorbţie a energiei poliuretanice, rigide, ajută la satisfacerea 

acestei nevoi.  

În concluzie, tehnologia rigidă de absorbţie a energiei poliuretanice este o modalitate 

inovatoare de a ajuta la îndeplinirea cerinţelor în continuă schimbare de siguranţă a vehiculelor 

pe piaţa mondială auto. 

Materialele compozite sunt materiale cu proprietăţi anizotrope, formate din mai multe 

componente, a căror organizare şi elaborare permit folosirea celor mai bune caracteristici ale 

componentelor. Avantajul major, esenţial al compozitelor constă în posibilitatea modulării 

proprietăţilor şi obţinerea în acest fel a unei game foarte variate de materiale, a căror utilizare se 

poate extinde în aproape toate domeniile de activitate tehnică.  

În ultimele trei decenii s-au înregistrat progrese remarcabile în domeniul materialelor 

auxiliare, incluzând analiza teoretică, simulările elementelor finite şi experimente. Cu toate 

acestea, multe probleme importante şi interesante necesită încă investigaţii suplimentare, 

constrânse de tehnicile tradiţionale de fabricaţie, majoritatea studiilor anterioare referitoare la 

materialele auxiliare se bazează pe modele simple 2D. Deşi au fost raportate unele materiale 

auxetice 3D, cele mai multe materiale de bază ale acestor auxiliare 3D sunt materiale 

asemănătoare cauciucului care ar putea susţine doar o forţă de încărcare şi impact foarte limitată. 

În afară de asta, majoritatea materialelor auxetice 3D existente prezintă numai NPR într -o gamă 

mică de tensiuni eficiente, care limitează foarte mult aplicaţiile acestor materiale noi, iar 

geometriile majorităţii auxeticelor 3D sunt preproiectate, ceea ce creează adesea dificultăţi în a -

şi regla proprietăţile mecanice. 

CAPITOLUL 2 – Cercetări Experimentale  

Legat de siguranța pasivă interioară a autovehiculelor, optimizarea răspunsului structural al 

componentelor autovehiculelor se realizează avându-se în vedere parametrii biomecanici ai 

corpului omenesc în corelație cu parametrii care caracterizează structurile în ceea ce privește 

capacitatea acestora de a prelua energia de șoc. În acest sens sunt efectuate studii legate de 

evaluarea acestor parametrii și identificarea unor metode și mijloace pentru încercarea 

experimentală. [103] 

În timpul impactului, în funcție de tipul impactului, are loc atât deformarea autoveh iculului 
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implicat în accident cât și vătămarea ocupanților, parametrul comun al acestor două procese fiind 

energia cineticăa autovehiculului și energia cinetică a ocupantului. În timpul impactului o parte 

din energia cietică inițială a autovehiculului se transformă în energie de deformare și cealaltă 

parte este consumată prin deplasarea autovehiculului în faza postcoliziune [104][105].  

În sistemul de referință asociat autovehiculului, energia cinetică inițială a ocupantului este 

nulă întrucât nu există deplasare relativă între ocupant și vehicul. Pe durata impactului, datorită 

decelerării bruște a autovehiculului, ocupantul se deplasează  în raport cu acesta, pe direcția forței 

principale de impact. Enegia cinetică a ocupantului asociată mișcării relative ocupant -vehicul se 

transformă în alte forme de energie cum ar fi: 

- lucrul mecanic al forțelor de frecare dintre ocupant și scaun;  

- lucrul mecanic al forțelor de reacțiune musculară la sprijinirea ocupantului cu picoarele în 

podeaua autovehiculului și respectiv a mâinilor în volan, planșa de bord, mânerul pentru sprijinul 

cu ajutorul mânii; 

- energia absorbită de sisemele de reținere a ocupantului: centura de siguranță, aerbaguri, 

tetiere, etc; 

- energia de deformare a coponentelor interioare ale autovehiculului impactate cu diferite părți 

ale corpului: planșa de bord, panourile ușilor, volanul și coloana volanului, capitonaje interioare 

ale habitaclului, etc. 

Acea parte din energia cinetică relativă a ocupantului netransformată în alte forme de energie 

este preluată de corpul ocupantului și se consumă prin “deformarea” acestuia. 

Situația impactului frontal în care ocupantul este protejat prin sistemul centurii de siguranță 

este substantial diferită din punct de vedere al cinematicii ocupantului și riscului de vătămare 

comparativ cu impactul în care ocupantul nu poartă centura de siguranță. În acest caz, deplasarea 

ocupantului spre înainte, pe direcția forței de impact este liitată. Apare însă deplasarea relativă 

dintre diferite părți anatomice ale corpului precum deplasarea capului față de trunchiul superior 

și lovirea de regulă de planșa de bord, sau deplasarea organelor față de zonele învecinate precum 

este deplasarea creierului față de pereții osoși ai cutiei craniene.  

Pentru optimizare sunt utilizate metode extensive de testare însă acestea dincolo de faptul că 

sunt costisitoare sunt distructive astfel că pentru fiecare test sunt necesare  noi echipamente. 

Alternative cu performanțe ridicate sunt reprezentate de definirea și utilizarea metodelor și 

mijloacelor de calcul numeric. Domeniile de aplicare a metodelor numerice pot fi legate de 

validarea numerică a produselor, de dezvoltarea unor soluții tehnice specifice pentru sporirea 

gradului de securitate ca structuri celulare, cu structuri compozite și investigarea unor secțiuni 

specfice ale pieselor. Metode de calcul performante sunt studiate prin utilizarea calculului paralel 

sau prin dezvoltarea unor noi tehnici de optimizare. 

Prin încercările experimentale sunt obținute informații de referință, precum sunt informațiile 

legate de mecanismul ruperii elementelor care compun ansamblul iar, în continuare, este prezentat 

modelul numeric al ansamblului, model numeric validat pentru studiul impactului.  

Aplicațiile maselor plastice demonstrează că acestea pot contribui nu numai la estetica 

interiorului automobilului dar și la asigurarea funcționalității impuse de cerințele regulamentare 

de protejare la impact, iar un exemplu în acest caz este reprezentat de planșa de bord . 

2.1. Descrierea instalației de încercare 

Planşa bord (Figura2.1)[105], reprezintă un ansamblu constructiv compus din urmatoarele 

componente: 

- poziţia 1: panoul instrumentelor de bord(IP), sistemului audio, sistemului de navigaţie 
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şi diverse compartimente (cutia de acte); 

- poziţia 2: armătura de fixare a plansei bord de structura portantă a caroseriei;  

- poziţia 3: sistemul de fiuxare a coloanei de direcţie şi a siustemului de ventilaţie şi 

condiţionarea aerului; 

- poziţia 4: structura portantă şi de rezistenţă a plansei bord.  

 

Figura2.1 Panșa bord[105] 

2.2. Testarea Experimentală A Spumelor Folosite Ca Structură De Siguranţă  

Pentru identificarea comportamentului spumei de polipropilenă la solicitări dinamice au fost 

testate un număr de materiale din spumă în condiții de încărcare statică și dinamică pentru a le 

estima performanța ca dispozitive de siguranță pentru elementele din interiorul habitaclului. Din 

tensiunile care se impun în timpul unui impact - în principal de compresie -, este firesc să 

identificăm răspunsul materialului  în compresie dinamică. Spumele din polipropilenă expandată 

(EPP) sunt adesea utilizate pentru ambalare (structuri aeronautice, componente electronice, 

alimente etc.), pentru siguranța personală (genunchiere, căști etc.) Și, de asemenea, ca material 

de bază pentru structurile compozite sandwich utilizate în automobile , avioane sau industrii 

navale pe baza capacității lor mari de a absorbi energia și ușurința lor[106]. 

Pentru a suporta sarcini severe care implică rate de deformare ridicate, spumele menționate 

mai sus sunt proiectate pentru a absorbi energia maximă. Astfel, este foarte important ca înainte 

de a începe optimizarea proiectării acestor structuri, să se observe și să se înțeleagă mai întâi 

comportamentul acestor materiale supuse condițiilor reale de utilizare.  

Unul dintre principalii candidați pentru îndeplinirea criteriilor menționate mai sus este 

polipropilena expandată (EPP) datorită densității sale reduse, elasticității ridicate, rezistenței la 

acid, a substanțelor chimice alcaline, a uleiurilor și a solvenților și nu absoarbe ușor apa. Nu este 

toxic și poate fi ușor reciclat. Toate aceste proprietăți fac EPP -ul potrivit pentru ambalarea și 

expedierea produselor în care este necesară protecția la șocuri în timpul manipulării (electronice 

și dispozitive medicale). Cel mai important, poate servi drept material de bază pentru barele de 

protecție din industria producătoare de piese auto, datorită faptului că este puternic, ușor, rezistent 

la șocuri, izolează căldura și absoarbe zgomotul.[107] 

Polistirenul expandat  EPS este o spumă rigidă și dură cu celule închise, care are avantajul de 

a putea produce produse cu densități diferite, poate fi ușor turnat în foi cu grosimi variate sau 

design flexibil, după caz. Acest material a devenit unul dintre cele mai răspândite mase plastice 
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din lume [36][13][31][108]. 

Piocelan-ul este un tip de spumă de polistiren obținut prin adăugarea de poliolefină la 

polistirenul convențional. Astfel, Piocelan-ul păstrează calitățile polistirenului (nivel ridicat de 

rigiditate și greutate redusă), îmbunătățind în același timp absorbția șocurilor, flexibilitatea, 

rezistența la substanțe chimice și proprietățile mecanice.  

Spuma hibridă Piocelan oferă o rezistență mai mare la impact și rezistență comparativ cu 

spumele EPP și EPS și poate fi turnată la densități mai mici decât EPP-ul.  

Proprietățile mecanice ale acestor tipuri de materiale celulare industriale sunt bine cunoscute 

la compresie cvasi-statică și, de asemenea, la solicitări mari. Folosim pentru cele două teste, trei 

materiale din spumă: spume de polipropilenă expandată (EPP) , polistiren expandat (EPS) și 

Piocelan (60 grame/litru). Exemplarele sunt extrase din blocuri mari de spumă la 30 𝑚𝑚 înălțime 

și 36𝑥33 𝑚𝑚, iar pentru al doilea bloc de testare la 30 𝑚𝑚 înălțime și 140𝑥33 𝑚𝑚 (Figura2.2.) 

(http://www.smat2019.ro/index.php/smat/2019/paper/view/183) 

 

 

a) b) 

Figura2.2. Probele folosite la masina de testare (a) si probele experimentale folosite la bancul de 

testare(b)[109] 

Pentru țările din UE (UniuneaEuropeană), experimentele sunt efectuate în conformitate cu 

specificațiile ECE 21. Încărcările aproape statice până la dinamice sunt apoi elaborate pentru a 

studia efectul ratei de deformare asupra răspunsului spumei folosind o mașină de testare 

convențională pentru teste cvasi-statice la rata de deformare de 0,01 și 1𝑠−1. Mașina de testare 

electronic universal controlată de microcomputer este capabilă să dezvolte o rată de deplasare de 

500 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 la 1000 hertz și viteză de 0,01 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛. 

  

a) b) 

Figura2.3. Echipamentul alcătuit din bancul de testare (a) și masina te testare universală (b)[109] 
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Curbele rezultate din datele experimentale, care au fost obținute cu mașina de testare 

universală pentru spumele de polipropilenă expandată (EPP), polistiren expandat (EPS) și 

Piocelan sunt: 

 

(a)                                            (b)                                              (c) 

Figura2.4. Curbele rezultate pentru spumele de polipropilenă expandată (EPP) (a), 

polistiren expandat (EPS) (b) și Piocelan (c).[109] 

În Figurade mai jos este prezentată variația probelor de înălțime înainte și după testul de 

compresie. 

 

Figura2.5. Variația probelor[109] 

Curbele rezultate ale accelerației din datele experimentale ale celor trei materiale EPS, EPP, 

Piocelan, care au fost obținute cu teste experimentale și echipamente experimentale de testare 

fizică sunt:  

 

 

a) b) 

Figura2.6. Materialul EPS dupa efectuarea experimentului si accelerația măsurată[109] 
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a) b) 

Figura2.7. Materialul EPP dupa efectuarea experimentului si accelerația măsurată[109] 

 

 

 

a) b) 

Figura2.8. Materialul Piocelan dupa efectuarea experimentului si accelerația măsurată[109] 

2.3. Concluzii 

În acest capitol s-a efectuat o investigaţie unde s-au folosit trei materiale de interes pentru 

capacitatea lor mare de a absorbi energia: spuma de polipropilenă expandată (EPP), polistirenul 

expandat (EPS) și Piocelan-ul (60 grame / litru). Au fost utilizate două metode de investigație 

pentru a estima performanța ca dispozitive de siguranță pentru piesele interioare: răspunsul 

structural al materialului la impact (variație ridicată față de material) și teste aproape statice la 

încărcări dinamice pentru studierea efectului ratei de deformare asupra răspunsului spumei 

folosind o mașină de testare convențională pentru teste cvasi -statice la viteza de deformare de 

0,01 și 1s-1. Testele efectuate au relevat importanța efectului densității asupra comportamentului 

spumei. Astfel, testul a arătat o creștere a rezistenței proporțională cu densitatea spumei, grosimea 

mărgelei și pereții celulari ca o consecință a creșterii materialului în vrac din spumă. Cele mai 

bune proprietăți în ceea ce privește absorbția de energie sunt cele ale polipropilenei expandate 

(EPP). 

CAPITOLUL 3 – Studiu teoretic și experimental al structurilor 

auxetice  

 

Introducem acest capitol pentru a fi capitol unitar în care vom prezenta toate metodele incluse. 

3.1. Structuri auxetice  

Auxeticele pot fi simple molecule, cristale sau o anumită structură a materiei macroscopice. 

Termenul auxetic[110] derivă din Greacă cuvântul αὐξητικός (auxetikos) care înseamnă „ceea ce 

tinde să crească” și își are rădăcina în cuvântul αὔξησις, sau auxesis, care înseamnă „creștere”. 
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De fapt, în încercarea de a obţine o mai bună cunoaştere a mecanismelor auxetice, au fost propuse 

şi dezvoltate diverse modele bazate pe geometrie nu numai pentru a explica coeficientul Poisson 

negativ observat în materialele auxetice naturale, ci şi pentru a acţiona  ca un model pentru 

proiectarea şi fabricarea de noi materiale artificiale auxetice. Se spune că majoritatea materialelor 

cu coeficient Poisson negativ sunt solidele celulare, cum ar fi spumele[111][91][86]. 

Când sunt întinse auxeticele devin mai groase perpendiculare pe forța aplicată. Acest lucru se 

datorează structurii lor interne particulare și modului în care aceasta se deformează atunci când 

proba este încărcată uniaxial. Se așteaptă ca astfel de materiale și structuri să aibă proprietăți 

mecanice, cum ar fi absorbție ridicată a energiei și rezistența la rupere. Cu toate acestea, datorită 

structurii celulare și naturii de deformare a îndoirii sau rotației elementelor din materialel e 

auxetice, acestea au de obicei o rigiditate relativ scăzută, limitându -și aplicațiile în care rigiditatea 

ridicată, rezistența, duritatea și absorbția de energie sunt simultan dorite. Pentru a depăși această 

limitare, aplicăm structurile de rețea auxetice ca armături combinându-le cu materialele moi 

aproape incompresibile ca matrice pentru a crea o clasă de compozite de înaltă performanță. Acest 

concept cuplat de geometrie și proiectare a materialelor este permis de tehnica de fabricare aditivă 

de ultimă generație[112][113][114]. Rezultatele arată că structurile auxetice pot duce la 

proiectarea de materiale compozite mai rigide și mai dure. Strategia de proiectare a materialelor 

oferă informații despre dezvoltarea claselor de compozite auxetice noi cu o gamă largă de aplicații 

mecanice și structurale. 

Compozitele auxetice prezintă numeroase avantaje, cum ar fi rigiditatea şi rezistenţa specifică 

ridicată şi greutatea redusă. Materialele compozite auxetice au modulul de forfecare ridicat, o 

rezistenţă sporită la încovoiere, o rezistenţă mai bună la fisurare şi o rezistenţă mai mare la 

amortizare decât materialele compozite convenţionale. Aceste avantaje fac ca materialele 

compozite auxetice să fie aplicabile în inginerie. De asemenea, materialele compozite auxetice au 

un raport putere/greutate ridicat iar consumul de energie este îmbunătăţit, atunci când se reduce 

greutatea[69][115][116]. Un alt avantaj al materialelor compozite auxetice este că proprietăţile 

mecanice pot fi modificate prin schimbarea proporţiilor componentelor. Totuşi, materialele 

compozite auxetice sunt dificil de fabricat. Figura3.1 arată că, pe baza materialului de bază și a 

structurii interne, metamaterialele auxetice pot fi clasificate în general ca și compozite celulare, 

naturale, metalice sau multi-materiale. 

 

Figura3.1. Clasificarea materialelor auxetice[110] 

Alderson a propus proiectarea fagurilor tetra-chirali, anti-tetra-chirali, tri-chirali şi anti-tri-

chirali, unde ligamentul anti-chiral formează o formă de jumătate de undă în timp ce ligamentul 

chiral formează o formă de undă completă. În afara acestor modele tradiţionale de celule unitare, 

sunt propuse, de asemenea, noi metamateriale auxetice tetra-chirale şi anti-tetra-chirale hibride. 

Figura3.2 prezintă clasificarea metamaterialelor celulare auxetice:  
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Figura3.2. Clasificarea metamaterialelor celulare auxetice[117] 

Structurile chirale sunt clasificate în rețele chirale 2D, faguri tri -, tetra- și hexachirali, structuri 

meta-chirale și  rețele chirale 3D. În afara acestor modele tradiţionale de celule unitare, sunt  

propuse, de asemenea, noi metamateriale auxetice tetra-chirale şi anti-tetra-chirale 

hibride[49][118][119]. Mai mult decât atât, proprietăţile mecanice ale tri-chiralului reintrant şi 

ale anti-tri-chiralului reintrant de tip fagure sunt cercetate prin modelarea elementelor finite. În 

Figura3.3 sunt prezentate clasificarea structurilor periodice: trichirale, anti -trichirale, tetra-

chirale, anti-tetra-chirale și hexachirale[57][120][121][101]. 

 

Figura3.3. Clasificarea și structuri reprezentative ale structurilor chirale periodice[55] 

Datorită structurii lor unice, au fost utilizate în multe aplicații. Structurile de reintrant  oferă 

un bun echilibru între rigiditatea structurală și coeficientul negativ Poisson, deși anizotropia se 

poate dovedi a fi o provocare în anumite cazuri. Structurile trichirale sunt cele mai puțin auxetice, 

în timp ce structurile anti-tetra-chirale, datorită naturii lor anizotrope, au un coeficient Poisson 

negativ ridicat[122][113][121].  

În ultimele trei decenii, de când Lakes a raportat primele structuri auxetice reintrant de spumă 

în 1987, s-au făcut progrese uriașe în acest domeniu. Cu toate acestea, multe limitări importante 

trebuie abordate, înainte ca materialele auxetice să fie transformate în mărfuri pentru consumul 

larg. Aceste provocări care trebuie rezolvate includ costurile ridicate și limitările tehnicilor de 

fabricație aditivă, porozitatea inevitabilă în structurile auxetice fabricate suplimentar care le 

afectează negativ capacitatea mecanică sub sarcină și lipsa sistemelor 3D care demonstrează 

comportamentul secundar în compresie[123][99]. Aceste limitări pot compromite enorm 

performanţa mecanică. 

3.2. Analiza numerică și analitică a structurii tetra-anti-chirale 2D sub sarcini 

compresive 

Investigarea a trei configuraţii ale unei structuri tetra-anti-chirale a fost selectată deoarece 

prezintă deplasări simetrice de-a lungul axei orizontale sub o sarcină compresivă sau la tracțiune. 
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În același timp, sub sarcini verticale, nu există forțe transversale expuse pe secțiunile utilizate 

pentru încărcarea structurii, în comparație cu structurile tetra -chirale. [64] 

Prima configuraţie a structurii este construită cu lungimile ligamentelor în direcţii 𝑥 şi 

𝑦 definind un raport de 1: 1; pentru a doua structură a fost utilizat un raport de 1,5: 1; în timp ce 

pentru a treia structură, lungimile ligamentelor definesc un raport de 1: 1,5.  

Având în vedere constrângerile impuse de procesul de fabricaţie utilizat pentru specimene 

(tăiate cu laser- mașina – AMADA 3.5kW) şi de echipamentele disponibile pentru testarea şi 

analiza datelor, lungimea bazei ligamentelor a fost stabilită la 20 𝑚𝑚, în timp ce grosimea a fost 

stabilită la 3 𝑚𝑚. Raza nodului a fost definită printr-o analiză parametrică folosind formula 

teoretică pentru estimarea coeficientului Poisson definit de Mousanezhad et al.:[57] 

νxy = −
6 ∙ (r L⁄ )2

6 ∙ (r L⁄ )2 + (t L⁄ )2
 (3.1) 

unde 𝐿 denumeşte lungimea ligamentelor; 𝑟 este raza nodului inelar, iar 𝑡 este grosimea 

ligamentului. 

Formula menţionată mai sus poate fi utilizată exclusiv pentru structuri cu un raport de 1: 1 

între lungimile ligamentelor în direcţiile 𝑥 şi 𝑦. Rezultatele obţinute folosind ecuația (3.1) sunt 

prezentate în Figura3.4. 

 

Figura3.4. Variaţia coeficientului Poisson ca funcţie a razei nodului.[64] 

Setul selectat de parametri dimensionali (20 𝑚𝑚 şi 3 𝑚𝑚) oferă limita superioară pentru raza 

nodului de aproximativ 8 𝑚𝑚, ceea ce permite un decalaj de 1 𝑚𝑚 disponibil pentru deformarea 

structurii. Rezultatul prezentat în Figura3.4 relevă că, după o schimbare semnificativă a  valorii 

coeficientului Poisson între o valoare nulă şi o rază de 3 𝑚𝑚, acesta rămâne cvasistaționar pentru 

valori cuprinse între 5 𝑚𝑚 şi 8 𝑚𝑚. 

În acest scop, utilizarea analizei elementelor finite a fost identificată ca o metodă eficientă 

pentru investigarea corectă a structurii. Modelul numeric a fost definit folosind numai elemente 

finite hexaedrice cu o dimensiune medie de 1 𝑚𝑚. Această soluţie permite trei elemente de 

plasare prin grosimea şi lăţimea ligamentelor. Pentru analiza numerică, LS -Dyna a rezolvat 

implicit [60][121][72] (LSOLVR = 2 şi NSOLVER = 12).  

Modelul material alocat structurilor deformabile este *MAT_PIECEWISE_LINEAR_ 

PLASTICITY. Funcţia de randament Von Mises (𝛷) este implementată de:  

𝛷 =
1

2
∙ 𝑠𝑖𝑗 ∙ 𝑠𝑖𝑗 −

𝜎𝑦
2

3
≤ 0 (3.2) 

unde 𝒔𝒊𝒋 este stresul deviatoric şi 𝝈𝒚 este raza curentă a suprafeţei de randament definită:  



45 

 

σy = β ∙ [σ0 + fh(εeff
p

)] (3.3) 

𝑓ℎ(휀𝑒𝑓𝑓
𝑝

)este funcţia de întărire definită de datele tabelate, luând în considerare tensiunea 

plastică efectivă 

(휀𝑒𝑓𝑓
𝑝

), ea este extrasă din adevărata curbă tensiune sub stres afişată în Figura3.5 b).  

Limba, construită pe secţiunea superioară care uneşte celulele, a fost definită ca un corp rigid 

cu toate gradele de libertate constrânse, în timp ce limba de jos (definită şi ca un corp rigid) a fost 

utilizată pentru a aplica sarcina compresivă pe structură. Sarcina a fost aplicată în trepte, variind 

de la 0 la 4 [𝑘𝑁]. Figura3.5a) prezintă starea de efort, în timp ce Figura3.5 b) prezintă tensiunea 

plastică.  

 

  

a) b) 

Figura3.5. Rezultate obţinute în urma analizei numerice. a) starea de stres; b) tensiunea 

plastică la sfârşitul ciclului de încărcare.[64] 

Tensiunea plastică a fost înregistrată pe ligamentele din apropierea inelului de îmbinare, ca 

urmare a deformării la îndoire. Pentru un element selectat situat într -o zonă în care este prezentată 

tensiunea de îndoire (Figura3.6 a), a fost evaluată evoluția deformarii plastice în timpul ciclului 

de încărcare iar, rezultatele sunt prezentate în Figura3.6 b). 

 

a) b) 

Figura3.6. Evoluția deformarii plastice în funcție de sarcina compresivă aplicată. 

a) prezentare generală a modelului numeric; b) sarcina aplicată și de deformația plastică vs. 

timpul de simulare.[64] 

Rezultatele prezentate în Figura3.6 dezvăluie că o structură maximă de compresie de 2 [𝑘𝑁] 

poate fi aplicată structurii. 
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Experimentele au fost efectuate pe o maşină de testare universală computerizată (clasa 0,5/sarcină 

maximă 50 𝑘𝑁). Aparatul are capacitatea de a efectua teste în urma unui program definit de utilizator. 

Programul a fost definit ca o serie de paşi de încărcare de până la 2,0 𝑘𝑁, pentru care deplasarea a fost 

menţinută constantă timp de 120 de secunde. Între aceste etape, viteza de deplasare a fost stabilită la 1 

[𝑚𝑚 ⁄ 𝑚𝑖𝑛], pentru a oferi o condiţie de încărcare aproape statică. 

Pe specimene a fost modelat un model negru pentru a oferi marcajele necesare pentru corelaţia 

digitală a imaginii. Pentru a capta imaginile a fost utilizată o cameră digitală, dotată cu cu macro lentile. 

Camera a fost acţionată de un program pe calculator ce permite declanşarea printr-un interval de timp 

definit de utilizator (în acest caz, intervalul a fost setat la 10 secunde). 

Figura3.7 prezintă istoricul forței (axa verticală stângă) și a deplasării (axa verticală dreaptă) ca 

funcție a timpului de testare. Etichetele cu textul „Etapa” indică cadrele selectate pentru corelarea 

imaginii digitale. Investigarea mai multor imagini este capabilă de a contabiliza poziționarea 

specimenului în timpul sarcinii și posibilele erori de măsurare. 

 

Figura3.7. Istoricul forţelor şi deplasărilor.[64] 

Figura3.8 prezintă seturile de date forţă-deplasare obţinute în timpul experimentelor. 

 

Figura3.8. Seturi de date forță-deplasare pentru structuri sub sarcină compresivă.[64] 

Curbele de încărcare-descărcare urmează aceeaşi cale pentru structurile testate, arătând că 

sarcina aplicată a subliniat structura numai în domeniul elastic, aşa cum a fost prevăzut, având în 

vedere studiul aferent identificării pe sarcina capabilă. Pentru fiecare etapă, s-a calculat valoarea 

medie a deplasării relative de-a lungul axei de încărcare şi axa transversală. Liniile verticale 

zdrobite delimitează intervalul de etape care au furnizat date exacte pentru estimarea 

coeficientului Poisson. Procesul de corelare a imaginii digitale a fost realizat folosind aplicaţia 

software GOM Correlate.  

Soluția analitică folosită ca referință pentru studiul curent a relevat că pentru o singură celulă, 
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coeficientul Poisson ar putea fi determinat folosind deplasarea relativă de-a lungul axelor 

orizontale și verticale. 

Analiza experimentală a relevat faptul că deplasarea relativă de -a lungul axei orizontale nu 

este constantă, ci crește de la capete (secțiunile care au fost utilizate pentru fixarea s tructurii) la 

mijloc. S-a constatat că coeficientul Poisson poate fi estimat folosind valorile medii ale deplasării 

relative de-a lungul axelor orizontale și verticale. 

  Figura3.9 a) prezintă, pentru structura A, deplasarea transversală, ca rezultat al p rocesului de 

corelare a imaginii digitale. Figura3.9 b) prezintă evoluţia coeficientului Poisson şi a valoarea 

medie pe toate etapele analizei.  

  

a) b) 

Figura3.9. Structura A 

a) deplasare X experimentală; b) Coeficientul Poisson comparativ cu sarcina aplicată.[64] 

 

Figura3.10 a) prezintă, pentru structura B, deplasarea transversală, în timp ce Figura3.10 b) 

prezintă evoluţia coeficientului Poisson.  

  

a) b) 

Figura3.10. Structura B 

deplasare X experimentală; b) Coeficientul Poisson comparativ cu sarcina aplicată.[64] 

Ulterior, Figura3.11 a) prezintă, pentru structura C, deplasarea transversală și evoluția 

coeficientului Poisson (Figura3.11 b)). 
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a) b) 

Figura3.11. Structura C 

deplasarea X experimentală; b) Coeficientul Poisson comparativ cu sarcina aplicată.[64] 

 

A fost dezvoltat și rezolvat un model numeric 3D al structurilor cercetate folosind Ls-Dyna. 

Aceste modele sunt utilizate ca repere pentru analiza analitică și numerică folosind un model de 

element finit cu fascicul simplificat. Așa cum s-a demonstrat, modelul de element finit 3D este 

capabil să afișeze starea de stres și tensiune în  structură și este utilizat ca instrument 

complementar pentru analiza experimentală. Acelasi principiu de masurare pentru evaluarea 

coeficientului Poisson a fost utilizat pentru modelul 3D; astfel, valoarea estimată a fost 

reprezentată ca funcție a sarcinii compresive aplicate.  

Pentru elementele finite hexaedrice 3D care compun modelul numeric utilizat pentru analiza 

numerică, i s-a atribuit un model matematic complet integrat (ELFORM = 2). Sarcina maximă 

aplicată a fost de 2 𝑘𝑁 şi a fost atinsă prin trei etape intermediare. Deşi, aşa cum s-a menţionat 

anterior, s-a utilizat rezolvatorul implicit, pentru fiecare etapă specifică, încărcătura a fost 

menţinută constantă pentru o perioadă scurtă de timp. Sunt raportate rezultatele care afişează 

deplasarea X înregistrată de structuri, precum şi coeficientele Poisson evaluate. Figura3.12 

prezintă rezultatele obţinute pentru structura A. Deplasarea este simetrică faţă de axa verticală 

mediană. Valoarea coeficientului Poisson evaluat variază între -0.896 şi -0.899. Diferenţa dintre 

aceste două valori este de doar 0,3%. 

Analiza conduce la concluzia că sunt necesare mai multe etape de încărcare pentru structuri 

complexe pentru a obține o soluție fiabilă pentru coeficientrul Poisson.  

  

a) b) 
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Figura3.12. Structura A 

a) deplasare X; b) Coeficientul Poisson comparativ cu sarcina aplicată.[64] 

Figura3.13 prezintă rezultatele obţinute pentru Structura B. În acest caz, valoarea 

coeficientului Poisson evaluat variază între -0.605 şi -0.608, cu diferenţa dintre aceste două valori 

de 0,5%. 

  

a) b) 

Figura3.13. Structura B 

a) deplasare X; b) Coeficientul Poisson comparativ cu sarcina aplicată.[64] 

Figura3.14 prezintă rezultatele obţinute pentru Structura C. Pentru ultima configuraţie, 

valoarea coeficientul Poisson evaluat variază între -1,404 şi -1,4075, cu diferenţa dintre aceste 

două valori de 0,25%. 

  

a) b) 

 

Figura3.14. Structura C 

a) deplasare X; b) Coeficientul Poisson comparativ cu sarcina aplicată.[64] 

3.3. Analiza teoretică a structurii tetra-anti-chirale 

Deformarea structurilor anti-tetra-chirale este îndoirea ligamentului dominată în condiții de 

încărcare în plan. Teoria de deformare a încovoierii elastice liniare a lui Euler – Bernoulli este 

utilizată pentru derivarea soluției analitice a deplasării. Mai mult, sunt formulate urm ătoarele 

ipoteze: 

- nodurile (sau cercurile) sunt considerate rigide; 
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- forțele interne orientate într-o direcție perpendiculară asupra stresului aplicat extern;  

- forțele interne sunt dictate de comportamentul cinematic observat (rotația nodurilor rigide) ; 

- deformările de forfecare ale ligamentelor sunt neglijate.[57] 

Principiul lucrului mecanic afirmă că având în vedere poziția de echilibru a unui corp elastic, 

lucrul mecanic (W) al forțelor externe (𝐹𝑖) ce produce o deplasare (𝛿𝑢𝑖) este egală cu schimbarea 

netă a energiei de deformare(U): 

𝛿𝑊 = 𝛿𝑈 (3.4) 

Energia potenţială a unui sistem (Π) poate fi exprimată în:  

Π = U − W (3.5) 

Principiul energiei potenţiale minime prevede că, sub sarcini aplicate, un corp se va deforma 

într-o poziţie în care energia potenţială totală este minimizată.  

δΠ = δU − δW = 0 (3.6) 

Energia potenţială a corpului poate fi exprimată astfel:  

𝛱 = ∭
1

2
∙ 𝜎𝑖𝑗 ∙ 휀𝑖𝑗 ∙ 𝑑𝑉

𝑉

− (∭𝐹𝑖
𝐵 ∙ 𝑢𝑖 ∙ 𝑑𝑉

𝑉

+ ∬𝐹𝑖
𝑆 ∙ 𝑢𝑖 ∙ 𝑑𝑆

𝑆

) (3.7) 

unde 𝜎𝑖𝑗 denumeşte componentele tensorului de stress; 휀𝑖𝑗 componente ale tensorului de 

tensiune; 𝐹𝑖
𝐵 fortele corpului cunoscute; 𝐹𝑖

𝑆 forţe de suprafaţă şi 𝑢𝑖 deplasările.  

Având în vedere o creştere a forţei aplicate 𝛿𝐹𝑖, teorema randamentului minim de energie 

potenţială:  

∂Π

∂Fi
=

∂U

∂Fi
−

∂W

∂Fi
= 0 (3.8) 

Din principiul muncii virtuale, deplasarea virtuală ui poate fi exprimată ca:  

𝜕𝑊

𝜕𝐹𝑖
= 𝑢𝑖 (3.9) 

care dă din ecuația (3.8):  

∂U

∂Fi
= ui (3.10) 

cunoscută sub numele de prima teoremă a lui Catigliano.  

Diagrama corpului liber al celulei unităţii este prezentată în Figura3.15. Structura este 

încărcată de forţele F care acţionează asupra nodurilor 1 şi 2. Având în vedere definiţia structurii, 

la izolarea celulei unităţii, o pereche de momente de îndoire 𝑀 şi 𝑀∗ trebuie adăugate. Acestea 

sunt doi termeni necunoscuţi care vor fi identificaţi, având în vedere starea de echilibru a celulei 

unităţii. În sfârşit, pentru a oferi o estimare a coeficientului Poisson, se adaugă o pereche de forţe 

virtuale P la punctele 3 şi 4. Structura este parametrizată luând în considerare lungimea diferită a 

ligamentelor în direcţiile x şi y şi, de asemenea, diferite grosimi 𝑡𝑥 şi 𝑡𝑦. Raza cilindrului R, 

reprezentând nodul, este un alt parametru, precum şi grosimea  𝑡𝑐. 
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Figura3.15. Diagrama corpului liber al celulei unităţii.[57] 

Folosind notațiile menționate mai sus, energia tensiunii este definită ca:  

𝑈 = 2 ∙ ∫
𝑃2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐴𝑥

𝑙𝑥

0

∙ 𝑑𝑥 + 2 ∙ ∫
𝐹2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐴𝑦

𝑙𝑦

0

∙ 𝑑𝑥 + 2 ∙ ∫
𝑀∗2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑥

𝑙𝑥

0

∙ 𝑑𝑥 + 2

∙ ∫
𝑀2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑦

𝑙𝑦

0

∙ 𝑑𝑥 

(3.11) 

unde: 

𝐴𝑥 = 𝑡𝑤 ∙ 𝑤; 𝐴𝑦 = 𝑡𝑦 ∙ 𝑤; 𝐼𝑥 =
𝑡𝑥
3 ∙ 𝑤

12
; 𝐼𝑦 =

𝑡𝑦
3 ∙ 𝑤

12
 (3.12) 

și w este lățimea secțiunii transversale. 

Din echilibrul momentelor despre axa z: 

M − M∗ − F ∙ r = 0 (3.13) 

Pentru ca toate liniile orizontale din structură să rămână paralele în starea deformată, trebuie 

îndeplinită următoarea condiție (derivată din prima teoremă a lui Castigliano):  

𝜕𝑈

𝜕𝑀
= 0 (3.14) 

Se obține următoarea ecuație: 

∂

∂M
(
(M − F ∙ r)2 ∙ lx

2 ∙ E ∙ Ix
+

M2 ∙ ly

2 ∙ E ∙ Iy
) =

M ∙ lx
E ∙ Ix

−
F ∙ r ∙ lx
E ∙ Ix

+
M ∙ ly

E ∙ Iy
= 0 (3.15) 

Asta dă: 

M =
F ∙ r ∙ Iy ∙ lx

Iy ∙ lx + Ix ∙ ly
 (3.16) 

Și ulterior: 

M∗ =
F ∙ r ∙ Ix ∙ ly

Iy ∙ lx + Ix ∙ ly
 (3.17) 

Substituirea în ecuație () dă 
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U = 2 ∙ ∫
F2

2 ∙ E ∙ Ay

ly

0

∙ dx + 2 ∙ ∫
(F ∙ r)2

2 ∙ E ∙ Ix

lx

0

∙ (
Ix ∙ ly

Iy ∙ lx + Ix ∙ ly
)

2

∙ dx + (3.18) 

2 ∙ ∫
(𝐹 ∙ 𝑟)2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑦

𝑙𝑦

0

∙ (
𝐼𝑦 ∙ 𝑙𝑥

𝐼𝑦 ∙ 𝑙𝑥 + 𝐼𝑥 ∙ 𝑙𝑦
)

2

∙ 𝑑𝑥  

Folosind teorema lui Castigliano 
𝝏𝑼

𝝏𝑭
 se oferă deplasarea totală a punctului 1 în raport cu punctul 

2. 

𝛿𝑦 =
𝜕𝑈

𝜕𝐹
=

2 ∙ 𝐹 ∙ 𝑙𝑦

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐴𝑦
+ (

2 ∙ 𝐹 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑙𝑥
2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑥

+
2 ∙ 𝐹 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑙𝑦

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑦
) ∙ (

𝐼𝑥 ∙ 𝑙𝑦

𝐼𝑦 ∙ 𝑙𝑥 + 𝐼𝑥 ∙ 𝑙𝑦
)

2

 (3.19) 

Considerând 𝑙𝑥 = 𝑙𝑦 = 𝐿/2 şi 𝐼𝑥 =  𝐼𝑦 = 𝐼 dă: 

𝛿𝑦 =
𝐹 ∙ 𝐿

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐴
+

𝐹 ∙ 𝑟2 ∙ 𝐿

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
 (3.20) 

 Deformaţia medie în direcția 𝒚 este dată de: 

εy =
δy

2 ∙ ly
 (3.21) 

Pentru a obţine raportul dintre coeficientul Poisson, sunt adăugate două forţe virtuale de 

magnitudine P care acţionează asupra punctelor 3 şi 4. Deoarece celula se află într -o stare de 

echilibru, este definită următoarea ecuaţie de momente:  

M + M∗ − F ∙ r − P ∙ r = 0 (3.22) 

Folosind condiția 
𝝏𝑼

𝝏𝑴
= 𝟎, se obține următoarea ecuație: 

M ∙ lx + M ∙ ly = (F ∙ r + P ∙ r) ∙ lx (3.23) 

Asta dă: 

M =
(F ∙ r + P ∙ r) ∙ Iy ∙ lx

Iy ∙ lx + Ix ∙ ly
 (3.24) 

 Şi 

M∗ =
(F ∙ r + P ∙ r) ∙ Ix ∙ ly

Iy ∙ lx + Ix ∙ ly
 (3.25) 

Energia tensiunii este definită ca:  

U = 2 ∙ ∫
P2

2 ∙ E ∙ Ax

lx

0

∙ dx + 2 ∙ ∫
F2

2 ∙ E ∙ Ay

ly

0

∙ dx + 2 ∙ ∫
M∗2

2 ∙ E ∙ Ix

lx

0

∙ dx + 2

∙ ∫
M2

2 ∙ E ∙ Iy

ly

0

∙ dx 

(3.26) 

Folosind teorema lui Castigliano 
𝝏𝑼

𝝏𝑷
|
𝑷=𝟎

 se oferă deplasarea totală a punctului 3 faţă de punctul 

4.  

δx = (
2 ∙ F ∙ r2 ∙ lx

2 ∙ E ∙ Ix
+

2 ∙ F ∙ r2 ∙ ly

2 ∙ E ∙ Iy
) ∙ (

Ix ∙ ly

Iy ∙ lx + Ix ∙ ly
)

2

 (3.27) 
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Considerând 𝑙𝑥 = 𝑙𝑦 = 𝐿/2 şi 𝐼𝑥 =  𝐼𝑦 = 𝐼 dă: 

δx =
F ∙ r2 ∙ L

2 ∙ E ∙ I
 (3.28) 

Deformaţia medie în direcția x este dată de: 

εx =
δx

2 ∙ lx
 (3.29) 

Coeficientul Poisson este definit ca: 

νxy = −
εx

εy
 (3.30) 

Sau 

𝜈𝑥𝑦 = −

1
2 ∙ 𝑙𝑥

1
2 ∙ 𝑙𝑦

∙

[
𝑙𝑦
𝐼𝑦

∙ (𝐼𝑦 ∙ 𝑙𝑥)
2
+

𝑙𝑥
𝐼𝑥

∙ (𝐼𝑥 ∙ 𝑙𝑦)
2
] ∙

2 ∙ 𝑟2

(𝐼𝑦 ∙ 𝑙𝑥 + 𝐼𝑥 ∙ 𝑙𝑦)
2

2 ∙ 𝑙𝑥
𝐴

+ [
𝑙𝑦
𝐼𝑦

∙ (𝐼𝑦 ∙ 𝑙𝑥)
2
+

𝑙𝑥
𝐼𝑥

∙ (𝐼𝑥 ∙ 𝑙𝑦)
2
] ∙

2 ∙ 𝑟2

(𝐼𝑦 ∙ 𝑙𝑥 + 𝐼𝑥 ∙ 𝑙𝑦)
2

 (3.31) 

Considerând 𝑙𝑥 = 𝑙𝑦 = 𝐿/2 şi 𝐼𝑥 =  𝐼𝑦 = 𝐼 dă: 

νxy = −
6 ∙ (r L⁄ )2

6 ∙ (r L⁄ )2 + (t L⁄ )2
 (3.32) 

Figura3.16 prezintă o comparaţie între rezultatele obţinute folosind ecuația (3.1) şi ecuația 

(3.30) în cazul unei structuri cu ligamente de lungimi egale (𝑙𝑥 = 𝑙𝑦)și o secţiune pătrată 

dreptunghiulară (𝑙𝑥 = 𝑙𝑦) (cu lăţimea de 1mm.  

Se adaugă date cu rezultatele obținute pentru structuri cu lungimi diferite ale ligamentelor. 

 

Figura3.16. Coeficientul Poisson / ecuația (3.1) vs. ecuația (3.30)[57] 

Modulul normalizat al structurii Young este definit ca raportul dintre efortul mediu 𝜎𝑦 și 

deformarea medie 휀𝑦, împărțit la modulul Young al materialului de bază 𝐸. 

Ez

E
=

1
2 ∙ lx ∙ w

1
2 ∙ ly

∙
1

2 ∙ lx
A + [

ly
lx

∙ (ly ∙ lx)
2
+

lx
Ix

∙ (Ix ∙ ly)
2
∙

2 ∙ r2

(Iy ∙ lx + Ix ∙ ly)
2]

 (3.33) 
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Analiza elementelor finite structurale este capabilă să ofere rezultate fiabile. O metodă simplă 

care poate fi implementată cu ușurință programarea este analiza plană sau 2D. Structurile 

cercetate în lucrare pot fi abordate prin metodă; astfel, a fost dezvoltată o aplicație software. 

Principiile elementelor cu fascicul 2D sunt prezentate succint în această secț iune. 

Aceeaşi teoremă a energiei potenţiale minime dă:  

∂U

∂Qi
= 0 (3.34) 

unde 𝑄𝑖 este vectorul deplasărilor nodale. 

Având în vedere ecuația (3.33) exprimat prin forma matricei  

(∭[B]T ∙ [E]

V

∙ [B] ∙ dV) ∙ Q⃗⃗ = F⃗  (3.35) 

care se aplică la o colecţie de elemente finite dă, pentru corp sau pentru sistemul mecanic, 

formularea generală pentru analiza implicită ca:  

F⃗ g = [Ke] ∙ Q⃗⃗ g (3.36) 

unde 𝐹 𝑔 este vectorul forţelor nodale aplicate; [𝐾𝑒]defineşte matricea de rigiditate în raport cu 

cadrul de coordonate globale şi �⃗� 𝑔 este vectorul deplasărilor nodale 

Matricea de rigiditate globală este o colecţie de matrice locale de rigiditate aliniate cu cadrul 

de coordonate globale prin utilizarea matricei de transformare [T]:  

[Ke] = [T]T ∙ [ke] ∙ [T] (3.37) 

Matricea rigidităţii elementului, în sistemul de coordonate locale, este definită prin:  

[ke] = ∭[B]T ∙ [E]

Ve

∙ [B] ∙ dV (3.38) 

unde [𝐵] este matricea de deplasare şi [𝐸] este matricea de elasticitate. 

Pentru elementul cadru plan, matricea de rigiditate se reduce la:  

[𝑘𝑒] = 𝐸 ∙ ∫ 𝑑𝑥
𝑙𝑒

0

∬[𝐵]𝑇 ∙ [𝐵]

𝐴

∙ 𝑑𝐴 (3.39) 

Având în vedere următoarea definiţie a matricei de deplasare [𝐵], derivată conform teoriei 

deplasării mici (formularea lui Bernoulli): 

matricea de rigiditate este definită prin: 

[B] = {−
1

l
−

y

l3
(12 ∙ x − 6 ∙ l) −

y ∙ l

l3
(6 ∙ x − 4 ∙ l)

1

l

y

l3
(12 ∙ x − 6 ∙ l) −

y ∙ l

l3
(6 ∙ x − 2 ∙ l)} 

            
(3.40) 
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[𝑘𝑒] =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐴 ⋅ 𝐸

𝐿
0 0 −

𝐴 ⋅ 𝐸

𝐿
0 0

0
12 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼

𝐿3

6 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼

𝐿2
0 −

12 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼

𝐿3

6 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼

𝐿2

0
6 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼

𝐿2

4 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼

𝐿
0 −

6 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼

𝐿2

2 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼

𝐿

−
𝐴 ⋅ 𝐸

𝐿
0 0

𝐴 ⋅ 𝐸

𝐿
0 0

0 −
12 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼

𝐿3
−

6 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼

𝐿2
0

12 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼

𝐿3
−

6 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼

𝐿2

0
6 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼

𝐿2

2 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼

𝐿
0 −

6 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼

𝐿2

4 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼

𝐿 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3.41) 

unde 𝐼 = ∬ 𝑦2 ∙ 𝑑𝐴
𝐴

 este momentul inerției. 

Matricea de rotaţie pentru elementul cadru plan este definită de:  

[T] =

[
 
 
 
 
 
cos θe −sinθe 0 0 0 0
sin θe cos θe 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0
0 0 0 cos θe −sin θe 0
0 0 0 sin θe cos θe 0
0 0 0 0 0 1]

 
 
 
 
 

 (3.42) 

Unde 𝜃𝑒 este măsura unghiului între cadrul de coordonate locale asociat elementului şi cadrul 

de coordonate globale. 

Pentru studiul de faţă, a fost dezvoltată o aplicaţie MATLAB pentru a investiga comportamentul 

structurilor tetra-anti-chirale. Figura3.17 prezintă interfaţa proiectată pentru această aplicaţie. 

 

Figura3.17. Alpicaţia MATLAB pentru definirea modelelor cu elemente finite.[124]  

După cum se poate observa din Figura3.17, există o opţiune pentru ieşirea modelului numeric 

LsDyna. Această opţiune va fi discutată într-o secţiune ulterioară. Modelul teoretic se bazează  pe 

presupunerea că nodul este rigid. În acest caz, valoarea modulului Young al materialului asociat 

nodului a fost crescută cu ordinul de 100 (Figura3.18). 



56 

 

  

Coeficientul Poisson (Forma circulară 

deformabilă) 

Modulul Young al formei circulare 2.05𝑒5 𝑀𝑃𝑎 

Modulul Young al ligamentelor 2.05𝑒5 𝑀𝑃𝑎 

Coeficientul Poisson (Forma circulară rigidă) 

Modulul Young al formei circulare 2.0𝑒7 𝑀𝑃𝑎 

Modulul Young al ligamentelor 2.0𝑒5 𝑀𝑃𝑎 

Figura3.18. Influenţa rigidităţii nodului.[124]  

Rezultatele prezentate în Figura3.18 relevă că o ușoară scădere a valorii calculate a 

coeficientului Poisson este obținută atunci când nodul este deformabil. În acest caz, forma 

rotundă, care leagă cele patru ligamente, se schimbă într-un oval cu cea mai lungă diagonală de-

a lungul axei orizontale (deplasarea relativă scade astfel) și cea mai scurtă diagonală de -a lungul 

axei verticale (deplasarea relativă crește). Având în vedere definiția coeficientului Poisson, așa 

cum este indicată de ecuația 3.30 oferă această scădere a raportului calculat a l coeficientului 

Poisson. 

Pentru a aplica încărcăturile şi pentru a oferi sprijin pentru prindere, ligamentele superioare şi 

inferioare au fost unite de o secţiune groasă. Figura3.19 prezintă rezultatele obținute, efectuând 

analiza elementelor finite, pentru soluția cu ligamente de capăt unite de secțiunea groasă (toate 

gradele nodale de libertate sunt constrânse), și cu capetele libere (sunt limitate doar grade de 

translație). 

 

Figura3.19. Rezultatele obţinute soluţiei diferite pentru fixarea capetelor ligamentelor.[124]  
 

Studiul de convergenţă (Figura3.20 a)) realizat cu ajutorul modelelor de elemente finite ale 

fasciculului pe o structură cu trei câte trei celule unite în partea de sus şi în jos de secţiunea 
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groasă, a relevat o mică schimbare a valorii coeficientului estimat de Poisson. Difer enţa este de 

1,1%; astfel, dimensiunea elementului pentru anchetă a fost stabilită la 2,0 𝑚𝑚. Figura3.20 b) 

prezintă evoluţia coeficientului Poisson pentru o structură cu ligamente de lungime egală, când 

numărul de celule de bază variază de la 1 la 7 în ambele direcţii. 

  

a) b) 

Figura3.20. Rezultate obţinute folosind modelul elementelor finite cu fascicul.[124] 

a) analiza convergenţei; b) dimensiunea modelului;  

Analiza de convergenţă a fost realizată pentru o structură cu trei câte trei celule cu capătul 

liber al ligamentelor. Deşi poate fi identificată o modificare mică a valorii estimate a 

coeficientului Poisson, există similitudini între rezultatele obţinute folosind soluţia cu noduri 

deformabile (Figura3.21 a)). 

  

Figura3.21. Rezultate obţinute folosind modelul elementelor finite cu fascicul.[124] 

a) analiza convergenţei; b) dimensiunea modelului;  

O situaţie diferită se obţine în cazul unui număr diferit de celule. Pentru structurile cu secţiuni 

groase, convergenţa la o valoare dată este obţinută printr-o curbă descendentă (Figura3.20 b)), în 

timp ce pentru structura cu capăt liber printr-o curbă ascendentă (Figura3.21 b)). Cu toate acestea, 

în ambele cazuri, odată ce numărul de celule este de trei, diferenţele variază între 3% (Figura3.20 

b)) şi 1% (Figura3.21 b)). 

Pentru a extinde rezultatele raportate în această lucrare, o comparaţie între soluţia obţin ută 

folosind modelul elementului finit cu fascicul şi LsDyna. Modelul numeric LsDyna are aceeaşi 

configuraţie a nodurilor şi elementelor ca şi modelul rezolvat de MATLAB. Formularea 
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elementului folosit pentru LsDyna este 13, care este un fascicul liniar de  Timoshenko pentru 

analiza deplasării mici. Structura investigată este formată doar dintr -o singură celulă. Încărcările 

şi constrângerile sunt prezentate în Figura3.22. 

 

Figura3.22. Model numeric cu elemente de fascicul.[124]  

Structura investigată este formată doar dintr-o singură celulă. Figura3.23 a) prezintă 

deplasarea X, în timp ce Figura3.23 b) prezintă deplasarea Y a structurii, obţinută folosind soluţia 

MATLAB.  

    

a) b) 

Figura3.23. Rezultate obţinute folosind MATLAB[124] 

deplasare X; b) deplasare Y  

Figura3.24 a) prezintă deplasarea X, în timp ce Figura3.24 b) prezintă deplasarea 𝑍 a structurii, 

obţinută folosind soluţionatorul LsDyna. 

  

a) b) 
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Figura3.24. Rezultate obţinute folosind MATLAB[124] 

a) deplasare X; b) deplasare Z. 

Deplasarea în direcţia x este dată de ec. (3.27) în timp ce deplasarea în direcţia  y poate fi 

estimată folosind ec. (3.19). Sub o sarcină de 50 𝑁, pentru o structură fabricată din oţel cu modulul 

Young de 20500 𝑀𝑃𝑎, deplasările sunt: 

δx = −4.19e − 02 mm (3.43) 

δy = −4.31e − 02 mm (3.44) 

Aceste valori sunt obţinute pentru modelul prezentat în Figura3.15. Prin urmare, deplasarea 𝑦 

a structurii este 2 ∙ 𝛿𝑦 = −8.62𝑒 − 02 𝑚𝑚, valoare care este comparabilă cu rezultatele din analiza 

numerică. 

Figura3.25 a) prezintă rezultatele cumulate obţinute prin experimente, simula rea numerică 

folosind modelul 3D, simularea numerică folosind modelul elementului finit al fasciculului şi 

soluţia analitică. Pentru fiecare configuraţie a structurii, valoarea medie a fost calculată şi, 

ulterior, diferenţa dintre acest număr şi valoarea specifică (prin metodă). Diferenţele variază între 

−7,92% şi 6,34% şi, în general, există un acord bun între toate seturile de date.  

În lucrare, sunt analizate patru metode pentru analiza structurilor tetra -anti-chirale (care pot fi 

aplicate și în alte configurații). Aceste metode implică analize experimentale, modelare numerică 

și o soluție analitică. Deoarece este dificil să indicăm o metodă specifică ca fiind cea mai precisă 

pentru a prezice o valoare „adevărată” pentru coeficientul Poisson, valoarea medie a fost utilizată. 

 
 

a) b) 

Figura3.25. Rezultate cumulate.[124]  

a) Valorile coeficientului Poisson estimat de diferite modele; b) diferenţe între valorile 

individuale valoarea medie pentru fiecare configuraţie a structurii. 

Rezultatele prezentate în Figura3.26 prezintă avantajele și deficiențele ( valori calculate sau 

estimate) ale diferitelor metode de analiză. 

Structurile cercetate au fost proiectate cu lungimile ligamentelor definind un raport de 1: 1 

pentru structura A, 1,5: 1 pentru structura B și 1: 1,5 pentru structura C. În urma rezultatelor 

obținute folosind soluția analitică s-a constatat că o scalare a factorului poate fi aplicat pe baza 

rezultatelor obținute pentru structura A. În acest fel, rezultatele obținute pentru Structura B au 

fost scalate cu un factor de 0,6667, iar rezultatele obținute pentru Structura C au fost scalate cu 

un factor de 1,50 și ulterior reprezentate peste rezultate cumulate prezentate în Figura3.26. 
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Figura3.26. Rezultate specifice vs. Scalare[124] 

Rezultatele prezentate în Figura3.26 arată că există un acord bun între seturile de date specifice 

și scalate, luând în considerare toate metodele utilizate pentru investigarea structurilor tetra -anti-

chirale. Acest lucru arată că factorul de scalare obținut din analiza dimensională poate fi aplicat 

soluției obținute folosind oricare dintre metode pentru a oferi o predicție pentru performanțele 

unei structuri date. 

Mai mult, modelul teoretic poate fi aplicat pentru estimarea coeficientului Poisson atunci când 

există o diferență între grosimile ligamentelor. Figura3.27 prezintă valoarea estimată pentru cele 

trei configurații ale structurii cercetate în lucrare.  

   

a) b) b) 

Figura3.27. Variaţia coeficientului Poisson în funcţie de grosimea ligamentului.[124] 

a) Structura A: 20 × 20 mm; b) Structura B: 20 × 30 mm; c) Structura C: 30 × 20 mm 

Folosind aplicaţia MATLAB, se pot cerceta modele complexe. La modulul folosit la 

construirea modelului numeric a fost adăugată o caracteristică definită ca taper. Această 

caracteristică defineşte raportul dintre grosimile unei măsuri de ligament la capăt (lângă nod) şi 

punctul de mijloc. Grosimea ligamentului este crescută liniar între aceste două puncte. Figura3.28 

a) prezintă configuraţia modelului umerical pentru un raport conic de 0,25, iar Figura3.28 b) 

pentru un raport conic de 2,0. 
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a) b) 

Figura3.28. Strutură cu ligamente conice.[124] 

a) raport mijloc până la capăt: 0,25; b) raport mijloc până la capăt: 2,0. 

Rezultatele obţinute prin rularea modelului pentru un raport conic cuprins între 0,25 şi 2,0 

pentru ligamentele X şi Y sunt prezentate în Figura3.29. Figura3.29 a) prezintă rezultatele unei 

structuri cu noduri deformabile, iar Figura3.29 b) prezintă rezultatele unei structuri cu noduri 

rigide. Metoda de utilizare a unui fascicul conic poate fi utilizată pentru a ajusta rigiditatea la 

îndoire a ligamentelor și, prin urmare, la deformarea structurii de -a lungul axelor orizontale și 

verticale. 

  

a) b) 

Figura3.29. Variaţia coeficientului Poisson pentru ligamentele conice.[124] 

a) structura cu noduri deformabile; b) structura cu noduri rigide. 

Modelul elementului finit al fasciculului este un instrument rapid şi versatil pentru proiectarea 

structurilor cu coeficient Poisson dat şi oferă un control suficient pentru o analiză aprofundată 

sau un proces de optimizare. 

3.4. Model teoretic pentru estimarea zonei de platou a forței pentru procesul 

de deformare a structurilor auxetice 3D anti-tetra-chirale 

O analiză a rezultatelor experimentale a arătat că forța etapei platoului ar putea fi estimată 
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folosind caracteristicile geometrice ale modelului și modelul teoretic al lui Bernoulli pentru 

elementul fascicul. Lucrările existente legate de mecanica celulei unitare care alcătuiesc structura 

auxetică nu au folosit ca intrare poziția relativă (marginea de mijloc) [13, 25] și au fost legate 

doar de estimarea raportului Poisson. Prin urmare, unele dintre aceste rezultate sunt aplicate 

structurii circulare investigate în această lucrare.  

Structura 3D este de tip anti-tetra-chiral și este derivată dintr-o structură plană - auxeticul 3D 

a fost fabricat prin tăierea cu laser dintr-o țeavă. Avantajul unei structuri 3D constă în faptul că 

poate oferi autoportanță sub sarcini de compresie și de tracțiune cu lățimi relativ subțiri (în acest 

caz, grosimea piesei de prelucrare a țevii). Mai mult, structura anti -chirală nu prezintă o deplasare 

transversală (asemănătoare forfecării) a capetelor sub sarcini verticale. Deplasarea transversală 

înregistrată în acest caz este consecința comportamentului auxetic. Modelul teoretic al acestei 

lucrări se bazează pe formarea unei articulatii din plastic și urmează trei ipoteze. Primul - nodul 

rămâne nedeformat - este o consecință a analizei imaginilor de lucru experimentale. Al doilea - 

modelul fasciculului Bernoulli - se bazează pe revizuirea literaturii menționată anterior și a fost 

considerat a simplifica modelul. A treia - forțele radiale dezvoltate în timpul compresiei pot fi 

neglijate - este o consecință a analizei rezultatelor simulării numerice folosind un model validat 

experimental. O etapă de platou poate fi un candidat pentru dezvoltarea  unei structuri de siguranță 

capabile să ofere un răspuns prescris sub sarcini compresive. Mai mult, există posibilitatea 

grupării structurilor pentru a obține un răspuns programat în mai multe etape. Cu toate acestea, 

discuția prezentată în această lucrare indică atât aplicarea, cât și limitările modelului teoretic 

propus, aplicabil pentru dezvoltarea structurilor pliabile. 

Probele pentru investigații experimentale au fost fabricate prin tăierea cu laser dintr-o țeavă (mașină 

cu laser TRUMPF) din oțel slab S320. Diametrul exterior al piesei a fost de 40 mm, în timp ce grosimea 

tubului a fost de 2,0 mm. Modelul structurii auxetice este de tip tetra-anti-chiral[119]. Raza interioară a 

nodului este de 4,2 mm, grosimea ligamentului de 3,1 mm. Lungimea ligamentelor de 20,9 mm este 

definită de dimensiunile piesei de prelucrat. Eșantionul a fost testat sub sarcină compresivă folosind o 

mașină de testare universală cu control computerizat. Gestionarea computerizată a procesului de testare 

permite utilizatorului să dezvolte proceduri de testare personalizate. Pentru analiza curentă, structura a 

fost încărcată prin deplasarea capului mobil cu o viteză constantă de 1,0 mm / min. Programul de 

încărcare-descărcare este prezentat în Fig. 3.30.  

 

Figura3.30. Program de testare. Mașina a fost programată pentru a încărca structuri la valori 

specifice (linii punctate orizontale), pentru a menține sarcina timp de aproximativ 20 de secunde și 

pentru a continua cu etapa următoare cu rata de deplasare prescrisă.[119] 
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Figura3.31 a) prezintă curba combinată forță-deplasare, în timp ce Figura3.31 b) prezintă 

specimenele utilizate pentru lucrări experimentale. În Figura3.31 a) există trei regiuni 

identificate: prima este corespunzătoare încărcării proporționale (există o relație liniară între forța 

aplicată și compresia axială); a doua regiune este definită de stadiul de platou al forței de 

deformare, iar a treia este definită de densificarea structurii. Circumferința specimenului 

nedeformat (C 0) este de 125,66 mm, în timp ce circumferința specimenului deformat (C) este de 

112,72 mm, astfel s-a obținut o valoare pentru deformarea circumferinței (휀 H) de 0,103.  

 

 

a) b) 

Figura3.31. a) Rezultate experimentale[119]. Graficul forță-deplasare: prima zonă este 

proporțională cu sarcina, a doua zonă definește zona platoului (forța de deformare), iar a treia zonă 

este definită de intensificarea structurii; b) Probele utilizate pentru în testarea experimentală. 

Înalțimea probei nedeformate (L_0=140 mm), în timp ce înalțimea probei deformate (L_f=131,8 

mm), ceea ce oferă o valoare pentru deformarea verticală de (ε_V=0,1). Circumferința probei 

nedeformate (S_0=125,66 mm) în timp ce circumferința probei deformate (S_f=112,72 mm) astfel 

obținându-se o deformare a circumferinței (ε_H=0,103). 

Folosind măsurarea specimenelor, coeficientul Poisson este definit ca: 

𝜈𝐻𝑉 = −
휀𝐻

휀𝑉
= −

0.103

0.1
≈ −1 (3.45) 

Deoarece ligamentele sunt de lungime egală, se aștepta o valoare în vecinătatea lui -1 în funcție 

de soluție: 

𝜈𝐻𝑉 = −

1
2 ∙ 𝑙𝐻

1
2 ∙ 𝑙𝑉

∙
[
𝑙𝑉
𝐼𝑉

∙ (𝐼𝑉 ∙ 𝑙𝐻)2 +
𝑙𝐻
𝐼𝐻

∙ (𝐼𝐻 ∙ 𝑙𝑉)2] ∙
2 ∙ 𝑟2

(𝐼𝑉 ∙ 𝑙𝐻 + 𝐼𝐻 ∙ 𝑙𝑉)2

2 ∙ 𝑙𝐻
𝐴

+ [
𝑙𝑉
𝐼𝑉

∙ (𝐼𝑉 ∙ 𝑙𝑥)
2 +

𝑙𝐻
𝐼𝐻

∙ (𝐼𝐻 ∙ 𝑙𝑉)2] ∙
2 ∙ 𝑟2

(𝐼𝑉 ∙ 𝑙𝐻 + 𝐼𝐻 ∙ 𝑙𝑉)
2

= −0.953 (3.46) 

Unde 

𝐴 = 𝑡 ∙ 𝑤;  𝐼𝐻 =
𝑡3 ∙𝑤

12
;  𝐼𝑉 =

𝑡3 ∙𝑤

12
; 𝑙𝐻 = 𝐿𝐻 2⁄ ; 𝑙𝑉 = 𝐿𝑉 2⁄  (3.47) 

Un set de markeri au fost adăugați probei pentru o inspecție vizuală, condusă de un cod 

MATLAB, a procesului de zdrobire. 

O cameră digitală a înregistrat procesul de zdrobire cu o rată de cadre de 25 fps. Rata cadrelor 

este suficientă, deoarece procesul a fost cvasistatic datorită ratei de deplasare prescrisa atribuită 

capului în mișcare. Procesul complet pentru analiza imaginii este prezentat în Figura3.32. 
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Imagine extrasă 
Format 

binar 

Detecția 

muchiilor 

Recunoașterea 

caracteristicilor 

Extragerea 

semnelor 
Traiectoriile 

Figura3.32. Metodologia de procesare a imaginii digitale. Imaginea a fost extrasă pentru a păstra doar 

informațiile semnificative. Funcțiile de îmbunătățire a imaginii în Matlab au fost realizate pentru a 

îmbunătăți calitatea acesteia într-un format binar. În această etapă a fost aplicată procedura de detecție 

a muchiilor pentru a extrage contururile din imagine. Contururile au fost analizate ca seturi de date, iar 

recunoașterea caracteristicilor a fost efectuată pentru a identifica formele care seamănă cu niște 

cercuri.[119] 

 

Un specimen alungit a fost testat sub sarcină de tracțiune pentru a extrage datele de tensiune-

deformare, așa cum sunt prezentate în Figura3.33, pentru a completa informațiile studiului 

experimental și pentru a furniza datele necesare pentru analiza numerică.  

 

Figura3.33. Diagrama tensiune – deformare[119]. Caracteristica tensiune-deformare și legea puterii 

Modelul numeric a fost dezvoltat în conformitate cu nomenclatura Ls-Dyna. Modelul numeric 

a fost definit folosind doar elemente finite hexaedrice. În acest scop, a fost dezvoltată o procedură 

MATLAB pentru a obține un model numeric capabil de parametrizare. Modelul de bază, prezentat 

în Figura3.34 a), este nodul împărțit între secțiuni Figura3.34 b) pentru a permite o lungime 

diferită a ligamentelor în direcția orizontală și verticală.  
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a) b) 

Figura3.34. Modelul numeric al nodului inițial. a) Secțiunea și zonele exterioare; b) 

Identificarea zonelor cu diferite culori pentru a permite definirea unui model numeric care 

conține doar opt noduri ale elementului.[119] 

Modelul de bază a fost repetat de-a lungul axelor orizontale și verticale în funcție de numărul 

de celule definite și s-a obținut un model 2.5D. Odată ce nodurile comune au fost îmbinate și 

elementele verificate pentru orientare, modelul 2.5D a fost convertit într -un model 3D 

(Figura3.35). 

 

Operația de transformare: 

L = 2 ∙ π ∙ R 

l = α ∙ R 

Coordonatele cilindrice: 

x = R ∙ cos α 

y = R ∙ sinα 
 

Figura3.35. Trecerea de la modelul 2.5D la 3D. Coordonatele au fost actualizate știind că lungimea 

de-a lungul axei orizontale (L) a modelului 2.5D este circumferința (2∙π∙R) a modelului 3D. Unghiul 

(α) este obținut din lungimea curentă (l) măsurată de-a lungul axei orizontale de la stânga la dreapta. 

Ulterior coordonatele fiecărui nod 3D sunt determinate de un set de coordonate cilindrice. 

Coordonata de-a lungul axei verticale este păstrată din modelul 2.5D. [119]  

Modelul material alocat structurilor deformabile este * MAT_PIECEWISE_LINEAR_ 

PLASTICITY. Contactul general * CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE este 

implementat. Structura este zdrobită de un perete rigid în mișcare definit * 

RIGIDWALL_GEOMETRIC_FLAT_MOTION. 

Suportul inferior este definit de un perete rigid simplu * RIGIDWALL_PLANAR și o 

constrângere suplimentară este adăugată la primul rând de noduri de jos de către * 

CONSTRAINED_GLOBAL. 

Pentru analiza convergenței, numărul elementelor a fost modificat împreună cu grosimea (t) și 

lățimea ligamentului (w). Figura3.36 prezintă modelele numerice cercetate pentru această 

cercetare și rezultatele analizei de convergență.  
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a) b) c) 

  

a) b) 

Figura3.36. Modele numerice pentru analiza convergenței. a) elemente t4/w3; b) elemente t3/w3; 

c) elemente t3/w2; d) curba forță-deplasare; e) zona platou și evaluarea forței medii de deformare 

– diferențele între forțele calculate este de aproximativ 65N, în timp ce media tuturor cazurilor 

este 3691N.[119] 
 

Figura3.37 a) prezintă rezultatul obținut din experimente și simularea numerică, în timp ce 

Figura3.37 b) prezintă un detaliu al forței dezvoltate în timpul platoului conturat.  

 

 

 

a) b) 

Figura3.37. Experiment vs. simulare: a) curba forță-deplasare cu zona platoului conturată; b) 

procesul de deformare al structurii în timpul experimentului comparat cu simularea numerică.[119] 

Diferența dintre valoarea obținută folosind simularea numerică și studiul experimental este de 

+ 7,5%, o valoare rezonabilă având în vedere că modelul numeric este o reprezentare geometrică 

ideală a structurii. 

Cu datele extrase din markerii așezați pe structură și caracteristicile corespunzătoare ale 

modelului numeric, distanța (dreaptă) între o serie de puncte a fost estimată folosind formula 
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𝑑𝐼𝐷1,𝐼𝐷2

𝑟 =
𝑑𝐼𝐷1,𝐼𝐷2

−𝑑𝐼𝐷1,𝐼𝐷2
0

𝑑𝐼𝐷1,𝐼𝐷2
0 . 

 

 

  

Pair 9 - 15 Pair 10 - 14 

  

Pair 8 – 13 Pair 7 - 12 

Figura3.38. Distanța între punctele pereche a fost măsurată atât pe imagini digitale cât și în modelul 

numeric. Distanța relativă a fost folosită pentru a evita transformarea de la pixeli la milimetri pentru 

imaginile digitale.[119] 

Există un acord între modelul de deformare local înregistrat în timpul experimentului în 

comparație cu urma ideală obținută din simularea numerică.  

Modelul teoretic pentru estimarea forței de strivire necesare pentru a produce platoul conturat 

fost dezvoltat în funcție de următoarele ipoteze:  

- nodurile care leagă ligamentele au rămas nedeformate sub sarcina compresivă  

- procesul de deformare al ligamentului urmează modelul fascicolului Bernoulli sub 

sarcină de îndoire 

- forțele exercitate asupra ligamentului, acționând în direcție radială, sunt neglijate.  

Prima ipoteză a fost formulată pentru a ușura procesul de calcul al formei deformate a 

ligamentului. A doua ipoteză este utilizată datorită implementării facile a modelului matematic 

pentru fasciculul lui Bernoulli. A treia ipoteză a fost formulată prin investigarea rezultatelor 

modelului numeric și își propune să conducă la un model matematic simp lificat. Pentru modelul 

numeric utilizat în simulări, se poate observa că tracțiunea (𝜎1) și compresia (𝜎3) sunt cu ordinul 

de mărime mai mare decât tensiunile (𝜎2) care acționează pe direcția transversală a fasciculului 

(direcția radială la raportarea la structură). 

Lungimea ligamentului pe direcția circumferențială a fost notată cu 𝐿𝐻, în timp ce lungimea 

pe direcția verticală (direcția de încărcare) a fost notată cu 𝐿𝑉. Notațiile sunt prezentate în 

Figura3.39 a). Lungimile ligamentelor 𝐿𝐻 și 𝐿𝑉 sunt fie diferite, fie egale, în funcție de parametrii 

de proiectare selectați pentru un anumit coeficient Poisson. În lucrarea de față, sunt investigate 

structurile cu ligamente de lungimi egale. 

În timpul procesului de deformare, forțele care acționează asupra nodurilor produc un moment 

de încovoiere care se aplică ulterior ligamentelor. Dacă centrul nodului este considerat ca o 

referință, ligamentele sunt îndoite spre exterior, închizând decalajul inițial (𝛿) dintre celule, așa 
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cum este prezentat în Figura3.39 b). Prin urmare, decalajul inițial dintre celule poate fi considerat 

o referință pentru deplasarea maximă capabilă a ligamentului (la mijloc) sub sarcină de îndoire 

și, atunci când ligamentele sunt în contact, decalajul curent (𝛿∗) devine zero, așa cum este 

prezentat în Figura3.39 c). 

 

 
 

a) b) 

 
 

c) d) 

Figura3.39. Caracteristici geometrice: a) dimensiunea geometrică a celulei unitare; b) definiția 

decalajului inițial; c) formularea modelului geometric; d) devierea ligamentului[119] 

Deplasarea verticală a marginii ligamentului (𝑣) este determinată folosind raza de curbură (𝜌) 

și lungimea ligamentelor. 

În această circumstanță, decalajul (𝛿) de închis este determinat folosind ecuația:  

𝛿 =
1

2
∙ [𝐿 − 2 ∙ (𝑅𝑖 + 𝑡)] 

𝐿 = 𝐿𝐻 = 𝐿𝑉 

(3.48) 

Decalajul 𝛿, în formă deformată, este egal cu devierea ligamentelor aparținând celulelor 

adiacente: 

𝛿 = 2 ∙ 𝑣 (3.49) 

Utilizând notațiile prezentate în Figura3.39, fibra mediană a ligamentului este definită de: 

Lm =
1

2
∙ [L + (L − 2 ∙ δL)] 

δL = (Ri + t) ∙ sin α 

α = cos−1
Ri

Ri + t
 

(3.50) 

Lungimea ligamentului rămâne neschimbată în timpul procesului de deformare. Prin urmare, 

se pot afirma următoarele: 
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𝐴0𝐵0
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐿𝑚; 𝐴𝐵⏜ = 𝐿𝑚 (3.51) 

Pe de altă parte, lungimea ligamentului poate fi exprimată luând în considerare parametrii 

cercului care definesc circumferința structurii deformate. 

𝐿𝑚 = 2 ∙ 𝜃 ∙ 𝜌 (3.52) 

Ulterior, se pot afirma următoarele: 

OD̅̅ ̅̅ = AO̅̅ ̅̅ ∙ cos θ ; OD̅̅ ̅̅ = ρ ∙ cos θ (3.53) 

Mai mult, deformarea ligamentului este determinată:  

𝑣 = 𝑂𝐶̅̅ ̅̅ − 𝑂𝐷̅̅ ̅̅ ; 𝑣 = 𝜌 − 𝑂𝐷̅̅ ̅̅  (3.54) 

Se obține următoarea ecuație: 

v = ρ − ρ ∙ cosθ (3.55) 

Și prin înlocuirea ecuației. (3.52) în ecuația (3.55) unghiul central 𝜃 este calculat prin 

rezolvarea numerică a următoarei ecuații: 

2 ∙ θ ∙ v

Lm
= 1 − cosθ (3.56) 

Odată ce s-a obținut o valoare pentru unghiul central 𝜃, raza de curbură 𝜌 poate fi calculată 

folosind ecuația (3.52). 

Modelul ligamentului sub efectul forței de încărcare 𝐹 este prezentat în Figura3.40. 

 

 

a) b) 

 

Figura3.40. Modelul grinzii încărcare specifică); formarea unei articulatii plastice pe grinda sub 

sarcină b) și evoluția tensiune-deformare în secțiunea transversală critică c).[119] 

Având în vedere modelul prezentat în Figura3.40 a), forța aplicată 𝐹 produce un moment de 

încovoiere 𝑀 care încarcă ligamentul sub o sarcină de încovoiere pură. Odată cu creșterea forței, 

crește și tensiunea și se dezvoltă o articulație plastică.prezentat în Figura3.40 c). Deformarea 

produsă pe partea exterioară este estimată utilizând:  

휀 =
𝑡

2 ∙ 𝜌
 (3.57) 
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Deformația trebuie să fie mai mult decât o valoare de referință corespunzătoare tensiunii de 

producție (𝜎𝑦) pentru a dezvolta o articulatie din plastic. Folosind legea constitutivă a oțelului ca 

plastic perfect- elastic, evoluția tensiunii-deformare în secțiunea transversală este prezentată în 

Figura3.40 c). 

Două zone caracterizează secțiunea transversală. Regiunea elastică cu o înălțime definită de 𝑡′ 

'și o regiune plastică corespunzătoare sunt definite de 𝑡′ 2⁄  și 𝑡 2⁄  

Deformatia necesară pentru a atinge punctul de randament este dată de:  

휀𝑦 =
𝑡′

2 ∙ 𝜌𝑦
 (3.58) 

Momentul încărcării fasciculului este definit de:  

M = Me,p = σy ∙
t′

2
∙ w

6
+ 2 ∙ σy ∙ [w ∙ (

t

2
−

t′

2
) ∙

1

2
∙ (

t

2
+

t′

2
)] (3.59) 

Folosind următoarele relații: 

ε =
t

2 ∙ ρ
; εy =

t′

2 ∙ ρy
  (3.60) 

Ecuația 3.59 devine: 

M = σy ∙
t2 ∙ w

4
∙ [1 −

1

3
(
t′

t
)

2

] (3.61) 

Sarcina verticală 𝐹 se exercită peste trei grinde (unul din patru este ligamentul de încărcare); 

astfel, forța este dată de: 

𝐹 =
3 ∙ 𝑀

𝑅𝑖 + 𝑡 2⁄
 (3.62) 

Forța dezvoltată pe nod este (există un ligament activ și trei transmitatoare):  

𝐹𝑢 = 3 ∙ 𝐹 (3.63) 

 Având în vedere numărul de celule (𝑛𝐻) de-a lungul circumferinței, forța axială este: 

Fa = nH ∙ Fu (3.64) 

Lacunele, numărul de celule de-a lungul direcției verticale și forma capetelor oferă soluția 

lungimii platoului (𝑑𝑝) înainte de densificare: 

𝑑𝑝 = (𝑛𝑉 − 1) ∙ 𝛿 (3.65) 

În unele cazuri, s-a observat că lungimea platoului se extinde cu 1 2⁄ ∙ 𝛿 permițând deformarea 

ligamentelor aproape de inelele circulare terminale. 

Astfel, limita superioară (𝑑𝑝,𝑢) a lungimii platoului este definită de: 

𝑑𝑝,𝑢 = [(𝑛𝑉 − 1) +
1

2
] ∙ 𝛿 (3.66) 

Modelul numeric prezentat în lucrare este versatil și a fost dezvoltat pentru a adapta diverși 

parametri utili pentru procesele de validare și investigație. Parametrii care influențează 

coeficientul Poisson au fost utilizați pentru a defini configurațiile specifice modelului numeric, 

iar rezultatele au fost comparate cu rezultatele teoretice. Dacă ligamentele se află într -un raport 

rezonabil în comparație cu raza nodului, modelul analitic poate oferi rezultate bune. Modelul 
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teoretic prezentat în secțiunea anterioară a fost implementat într-o aplicație MATLAB, iar 

rezultatele sunt discutate în această secțiune. În același timp, au fost construite modele numerice 

pentru a surprinde caracteristicile geometrice.  

3.5. Concluzii 

Capitolul cuprinde un set complex de investigaţii asupra structurilor tetra-anti-chirale. Probele 

au fost fabricate prin tăiere cu laser, precum şi probe pentru a determina proprietăţile mecanice 

ale materialului. Pentru a identifica sarcina compresivă maximă care poate fi aplicată structurii 

fizice fără a produce deformații plastice, a fost elaborat un model numeric şi încărcat în trepte. 

Pentru acest model, a fost implementată curba experimentală de tensiune.  

A fost elaborată o soluţie analitică pentru evaluarea raportului  Poisson, pornind de la un model 

existent în literatura de specialitate. Soluţia îmbunătăţită actuală permite o estimare a 

coeficientului Poisson pentru structurile cu ligamente de lungimi şi grosimi diferite, care oferă 

posibilitatea de a fi finalizate. Soluţia analitică se bazează pe presupunerea că nodul este rigid, 

iar influența acestei presupuneri a fost verificată prin utilizarea unui model numeric folosind 

elemente de fascicul. 

Pe măsură ce rezultatele numerice pentru modelul elementului cu fascicul au fost obţinute 

pentru ecuaţia de echilibru, a fost elaborată o procedură pentru exportarea modelului în format 

LsDyna. Rezultatele obţinute în urma simulării LsDyna sunt de acord cu rezultatele obţinute 

anterior şi, de asemenea, cu rezultatele obţinute prin rezolvarea soluţiei analitice. 

Unele îmbunătăţiri au fost adăugate la modulul utilizat pentru a construi modelele cu elemente 

finite ale fasciculului, deoarece este capabil să investigheze ligamentele conice. Aceasta adaugă 

o opţiune suplimentară pentru deconectarea structurii. Rezultatele obţinute pentru structurile 

cercetate sunt corelate şi, după cum s-a discutat, urmează raporturile utilizate pentru definirea 

ligamentelor. Mai mult, a fost investigată influenţa metodei utilizate pentru a alătura cap ătul 

superior şi inferior al structurii asupra valorii raportului Poisson. Presupunerea teoretică a unei 

celule sub o sarcină de câmp îndepărtat poate fi ajustată prin rularea modelului elementului finit 

al fasciculului.  

Rezultatele sunt bine corelate, deşi se utilizează o gamă cuprinzătoare de instrumente. 

Ipotezele simplificatoare utilizate pentru soluția analitică nu afectează rezultatele. Elementele 

finite ale fasciculului sunt simplu de utilizat și de aplicat și pot fi un instrument versatil de analiză. 

Modelul de elemente finite 3D este capabil să furnizeze informații detaliate despre 

comportamentul structurii, ceea ce este dificil de recoltat prin metode experimentale. Astfel este 

definit un fundal pentru activităţile viitoare, care permite selectarea metodelor individuale de 

investigare. 

Rezultatele simulărilor numerice au fost comparate cu rezultatele modelului teoretic pentru o 

discuție cu privire la fezabilitatea acestuia. Analiza parametrilor a relevat limitările modelului 

analitic actual de lungimile ligamentelor. Cu toate acestea, se consideră că nu este eficient să 

proiectăm structuri cu ligamente lungi, deoarece comportamentul auxetic nu este influențat de 

măsuri, ci de raportul dintre diferite dimensiuni. 

Soluția analitică propusă este simplă și poate fi aplicată direct la configurarea parametrilor de 

proiectare, a intrărilor necesare atunci când vine vorba de timp și resurse necesare pentru analiza 

aprofundată a structurilor. 
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CAPITOLUL 4 – Modelare numerică 

 

 În acest capitol sunt prezentate modelele numerice ale planșei bord și ale unor piese realizate 

prin fabricare aditivă. 

 Sunt prezentate etapele parcurse pentru definirea modelelor numeric , procesul de validare și 

posibilitățile de utilizare pentru îmbunătățirea performanțelor structurale ale produselor. 

4.1. Prezentarea modelului numeric 

 Utilizarea modelelor numerice în industrie este un mijloc prin care se asigură calitatea 

produselor și în același timp se pot obține reduceri semnificative ale timpului și costurilor alocate 

dezvoltării unui produs nou. Produsul virtual este utilizat pentru simularea diferitelor condiții și 

regimuri de funcționare astfel că se pot verifica diverse scenarii pentru care baza materială pentru 

cercetarea experimentală nu este suficientă sau nu poate să asigure obținerea unor rezultate 

concludente. 

 Modelul numeric al planșei bord, prezentat în această lucrare, este o evoluție a modelului 

existent în baza de cercetare a Centrului „Ingineria Autovehiculelor”. Modelul a fost dezvoltat și 

validat in cadrul unor cercetări efectuate ale căror rezultate au fost publicate sub forma unor 

articole științifice [125] [126] sau în cadrul unor Teze de doctorat. 

 Reiterând aspecte referitoare la procesul de realizare , se face mențiunea că modelul numeric 

este conform cu modelul geometric, model utilizat pentru realizarea echipamentelor de producţie 

astfel că reprezintă corect grosimea materialului precum şi modul de asamblare a elementelor 

componente. De asemenea s-a ţinut cont de cerinţele specifice de rezolvarea ale programului LS -

Dyna.  

 În raport cu specificațiile tehnice ale realizării unui model numeric sunt necesare pe parcurs 

următorii pași: 

− investgarea modelului geometric; 

− analiza grosimilor secțiunilor modelului geometric;  

− generarea suprafeței mijlocii a secțiunilor modelului geometric;  

− identificarea suprafețelor cu grosimi egale;definirea setului de proprietăți (suprafețe 

cu grosimi egale); 

− definirea setului de materiale; 

− stabilirea dimensiunii minime a elementului finit;  

− discretizarea modelului geometric; 

− corectarea modelului geometric; 

− definirea elementelor de legătură dintre componentele modelului;  

− compensarea (masă și inerție) a elementelor care nu sunt reprezentate geometric dar 

care au influență asupra răspunsului modelului numeric;  

− verificarea calității modelului numeric (a elementelor finite); 

− validarea modelului numeric. 

 În Figura4.1 este prezentat modelul geometric al planşei bord. In imagine se poate identifica 

secţiunea curentă (model solid) care este analizată pentru stabilirea modulului de realizare a 

modelului geometric cu suprafeţe de mijloc (model 2.5 D) model ce va fi utilizat ca suport pentru 

operaţia de discretizare. 
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Figura4.1. Investigarea si definirea secțiunilor de lucru ale modelului CAD[125] 

 Cu ajutorul instrumentelor specifice CAD secţiunea curentă este investigată pentru 

determinarea grosmilor pereţilor (Figura4.2). 

 

Figura4.2. Evaluarea grosimilor pereţilor modelului geometric[125] 

 Suprafeţele sunt grupate în raport cu grosimea evaluată conform procedurii anterior menţionate 

pentru a definit modelul geometric suport. Acest mod de organizare a modelului geometric este 

prezentat în Figura4.3. 

 

Figura4.3. Modelul geometric suport[125] 

 Stabilirea dimensiunii elementului se face în raport cu proprietăţile mecanice ale materialului 



74 

 

utilizate pentru fabricarea piesei, timpul de calcul stabilit, performaţele maşinii utilizate pentru 

calculul numeric.  

𝛥𝑡 =
𝑙𝒎𝒊𝒏

𝑐𝑚𝑎𝑡
 (4.1) 

unde: 

− 𝑙𝑚𝑖𝑛 este lungimea minimă a elementului; 

− 𝑐𝑚𝑎𝑡 este viteza sunetului prin materialul respectiv; 

− 𝛥𝑡 pasul de timp calculat. 

 Pentru aplicaţii ale calului explicit aplicat în cazul impactului se acceptă ca valoare de referinţă 

pentru pasul de timp 1𝑒 − 6 𝑠. 

 Viteza sunetului în materialul piesei se calculează cu relaţia:  

𝑐𝑚𝑎𝑡 = √
𝐸𝑚𝑎𝑡

𝜌𝑚𝑎𝑡
 (4.2) 

unde:  

− 𝐸 este modulul de elasticitate longitudinal; 

− 𝜌 este densitatea materialului. 

 Astfel pentru un material plastic lungimea minimă a elementului se calculează: 

𝑙𝑚𝑖𝑛 = ∆𝑡 ∙ 𝑐𝑚𝑎𝑡 = 1 ∙ 10−6 ∙ √
1800 ∙ 106

1000
 (4.3) 

sau: 

𝑙𝒎𝒊𝒏 = 1.3 𝑚𝑚 (4.4) 

 Valoarea calculată este satisfăcătoare dat fiind faptul că dimensiunea medie a elementului a 

fost stabilită la: 

𝑙𝑚𝑒𝑑 = 5.0 𝑚𝑚 (4.5) 

 Componentele planşei bord care au o reprezentare de tip cutie şi care sunt caracterizate de o 

rigiditate sporită (ex. blocul intrumentelor de bord, blocul aerotermei, casetofon, sisteme airbag) 

nu au fost reprezentate în detaliu. 

 Elementele simplificate sunt reprezentate printr-o combinaţie de elemente de legătură (rigid) 

şi elemente de masă care identifică şi compensează efectul acestor subansambluri rigide în ceea 

ce priveşte răspunsul mecanic al structurii analizate.  

 În Figura4.4 este prezentat modelul numeric al planşei bord în care se pot identifica 

subansamblurile reprezentate simplificat. 
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Figura4.4. Modelul numeric cu subansamblurile reprezentate simplificat [125] 

Modelul numeric a fost aliniat corepunzător modului de aşazare pe echipamentul experimental, 

definindu-se în acest fel şi modul de fixare a structurii . 

 

Figura4.5. Model numeric complet [126] 

 Suplimentar pentru stabilirea completă a modului de funcţionare a modelului numeric între 

elementele componente au fost definite interfeţe de tip contact. Impactorul a fost definit ca rigid 

şi datorită faptului că reprezentarea a fost realizată cu elemente  de tip suprafaţă a fost necesară 

compensarea masei până la valoarea nominală cu elemente specifice.  

Setul de mărimi asociate modelului numeric este:  

− lungime: 𝑚𝑚; 

− timp: 𝑚𝑠; 

− densitate: 𝑘𝑔 𝑚𝑚3⁄ ; 

− forță: 𝑘𝑁; 

− energie: 𝐽. 

 În vederea elaborării şi îmbunătăţirii performantelor numerice ale modelului, elaborat cu 

aplicaţii CAD,  au fost elaborate o serie de programe MATLAB.  

 Modele numerice pentru studiul impactului cu planşa bord prezintă informaţii referitoare la 

rezultatele calculului numeric şi oferă prilejul unor investigaţii detaliate prin adăugarea unui grad 

sporit de realism modelului numeric. Optimizarea modelului numeric se realizează prin elaborarea 

unui modul de calcul în MATLAB care permite distribuirea aleatoare a grosimilor pieselor ca re 

compun planşa bord, urmare a faptului că s-au constatat abateri de la valoarea nominală a 

grosimii. 

 Au fost realizate şi evaluate un număr de patru modele de simulare. Schema încercărilor este 

prezentată în Tabelul 4.1. 
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Tabelul 4.1. Modelele numerice. 

 
Limită de rupere 

Grosime 

variabilă 

Tensiuni 

reziduale 

Deformaţii 

relative reziduale 

Model I ✓ - - - 

Model II ✓ - ✓ ✓ 

Model III ✓ ✓ - - 

Model IV ✓ ✓ ✓ ✓ 

 Modelul de material standard este definit de *MAT_24 care permite stabilirea curbei în 

domeniul plastic asociată materialului utilizat.  Dat fiind faptul că au fost investigate punctele 

de integrare un model complex pentru material *MAT_123 a fost utilizat care permite 

specificarea unui număr de puncte de integrare ce trebuie să cedeze (NFAIL) astfel încât să fie 

definită cedarea/ruperea elementului. Cazurile analizate sunt prezentate în Tabelul 4.2. 

Tabelul 4.2. Seturi de date. 

 
*MAT_123 / NFAIL *MAT_24 

RUN I ✓ 4 - 

RUN II ✓ 3 - 

RUN III ✓ 5 - 

RUN IV - ✓ 

Rezultatele obţinute sunt prezentate în Figura4.6. 

  
a) b) 

  

c) d) 

Figura4.6. Rezultate [126] 

a) RUN I. (*MAT_123 / NUMINT = 4 / SHELL ELEMENT: NIP = 6) 

b) RUN II. (*MAT_123 / NUMINT = 3 / SHELL ELEMENT: NIP = 6) 

c) RUN III. (*MAT_123 / NUMINT = 5 / SHELL ELEMENT: NIP = 6) 

d) RUN IV.  (*MAT_24 / SHELL ELEMENT: NIP = 6) 
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 In Tabelul 4.3. sunt centralizate rezultatele obţinute: acceleraţia maximă înregistrată la primul 

vârf (între 8 şi 12 ms); acceleraţia maximă înregistrată la cel de -al doilea vârf (între 13 şi 17 ms), 

HIC şi coeficientul de restituire. Dacă pentru cazul experimental valoarea  coeficientului de 

restituire (COR) a fost determinată cu ajutorul modelului energetic în cazul modelului numeric 

valoarea COR a fost calculată cu ajutorul modelului cinetic ca raportul dintre viteza iniţială  şi 

viteza la recul a impactorului.  

Tabelul 4.3. Rezultate. Model cu suport. 

 EXP M. I Er [%] M. II Er [%] M. III Er [%] M. IV Er [%] 

RUN I / (*MAT_123 / NUMINT = 4 / SHELL ELEMENT: NIP = 6) 

𝑎varf_I [𝑔] 57,04 57,8 1,33 59,8 4,84 57,81 1,35 59,69 4,65 

𝑎varf_II [𝑔] 58,63 63,9 8,99 58,1 -0,90 61,29 4,54 58,04 -1,01 

HIC [-] 218 227 4,13 218 0,00 224 2,75 218 0,00 

COR [-] 0,342 0,340 -0,44 0,340 -0,44 0,348 1,75 0,343 0,44 

RUN II / (*MAT_123 / NUMINT = 3 / SHELL ELEMENT: NIP = 6) 

𝑎varf_I [𝑔] 57,04 58,7 2,91 59,7 4,66 59,3 3,96 59,6 4,49 

𝑎varf_II [𝑔] 58,63 55,22 -5,82 54,15 -7,64 53,2 -9,26 53,1 -9,43 

HIC [-] 218 209 -4,13 208 -4,59 204 -6,42 212 -2,75 

COR [-] 0,342 0,347 1,45 0,344 0,75 0,349 1,97 0,345 1,05 

RUN III / (*MAT_123 / NUMINT = 5 / SHELL ELEMENT: NIP = 6) 

𝑎varf_I [𝑔] 57,04 56,5 -0,95 56,48 -0,98 55,6 -2,52 57,78 1,30 

𝑎varf_II [𝑔] 58,63 55,6 -5,17 54,4 -7,21 51,07 -12,89 51,53 -12,11 

HIC [-] 218 216 -0,92 222 1,83 215 -1,38 219 0,46 

COR [-] 0,342 0,336 -1,71 0,352 2,89 0,350 2,46 0,355 3,82 

RUN IV / (*MAT_24 / SHELL ELEMENT: NIP = 6) 

𝑎varf_I [𝑔] 57,04 56,2 -1,47 56,31 -1,28 56,33 -1,24 56,33 -1,24 

𝑎varf_II [𝑔] 58,63 62,1 5,92 61,3 4,55 60,47 3,14 61,06 4,14 

HIC [-] 218 245 12,39 245 12,39 242 11,01 244 11,93 

COR [-] 0,342 0,348 1,80 0,360 5,35 0,358 4,74 0,358 4,82 

Se constată că pentru cazul în care modelul de material este ales *MAT_24 toate configuraţiile 

modelului numeric supraestimează valoarea parametrului HIC. Pentru fiecare configuraţie a 

modelului numeric în raport cu materialul definit şi mecanismul de cedare asociat a fost calculat 

scorul care reflectă performanţa rezultatelor obţinute. Sunt centralizate un număr de 16 rezultate 

conform celor din Tabelul 4.3 prezentate în sinteză în Tabelul 4.4. 

Tabelul 4.4. Scor calculat. 

 Experiment Model I Model II Model III Model IV 

Scor (pct.) - 11 pct. 12 pct. 12 pct. 13 pct. 

Scor (100%) - 68% 75% 75% 81% 

 Rezultatele obținute indică faptul că pentru un proces de validare detaliat (Model IV) este 

necesară utilizarea informațiilor suplimentare, provenite din simularea procesului de fabricare.  

 Pentru validări structurale  generale este suficient un model de calcul care să aibă integrat în 

mod corect un mecanism de degradare (Model II). 
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4.2. Evaluarea numerică a performanțelor structurale ale planșei bord  

 Rezultatele obținute indică faptul că pentru un proces de validare detaliat (Model IV) este 

necesară utilizarea informațiilor suplimentare, provenite din simularea procesului de fabricare.  

 Pentru validări structurale  generale este suficient un model de calcul care să aibă integrat în 

mod corect un mecanism de degradare (Model II), mecanism de degradare implementat cu prin 

definirea corectă a curbei caracteristice a materialului și stabiliarea criteriului de eliminare 

(ștergere) a unui element finit (prin cedare). 

 Modelul numeric va fi adaptat situației ipotezei de lucru în care structura de rezistență este 

degradată. 

  

a) b) 

Figura4.5. Modele numerice ale planșei bord[125] 

a) modelul numeric al planșei bord – structura inițială; 

b) modelul numeric al planșei bord – structura degradată. 

 Rezultatele numerice vor fi comparate cu rezultatele experimentale pentru identificarea 

nivelului de securitate obținut prin utilizarea unor structuri de rezistență adăugate.  

 În Figura4.6 sunt prezentate rezultatele obținute prin rezolvarea numerică a celor două modele.  

  

a) b) 

Figura4.6. Accelerația impactorului[125] 

a) date primare; b) date prelucrate (Filtu SAE J211). 

 Rezultatele prezentate în Figura4.6 indică faptul că în construcția actuală, structura de 
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rezistență a planșei bord este de natură să ofere un nivel de protecție corespunzător.  

 Simularea numerică realizată pentru construcția cu structura degradată indică faptul că se 

depășesc limitele admise (mai mult de trei milisecunde pentru care care se în registrează o 

accelerația mai mare de 80 𝑔). 

 În Figura4.7 este prezentată evoluția impactutlui în cazul structurii inițiale a planșei bord.  

 

Figura4.7. Evoluția impactului – structura inițială[127] 

 În Figura4.8 este prezentată evoluția impactutlui în cazul planșei bord pentru care structura de 

rezistență este degradată. 
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Figura4.8. Evoluția impactului – structura de rezistență degradată[127] 

Utilizarea unei structuri de rezistență degradată a fost specificată ca o  condiție preliminară pentru 

ipoteza definirii unei soluții tehnice pentru îmbunătățirea performanțelor structurale.  

4.3. Caracterizarea mecanică și modelarea numerică a pieselor realizate prin 

metode de fabricare aditivă 

 Fabricarea cu filament topit (Fused Filament Fabrication - FFF) este o componentă a 

proceselor de fabricație aditivă (AM) caracterizată pe scurt prin construirea pieselor în straturi. 

Procesul de fabricație al produsului este scurt de la proiectare la partea finită și, în funcție de 

tehnologia utilizată pentru fabricare, poate fi, de asemenea, rentabil și accesibil pentru un număr 

mare de utilizatori [128]. Noile imprimante 3D sunt capabile să producă piese și să utilizeze 

materiale performante, îndeplinind standardele piețelor exigente, cum ar fi industria auto  și 
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aerospațială [129] [130]. În plus, progresele recente în tehnologiile de fabricație aditivă au permis 

fabricarea componentelor cu structuri celulare interne complexe, care sunt ajustate la nevoile 

specifice aplicației [131][132][133]. Pentru a produce piese capabile să-și înlocuiască 

echivalentele fabricate prin tehnologii convenționale, este necesară o bună înțelegere a procesului 

și a materialelor utilizate [134][135][136]. Precizia dimensională a structurilor imprimate 3D ar 

putea influența, de asemenea, performanța structurilor  [137][138][86]; prin urmare, este 

prezentată o discuție despre implementarea tehnică a unui model de perturbare. Deteriorarea 

materialului ca urmare a formării golurilor (inclusiv din cauza procesului de fabricație) și a 

acumulării acestora a fost implementată prin instrumente de simulare numerică [139][140][141] 

pentru a investiga mecanismele de cedare/defectare ale structurilor imprimate 3D.  

 Structurile compozite multi-material (compozite laminate asemănătoare microstructuii 

sidefului) au fost proiectate, fabricate și testate atât experimental, cât și numeric pentru a explora 

capacitatea lor de absorbție a energiei. O structură hibridă ca o combinație a unui tub circular de 

aluminiu cu o inserție cu mai multe celule a fost investigată pentru a evalua creșterea performanței 

la zdrobire asupra componentelor individuale. De asemenea, a fost discutat un model pentru 

deteriorarea componentei de fabricație aditivă. Au fost investigate structuri complexe și a fost 

prezentat un mecanism de defecțiune bazat pe zdrobirea pereților în apropierea articulațiilor din 

plastic. Metoda elementelor finite extinse (XFEM) [142] utilizând un segment coeziv cu criterii 

de inițiere și evoluție a deteriorării anizotrope a fost dezvoltată pentru a surprinde dependența 

comportamentelor de fracturare orientărilor de structură / raster pentru polimerii fabricați prin 

metode aditive (AM). Modelul „generalized incremental stress-state dependent damage” 

(GISSMO) [143] este implementat în prezent pentru a prezice procesul de degradare [144][145], 

având în vedere dependența stării de stres prin triaxialitatea stresului. Deși este aplicat în principal 

pentru investigarea structurilor metalice, GISSMO poate fi adaptat pentru investigațiile 

structurale ale structurilor imprimate 3D și ale altor materiale, cum ar fi gheața  [146].  

 Structurile celulare au fost din ce în ce mai utilizate în aplicațiile moderne de inginerie în 

ultimul deceniu datorită proprietăților lor mecanice favorabile, deoarece prezintă o densitate 

scăzută, un comportament bun la încărcare dinamică și capacități ridicate de absorbție a energiei 

(ca dispozitive de rezistență la impact). Modelul de material utilizează atât seturi de date de 

tracțiune, cât și de compresie obținute din experimente. Aceste date au fost implementate în 

modelul numeric. 

O serie de epruvete au fost fabricate utilizând o imprimantă 3D (MakerBot Experimental 2x) cu 

parametrii de proces enumerați în Tabelul 4.5. 

Tabelul 4.5. Parametrii procesului de realizare a epruvetelor [144] 

Parametrul Valoarea Setare parametru imprimantă 3D 

Temperatura capului de tipărire 230°C  

Temperatura pltformei 110°C  

Grosimea stratului de material 0.3 mm maxSparseF illThickness 

Suport on raftSurfaceLayers 

Umplere model 100% infillDensity 

Modelul de umplere linear sparseInfillPattern 

Viteza de tipărire 50 mm/min feed rate 

Distanța între staturile adiacente default spurOverlap 

Modul de realizare a umplerii modelului 0° solidFillOrientationInterval: 0° 

 Figura4.6a) prezintă dimensiunile epruvetei (ASTM D638 — Tip I) și direcția de imprimare 
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aliniată cu axa longitudinală. Direcția de imprimare a epruvetei a fost selectată, luând în 

considerare modelul de depunere a procesului de fabricație a pieselor cercetate în continuare în 

această lucrare, așa cum este prezentat în Figura4.9b). 

 

 

a) b) 

Figura4.9. Modul de realizare a epruvetei [144] 

a) dimensiunile epruvetei; b) model de depunere a materialului 

 Epruvetele au fost testate la tracțiune cu o viteză de deplasare a bacului mobil de 2.0 mm/min.  

 O cameră digitală Nikon echipată cu obiectiv  de tip macro a fost utilizată pentru a captura 

imaginile epruvetei în timpul testului pentru a furniza informația primară pentru analiza prin 

metoda corelației imaginilor digitale (DIC) [145]. Programul DigiCamControl 

(www.digicamcontrol.com) a fost utilizat pentru a controla aparatul fotografic, programat să 

înregistreze un cadru nou la un pas de timp definit (10 secunde). 

  

a) b) 

Figura4.10. Modul de testare a epruvetelor [144] 

a) echipamentul experimental; b) curbele caracteristice măsurate 

 Valorile medii ale dimensiunilor în zona calibrată a epruvetei sunt de 13.2 𝑚𝑚 pentru lățime 

și 3.4 − 3.5 𝑚𝑚 pentru grosime. 

 Valorile măsurate au fost transformate în mărimi reale pentru definirea corectă a caracteristicii 

materialului cu ajutorul relațiilor: 

σr,T = σm,T ∙ (1 + εm,T) 

εr,T = ln (1 + εm,T)  
(4.6) 

Notațiile folosite (indicele 𝑇 face referire la proba de tracțiune)  în setul de ecuații (4.6) sunt 

detaliate după cum urmează: 

− σr,T reprezintă tensiunea reală; 

− σm,T =
𝐹

𝐴0
 reprezintă tensiunea măsurată; 
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− εr,T reprezintă deformația specifică reală; 

− εm,T =
∆𝐿

𝐿0
 reprezintă deformația specifică măsurată. 

 GOM Correlate (www.gom.com) a fost folosit pentru a procesa imaginile obținute în timpul 

procesului experimental și a extrage distribuția deformațiilor relative. Figura4.11 prezintă 

rezultatele procesului de  procesare a imaginii. În timp ce valorile globale ale deformațiilor 

relative au atins în medie valoarea de 3% (Figura4.11 a), a fost înregistrată o valoare locală de 

peste 6% pentru secțiunea care inițiază fractura (Figura4.11 b). 

  

a) b) 

Figura4.11. Analiza deformațiilor relative [144] 

a) valorile globale; b) valorile locale 

Pentru completarea procesului de caracterizare a materialului, au fost fabricate probe pentru 

testul de compresie, iar modelul de imprimare a fost definit ca trasee de depunere concentrice 

prin setarea unui număr mare de elemente de contur (Figura4.12a). 

 

  

a) b) 

Figura4.12. Încercarea la compresiune [144] 

a) realizarea epruvetelor; b) curbele caracteristice măsurate 

Valorile măsurate (Figura4.9b) au fost transformate în valori reale, luând în considerare 

înălțimea piesei (35 mm) folosită ca referință  cu ajutorul setului de relații: 

σr,C =
4 ∙ 𝐹 ∙ ℎ

𝜋 ∙ 𝐷2 ∙ 𝐻
 

εr,C = log (
𝐻

ℎ
) 

(4.7) 
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Notațiile folosite (indicele 𝐶 face referire la proba de compresiune) în setul de ecuații (4.7) 

sunt detaliate după cum urmează: 

− 𝐻 reprezintă înalțimea epruvetei; 

− ℎ reprezintă înalțimea curentă a epruvetei; 

− 𝐷 reprezintă diametrul epruvetei; 

− 𝐹 reprezintă forța măsurată. 

 Comportamentul de înmuiere [135] [147] al materialului sub o sarcină de tracțiune este o 

consecință a dezvoltării parțiale a golurilor și a unei modificări a zonei secțiunii transversale  

(𝐴𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠), iar acest lucru necesită o corecție a curbei tensiune-deformare pentru analiza numerică. 

Diferența dintre tensiunea actualizată și tensiunea reală calculată este compensată prin utilizarea 

unui parametru de deteriorare [148] [149] [150]. 

σr =
𝐹

𝐴 − 𝐴𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠
 (4.8) 

 Se definește parametrul de degradare a structurii (𝐷): 

𝐷 =
𝐴

𝐴𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠
; 0 < 𝐷 < 1 (4.9) 

 Pe baza procedurii menționate mai sus, sunt prezentate curbe complete de tensiune-deformare 

pentru materialul ABS (Figura4.13). 

  

a) b) 

Figura4.13. Caracteristica completă tensiune-deformare relativă [144] 

a) curba caracteristică cu zonă de întărire; b) curba caracteristică model perfect plastic  

 Modelul numeric al materialului care urmează să fie implementat pentru analiza numerică este 

* MAT_124 (*MAT_PLASTICITY_ COMPRESSION_TENSION) cu mecanisme de degradare bazate 

pe stabilirea deformării relative în domeniul plastic sau o valoare minimă impusă a pasului de 

timp. Valorile limită (rupere sau degradare) ale deformării relative  sunt diferite pentru tensiune 

și compresie, în timp ce setarea unei valori minime a pasului de timp este o soluție care necesită 

reglarea fină a parametrilor de intrare ai modelului numeric. O soluție pentru studiul degradării 

materialului, implementată în Ls-DYNA, se bazează pe utilizarea cardului * MAT_ADD_EROSION 

sau (*MAT_ADD_DAMAGE_GISSMO). GISSMO (MOdel Generalized Incremental Stress-State-

dependent MOdel) este un instrument util pentru determinarea stării limită într-o condiție 

specifică de încărcare [84] [151], bazată pe utilizarea triaxialității (ecuația 4.10), oferind raportul 

dintre tensiunea hidrostatică (𝜎ℎ)  (legată de modificarea volumului) și tensiunea echivalentă von 
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Mises (�̅�) (legată de schimbarea formei), care permite o distincție eficientă între stările de 

încărcare [152] [153]. 

𝜂 =
𝜎ℎ

�̅�
 (4.10) 

 O serie de epruvete specializate pentru: forfecare pură, tensiune de forfecare (45°), tensiune 

și crestate (Figura4.14) concepute pentru caracterizarea generală a triaxialității au fost fabricate 

și testate la tracțiune. 

  

 

Figura4.14. Epruvete specializate [144] 

 Probele au fost investigate cu ajutorul metodelor descrise în cadrul acestui capitol. In 

Figura4.15 sunt prezentate rezultatele obținute prin metoda corelării imaginilor digitale.  

    

𝜂 = 0.0 𝜂 = 0.197 𝜂 = 0.333 𝜂 = 0.395 

Figura4.15. Studiul deformațiilor relative [144] 

 Analiza arată că fractura este inițiată de eșecul materialului într -o direcție longitudinală. 

Valorile deformațiilor relative identificate pentru aceste probe sunt de acord cu rezultatele 

obținute pentru proba utilizată pentru determinarea caracteristicii materialului (Figura4.6). În 

cazul unei probe de forfecare pură, deformarea relativă plastică la rupere a fost de aproximativ 

0,11 (11%), deși, în zona monitorizată, deformarea relativă nu a depășit 0,02 (2%). Valoarea 

pentru deformarea relativă la rupere pentru 𝜂 = 0.0 a fost extinsă de la 0,11 la 0,2 în urma unui 

set de simulări numerice. Figura4.16 prezintă harta deformării relative vs. triaxialitate   

implementată în mecanismul GISSMO [152]. 
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Figura4.16. Deformarea relativă (rupere) vs. triaxialitate [144] 

 Modelul de material cu mecanismul GISSMO se bazează pe formularea incrementală a 

acumulării degradării: 

∆𝐷 =
𝐷𝑀𝐺𝐸𝑋𝑃 ∙ 𝐷

(1−
1

𝐷𝑀𝐸𝐸𝑋𝑃
)

휀𝑟
∙ ∆휀𝑝 (4.11) 

 

unde 휀𝑟 este deformarea plastică echivalentă la rupere determinată de curba 𝜎 − 휀, ∆휀𝑝 este 

incrementul deformării plastice echivalente DMGEXP este un parametru specific. 

 Modelul de defecțiune este condus de parametrul DCRIT, care definește defectarea minimă care 

trebuie să se acumuleze pentru a cupla tensorul tensiunilor cu defectarea structurii (FADEXP). 

σr = σe ∙ [1 − (
D − Dcrit

1 − Dcrit
)
m

] (4.12) 

 Un model numeric, modelat în conformitate cu dimensiunile enumerate în Figura4.9, a fost 

dezvoltat pentru analiza numerică în cazul probei supuse la tracțiune . Modelul numeric, cu o 

dimensiune a elementului finit de 0,5 𝑚𝑚 și un  model de material definit de *MAT_124 o fost 

testat la tracțiune. 

 
 

 

Material cu zonă de întărire (Figura4.10a) 

 

Material perfect plastic (Figura4.10b) 

Figura4.17. Simularea numerică a procesului de încercare la tracțiune [144] 

 Un set de noduri prin întreaga secțiune transversală din vecinătatea capătului fixat a fost folosit 

pentru a măsura forța rezultantă, așa cum este prezentat în Figura4.17. În cazul materialului cu 

zonă de întărire, după valoarea tensiunii maxime, curba afișează o linie dreaptă, în timp ce 

degradarea materialului are loc chiar înainte de rupere. În plus, secțiunea fracturată (Figura4.17) 
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urmează un model rupere la 45°, care nu a fost identificat în timpul experimentelor și nu este 

specific piese fabricate prin metoda aditivă cu filament fuzibil . Proba modelată cu un material 

perfect plastic prezintă degradare imediat după atingerea valorii tensiunii maxime, zona fracturată  

prezentându-se ca o secțiune transversală dreaptă. 

 Proba supusă la comprimare a fost investigată cu ajutorul  imaginile înregistrate în timpul 

testului (Figura4.12) și s-a constatat că diametrul s-a modificat de la ~ 25.00 𝑚𝑚 la ~ 31.40 𝑚𝑚. 

 Figura4.18 prezintă rezultatele simulării numeric pentru epruvetele specilizate.  

 

Forfecare pură: 𝜂 = 0.0 

  

 

Forfecare: 𝜂 = 0.0   

 

Întindire: 𝜂 = 0.333  

 

 

Întindire: 𝜂 = 0.333  

 

Figura4.18. Simularea numerică. Epruvete specializate [144] 

 În Cartele 4.1 sunt prezentate informațiile necesare pentru implementarea modelului de 

material care include mecanism de degradare. 
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Cartele 4.1. Date de intrare pentru material 

 *INCLUDE 

ABSutc_.key 

*INCLUDE 

GISSMO_.key 

*INCLUDE 

parameters_GISSMO_.key 

*MAT_PLASTICITY_COMPRESSION_TENSION_TITLE 

ABS 

$--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| 

$      MID        RO         E        PR         C         P      FAIL      TDEL    

       100   1.00E-6      1.50       .33                                  5.0e-5 

$    LCIDC     LCIDT     LCSRC     LCSRT    SRFLAG    LCFAIL        EC      RPCT 

       120       110                           1.0 

$       PC        PT     PCUTC     PCUTT     PCUTF 

     0.002     0.000 

$        K 

 

$END CARD 

*MAT_ADD_DAMAGE_GISSMO 

$--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| 

$      MID                DTYP     REFSZ    NUMFIP 

       100                 1.0                 100  

$    LCSDG     ECRIT    DMGEXP     DCRIT    FADEXP    LCREGD 

       102            &DMGEXP_   &DCRIT_  &FADEXP_              

$    LCSRS      SHRF     BIAXF             MIDFAIL    HISVN 

                0.0       0.0 

 

 În Cartele 4.2 sunt detaliate informațiile conexe.  

Cartele 4.2. Seturi de date și valori numerice ale parametrilor  

 ABSutc_.key 

 *DEFINE_CURVE_TITLE 

ABS-tensile 

       110                 1.0       1.0        .0        .0 

        0.00000e+00        2.88831e-02 

        3.12931e-02        2.88831e-02 

*DEFINE_CURVE_TITLE 

ABS-compressive 

       120                 1.0      1.10        .0        .0 

        1.34989e-04        1.00200e-02 

        6.75128e-04        1.05174e-02 

... 

 GISSMO_.key 

 *DEFINE_CURVE_TITLE 

GISSMO 

       102                 1.0       1.0        .0        .0 

              -0.333               1.000 

               0.000               0.200 

               0.197               0.065 

               0.333               0.050 

               0.395               0.060 

*DEFINE_CURVE_TITLE 

GISSMO1 

       103                 1.0       0.1        .0        .0 

              -0.500               0.500 

               0.000               0.200 

               0.197               0.065 

               0.333               0.048 

               0.395               0.060 

 parameters_GISSMO_.key 

 *PARAMETERS 

  RDMGEXP_   8.00000  RFADEXP_   2.00000   RDCRIT_   0.40000 

4.4. Studiul numeric al structurilor auxetice (tetra-anti-chiral) realizate prin 
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metoda fabricării aditive 

 

 Analiza experimentală și numerică a structurilor auxetice de tip tetra -anti-chiral pune la 

dispoziție o serie de informații referitoarea la comportamentul mecanic al structurii în cazul 

solicitării la comprimare.  

 Existența unui platou – zona în care forța de deformare are o valoare cvasi-constantă – este un 

factor important pentru utilizarea acestor structuri ca elemente suplimentare pentru îmbunătățirea 

performanțelor structurale. 

 Se definește o structură ce va fi utilizată ca element suplimentar pentru asigurarea securității 

în cazul impactului cu planșa bord. Dimensiunile piesei sunt alese în raport cu modul de așezare 

a piesei în zona solicitată a planșei bord. 

 Pentru definirea unui set de parametri pentru realizarea fizică a modelului de testat, se 

analizează performanțele structurale în raport cu zona de deformare denumită “platou” pentru 

care valoarea forței este constantă. 

 Momentul încovoietor (𝑀) – definit în conform celor precizate în capitolele anterioare – care 

se formează în ligament este: 

𝑀 = 𝜎𝑦 ∙
𝑡2 ∙ 𝑤

4
∙ [1 −

1

3
(
𝑡′

𝑡
)

2

] (4.13) 

 Forța verticală (𝐹) care se exercită asupra nodului este: 

𝐹 =
3 ∙ 𝑀

𝑅𝑖 + 𝑡 2⁄
 (4.14) 

 Forța totală (𝐹𝑢) care se exercită asupra nodului este: 

𝐹𝑢 = 3 ∙ 𝐹 (4.15) 

 Dimensiunea platoului pentru care forța de deformare are valoare constantă este : 

𝑑𝑝 = (𝑛𝑉 − 1) ∙ 𝛿 (4.16) 

 Pentru exemplificare se consideră cazul în care structura auxetică este definită cu ajutorul 

parametrilor: 

Tabelul 4.6. Parametrii structurii auxetice 

Parametrul Valoarea 

Lungimea ligamentului (𝑳) 10 𝑚𝑚 

Grosimea ligamentului (𝒕) 1.2 𝑚𝑚 

Raza interioara a nodului (𝑹𝒊) 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0 𝑚𝑚 

Numărul de celule (𝒏𝑽) 3 

 Se definește forța normalizată (𝐹�̅�) ca raportul dintre forța curentă și valoare minimă a forței 

calculată pentru intervalul de variația a razei interioare (𝑅𝑖) a nodului. 

𝐹�̅� =
𝐹𝑢

min 𝐹𝑢

 (4.17) 

 Se aplică acest model de calcul pentru a elimina influența materialului – prin intermediul 

limitei de proporționalitate (𝜎𝑦) – din mecanismul de evaluare a performanțelor structurii auxetice. 

 În Figura4.19 sunt prezentate rezultatele obținute. 
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a) b) 

Figura4.19. Rezultate obținute pentru modelul parametrizat 

a) forța de platou normalizată; b) dimensiunea platoului 

 Rezultatele indică faptul că pentru o valoare redusă a razei nodului se obține o creștere pentru 

valoare forței cât și pentru zona de platou. 

 În mod arbitrar (dar totuși valori situate echidistant în interiorul intervalului)  au fost alese două 

structuri pentru care raza interioară a nodului (𝑅𝑖) are valorile 1.7 𝑚𝑚, respectiv 2.5 𝑚𝑚.  

 Urmând specificațiile procesului indicate în Tabelul 4.5 au fost realizate prin fabricare cu 

filament fuzibil modele fizice ale pieselor. Au fost măsurate dimensiunile de interes, respectiv 

lungimea ligamentului, raza interioară a nodului și grosimea ligamentului. Dimensiunile măsurate 

sunt indicate în Tabelul 4.7. 

Tabelul 4.7. Valori măsurate 

Parametrul Valoarea 

Lungimea ligamentului (𝑳) 10 𝑚𝑚 

Grosimea ligamentului (𝒕) 1.2 𝑚𝑚 

Raza interioara a nodului (𝑹𝒊) 1.7 𝑚𝑚 

Numărul de celule (𝒏𝑽) 3 

Grosimea piesei (direcție normală)  15 𝑚𝑚 

 Piesele obținute au fost testate la comprimare, pentru evaluarea comportamentului mecanic al 

structurii. Echipamentul de încercare permite viteze de deplasare ale bacului mobil cuprinse între 

0.01 𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄  și 500 𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ . 

 Modelul fizic al piesei este suspus la comprimare axiala cu o viteză de deplasare a bacului 

mobil de 5 𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ , respectiv 500 𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ . 

 Dimensiunea piesei de încercat, măsurată pe direcția aplicării forței, este de 60 𝑚𝑚. 

Corespunzător acestei dimensiuni se determină viteza de deformare a piesei de 0,00138 𝑠−1, 

respectiv 0,138 𝑠−1. 

 În Figura4.20 este prezentat procesul de deformare a structurii în cazul în care viteza de 

deformare este 0,00138 𝑠−1. Procesul de deformare a fost înregistrat pentru analiză cu ajutorul 

camerei digitale Nikon pentru care numărul de cadre este 50 𝑓𝑝𝑠. 
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Figura4.20. Deformarea structurii[127] 

 Viteza de deplasare 5 𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ ; viteza de deformare 0,00138 𝑠−1. 

 În Figura4.21 este prezentat procesul de deformare a structurii în cazul în care viteza de 

deformare este 0,138 𝑠−1. Procesul de deformare a fost înregistrat pentru analiză cu ajutorul 

camerei digitale UX Mini pentru care numărul de cadre este 200 𝑓𝑝𝑠. 
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Figura4.20. Deformarea structurii[127] 

 Viteza de deplasare 500 𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ ; viteza de deformare 0,138 𝑠−1. 

 În timpul procesului de deformare a structurii au fost observate desprinderi ale straturilor 

adiacente de material. Este o consecința a preciziei de fabricare a piesei dependentă de 

performanțele de utilizare ale imprimantei 3D. 

 Procedura MATLAB pentru realizarea modului numeric al structurii auxetice a fost modificată 

pentru a permite definirea unui element finit cu dimensiune redusă  [124] [119] [154] care va 

reprezenta zona de sudură între staturile adiacente de material [155]. 
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 În Figura4.21 sunt prezentate detalii al modelelor numerice. 

   

a) b) 

Figura4.21. Modelul numeric al piesei[127] 

a) model solid; b) model cu element de legătura 

 Pentru integrarea efectelor procesului de fabricare a piesei au fost utilizate mecanismele 

integrate în Ls-Dyna de tip perturbare a coordonatelor nodurilor [144]. În Cartele 4.3 sunt 

prezentate informațiile necesare pentru definirea acestui mecanism de perturbare.  

Cartele 4.3. Mecanismul de perturbare  

 *SET_NODE_LIST_GENERATE 

$      SID 

       111 

$    B1BEG     B1END 

         1    700000 

*PERTURBATION_NODE 

$     TYPE      NSID       SCL       CMP    ICOORD       CID          

         4       111       .10         4         0         0 

$   CSTYPE    ELLIP1    ELLIP2       RND 

         1 

$   CFTYPE      CFC1      CFC3      CFC3 

         1      0.20 

 În Figura4.22 sunt prezentate modelele numerice ale piesei pentru proba de comprimare.  

   

a) b) 

Figura4.22. Modelul numeric al piesei 

a) model solid; b) model cu element de legătura 

 Structura este rezemată pe o suprafața plană definită  ca rigidă (*RIGIDWALL_PLANAR). Un set 

de noduri (coordonata 𝑍 =  0.5 𝑚𝑚) este definit pentru a realiza o constrângere suplimentară. 
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 Structura este comprimată cu ajutorul unui element rigid (*RIGIDWALL_GEOMETRIC_ 

FLAT_MOTION) a cărui viteza de deplasare este constantă și este definită în conformitate cu 

procesul de testare fizică a piesei. 

 În Figura4.23 sunt prezentate rezultatele obținute în urma simulării numerice a structurilor.  

 

Figura4.23. Deformarea structurii[127] 

 Viteza de deplasare 5 𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ ; viteza de deformare 0,00138 𝑠−1. 

Rezultat experimental; model solid, model cu element de legătură 
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Modelul geometric al elementului de sudură a fost calibrat prin iterații succesive. În Cartele 

4.4 este prezentată soluția tehnică [150] [156] stabilită pentru procesul de simulare numerică. 

Cartele 4.4. Definirea mecanică a elementului de legătură  

 *MAT_COHESIVE_MIXED_MODE 

$--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| 

$      MID        RO     ROFLG   INTFAIL        EN        ET       GIC      GIIC 

       200   1.00E-6         0         1      1.50      1.50    0.0020    0.0020 

$      XMU         T         S       UND       UTD     GAMMA 

       2.0     0.030     0.030      0.15      0.15       2.0 

$END CARD 

 Parametrii UND (ultimate displacement in normal direction), UTD (ultimate displacement in 

tangential direction), T (peak stress in normal direction) și S (peak stress in tangential direction) 

sunt determinați în urma investigării structurilor testate la tracțiune și prin corelare cu rezultatele 

calcului numeric. Energia de rupere este definită cu ajutorul relațiilor: 

𝐺𝐼 =
𝑇 ∙ 𝑈𝑁𝐷

2
 

𝐺𝐼𝐼 =
𝑆 ∙ 𝑈𝑁𝑆

2
 

(4.17) 

 În Figura4.24 sunt prezentate grafic forțele de deformare determinate experimental și calculate 

cu ajutorul modelelor numerice. 

  

a) b) 

Figura4.24. Modelul numeric al piesei 

a) model solid; b) model cu element de legătura 

 Se constată o bună similitudine între cele două seturi de rezultate. În zona de platou se constată 

existența unor neregularități – variații locale ale forței de deformare. Aceste variații sunt 

consecință a faptului că în momentul în care un element atinge starea limită este îndepărtat din 

model. În realitate nu se produce pierdere de material, acesta fiind unul dintre motivele pentru 

care în cuprinsul acestui capitol a fost analizată soluția utilizării unui element de legătură. 

 Pentru eliminarea variațiilor locale se poate aplica o procedură de filtrare a datelor prin 

aplicarea unui operator de mediere. 

Comenzi 4.1. Procedură MATLAB pentru definirea valorii medii peste 𝑛 puncte  
1 

2 

3 

4 

5 

np_=500; 

for ii_=1:length(DS_(:,1))-np_ 

  DS_(ii_,3)=mean(DS_(ii_:ii_+np_,2)); 

end 

DS_(length(DS_(:,1))-np_:length(DS_(:,1)),3)=DS_(length(DS_(:,1))-np_-1,3); 
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 În Figura4.25 sunt prezentate pentru exemplificare imagini ale structurii în timpul procesului 

de deformare pentru evidențierea mecanismului de desprindere a straturilor adiacente. 

  

  

Figura4.25. Simularea numerică a procesului de deformare a structurii[127] 

 Având în vedere faptul că modelul prezentat va fi integrat în modelul planșei bord este necesară 

compatibilizarea timpului de calcul. Pentru stabil irea unui pas de timp unitar se utilizează 

mecanismul de scalare (parametrul MSIST și valoarea precizată pentru DT2MS) a masei introdus 

în modelul numeric prin Cartele 4.5. 

Cartele 4.5. Definirea pasului de timp  

 *CONTROL_TIMESTEP 

$    TDINT    TSSFAC      ISDO    TSLIMT     DT2MS      LCTM     ERODE     MSIST 

        .0        .9         0              -2.e-4                   1         0 

$   DT2MSF 

           

$END 

 În Figura4.25 sunt prezentate elementele în cazul cărora a fost aplicat mecanismul de scalare 

a masei, și valorile masei actualizate. 
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a) b) 

Figura4.26. Mecanismul de scalare a masei[127] 

a) model solid; b) valoarea masei actualizată 

4.5. Concluzii 

 În cadrul acestui capitol au fost analizate aspecte referitoare la procesul de simulare numerică 

a structurilor definite ca ansamblul planșa bord și piesa realizată prin metodă aditivă.  

 Sunt prezentate succint elemente de bază pentru realizarea modelului numeric al planșei bord, 

precum și procesul de validare preliminar. 

 Calculul numeric este completat prin investigarea numerică a situației în care structura de 

rezistență este degradată sau piesa se află la începutul procesului de proiectare și este necesară 

definirea unei soluții tehnice pentru îmbunătățirea performanțelor structurale. 

 Pentru piesa fabricată prin metode aditive este prezentat procesul de validare a materialului. 

Modelul de material este complex și ține cont de starea de solicitare a fiecărui element.  

 Investigarea experimentală a pieselor a arătat faptul că există un mecanism suplimentar de 

degradare prin desprinderea filamentelor adiacente. 

 Modelul numeric a fost completat prin adăugarea elementelor specifice care să permit ă acest 

mecanism de degradare care este complementar celui de monitorizare a stări i de solicitare a 

elementelor. 

 Pentru realizarea unui model numeric robust și eficient din punct de vedere computațional a 

fost investigat și efectul scalării masei, avându-se în vedere faptul ca modelul numeric al planșei 

bord a fost proiectat pentru a fi definit un pas minim de timp. 

 Rezultatele obținute prin simulare numerică sunt în concordantă cu cele determinate 

experimental. 

CAPITOLUL 5 – Cercetarea experimentală și simularea numerică a 

impactului cu planșa bord 

În acest capitol sunt prezentate aspecte referitoare la metodele, mijloacele și rezultatele 

obținute în cazul studiului performanțelor structurale ale planșei bord în cazul impactului cu 

pendul, în conformitate cu prevederile Regulamentului ECE 211. De asemenea, sunt abordate 

 
1
HTTPS://OP.EUROPA.EU/EN/PUBLICATION-DETAIL/-/PUBLICATION/588AA860-5042-4063-AD75-

8AE5E18AF385/LANGUAGE-EN 
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elemente referitoare la simularea numerică a impactului cu planșa bord.  

 Rezultatele obținute sunt analizate pentru evidențierea aspectelor comune.  

5.1. Cercetarea experimentală a impactului cu planșa bord  

 În cadrul Centrului de Cercetare “Ingineria Autovehiculelor” funcționează laboratorul 

“Caroserii și Analiză Structurală”. Baza materială a acestui laborator cuprinde o serie de mijloace 

experimetale, care permit investigarea la impact a structurilor montate în habitaclul automobilului 

[36] [37]. Echipamentele experimentale sunt în continuă dezvoltare, în prezent beneficiind de 

mijloace performante care permit o investigare corectă și robustă a acestor fenomeme. 

 Așa cum a fost menționat în Capitolul IV, se analizează performanța structurală a  unei planșe 

bord a cărei structură de rezistență a fost degradată. 

 Ca ipoteză de lucru, această situație corespunde cazului în care procesul de proiectare se află 

la început și este necesară definirea unei soluții tehnice pentru obținerea nivelului de se curitate 

impus prin normele de omologare a automobilului. 

 În Figura5.1 este prezentată o imagine a ansamblului planșa bord. Structura de rezistență este 

solidară cu planșa bord prin sudare în puncte, astfel că nu este posibilă reabilitarea performanțelor  

structurale ale ansamblului prin înlocuirea parțială a unor componente.  

 

Figura5.1. Ansamblul planșa bord[105] 

 Structura de rezistență este astfel proiectată încât să funcționeze ca un element de interfață, 

fuzibil, între planșa bord și structura de fixare a ansamblului pe caroseria autmobilului. 

 În Figura5.2. este prezentată o imagine fotografică a planșei bord pentru care structura de 

rezistență a fost degradată în urma efectuării probelor experimentale pentru validarea modelului 

numeric [36] 37]. 
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Figura5.2. Structura de rezistență a planșei bord[105] 

 Degradarea structurii se realizează prin contactul cu traversa de susținere a planșei bord 

(Figura5.3).  

 

Figura5.3. Prezentarea elementelor în contact[105] 

 Tranversa de susțienere a planșei bord este de asemenea parte a unui ansamblu solidar de 

componente metalice cu rol important în asigurarea protecței ocupanților automobilului, având în 

vedere faptul că reprezintă și baza de montare a coloanei de direcție.   

 Structura prezentată are un rol major în disiparea energiei cinetice a impactorlui și, în prezent, 

este soluția tehnică utilizată pentru asigurarea parametrilor de performanță a structurii.  

 Corespunzător reglemetărilor în vigoare, se evaluează indicele de traumă a capului HIC (Head 

Injuri Criteria) și se analizează existența unui interval de timp cu o durată mai mare de 3 𝑚𝑠 

pentru care accelerația masurată depășește valoarea de 80 𝑔 [38] .  

 Se impune astfel necesitatea măsurării accelerației impacturului.  

 Impactorul este construit sub forma unei emisfere cu diamterul de 165 𝑚𝑚 amplasat la capătul 

unei bare metalice astfel ca masa redusă să corespundă unei valori de 6.8 𝑘𝑔, și viteza în momentul 

impactului să fie de 24.1𝑘𝑚 ℎ⁄ . 

 Viteza impactorului este determinată geometric, prin accelerarea sub acțiunea câmpului 

gravitațional, astfel că o constrângere suplimentară pentru dimensionare apare din condiția de 

realizare a vitezei de test. 

 Determinarea zonei de impact a fost realizată prin studiul comportamentului dinamic al 

pasagerului în timpul unui impact [36] [37]. 

 În Figura5.4 este prezentat impactorul și modul de amplasare în raport cu planșa bord.   
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Figura5.4. Zona de impact cu planșa bord 

 În Figura5.5 este prezentată o imagine de ansamblu a modului în care a fost realizat standul 

experimental. 

 

Figura5.5. Echipamentul experimental 

 Pentru măsurarea accelerației a fost utilizat un accelerometru2 specializat fabricat de PCB 

Piezotronics, cu o sensibilitate de 9.77𝑚𝑉 𝑚 𝑠2⁄⁄   capabil să măsoare accelerația până la 500 𝑔. 

 
2 HTTPS://WWW.PCB.COM/PRODUCTS?M=352C04 
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Figura5.6. Caracteristici tehnice ale accelerometrului 

  Poziția impactorului este monitorizată prin intermediul unui traductor Kubler 

T8.58503(Figura5.7). Acest dispozitiv permite determinarea, prin transformări geometrice, a 

vitezei de impact pentru stabilirea conformității probei.  

 

   

Figura5.7. Caracteristici tehnice ale accelerometrului 

 Evenimentul asociat impactului este înregistrat video (Figura5.8) cu ajutorul unei camere de 

mare viteză Fastcam UX50 Mini4. Viteza de înregistratre a fost stabilită la 2000 𝑓𝑝𝑠. Specificația 

standardului ECE 21 este ca datele să fie achiziționate cu minim 1000 𝐻𝑧, astfel că viteza de 

filmare este în concordanță cu cerințele precizate în regulament. 

   

Figura5.8. Camera video de mare viteză 

 
3 HTTPS://WWW.KUEBLER.COM/EN/PRODUCTS/MEASUREMENT/ENCODERS/PRODUCT-FINDER 
4 HTTPS://PHOTRON.COM/FASTCAM-MINI-UX/ 
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 Înregistrarea video este declanșată cu ajutorul unei bariere optice montate convenabil în față 

planșei bord. 

   

Figura5.9. Barieră optică 

 Sistemul de achiziție este un sistem modular realizat de National Instruments și este compus 

din: 

Baza cDAQ-9188XT5 cu conexiune Ethernet; 

Modul pentru accelerometre NI-92346; 

Modul pentru date analogice (volți) NI-92017 

 Sistemul de achiziție asamblat este prezentat în Figura5.10 

   

Figura5.10. Sistemul de achiziție asamblat 

 Datele sunt achiziționate cu un sistem de calcul de tip stație de lucru mobilă cu sistem de 

operare Windows 10, echipată procesor Intel I7 care rulează MATLAB. Pentru conectarea cu 

sistemul de achiziție date este necesară instalarea modului suplimentar “Instrument Control”. 

Comenzi 5.1. Procedură MATLAB înregistrarea datelor  
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

close all 

clear all 

clc 

%% Create Data Acquisition Session 

DAQs = daq.createSession('ni'); 

%% Set Session Properties 

DAQs.Rate = 2560*2; % Frequency range: 0.5 to 10000 Hz 

 
5 HTTPS://WWW.NI.COM/RO-RO/SUPPORT/MODEL.CDAQ-9188.HTML 
6 HTTPS://WWW.NI.COM/RO-RO/SUPPORT/MODEL.NI-9234.HTML 
7 HTTPS://WWW.NI.COM/RO-RO/SUPPORT/MODEL.NI-9201.HTML 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

DAQs.DurationInSeconds=5; 

%% Add Channels to Session 

% Add channels and set channel properties, if any. 

DAQa_=addAnalogInputChannel(DAQs,'cDAQ9188XTMod1','ai0','Accelerometer'); 

DAQp_=addAnalogInputChannel(DAQs,'cDAQ9188XTMod5','ai0','Voltage'); 

DAQa_.Sensitivity=9.77e-3; %V/g 

DAQa_.ExcitationCurrent=0.0050; %A range: 2 to 20 mA  

%DAQc.Coupling='DC'; 

%% Acquire Data 

% Start the session in foreground. 

disp('Start Data Aquisition'); 

[data, timestamps, starttime] = startForeground(DAQs); 

%% Log Data 

% Convert the acquired data and timestamps to a timetable in a workspace variable. 

ai0 = data(:,1); inDAQa_ = timetable(seconds(timestamps),ai0); 

ai0 = data(:,2); inDAQp_ = timetable(seconds(timestamps),ai0); 

%% Plot Data 

% Plot the acquired data on labeled axes. 

hFig_(1)=figure; 

plot(inDAQa_.Time, inDAQa_.Variables) 

xlabel('Time'); ylabel('Amplitude (V)');  

legend(inDAQa_.Properties.VariableNames); 

set(hFig_(1), 'Position', [50 50 500 500]); 

% 

hFig_(2)=figure; 

plot(inDAQp_.Time, inDAQp_.Variables) 

xlabel('Time'); ylabel('Amplitude (V)');  

legend(inDAQp_.Properties.VariableNames); 

set(hFig_(2), 'Position', [520 50 500 500]); 

save('data_exp2_.dat','data','-ascii','-tabs'); 

dataall_=[timestamps  data(:,1) data(:,2)]; 

save('data_exp2_.dat','dataall_','-ascii','-tabs'); 

%% Clean Up 

% Clear the session and channels, if any. 

 Frecvența de eșantionare a datelor este de 5120 𝐻𝑧 iar durata înregistrării este de 5 𝑠. 

 Pentru prelucrarea datelor de înregistrare a fost realizat un program MATLAB care permite 

cuplarea valorilor măsurate cu ajutorul sistemului de achiziție cu înregistrarea video. 

Comenzi 5.2. Procedură MATLAB prelucrarea datelor  
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

close all 

clear all 

clc 

%% set parameters 

RO_=1; xs_=400; ys_=400; fID_=1; 

movie_name_='B2C2'; fspeed_=2000; %frames per second 

Rate_=2560*2; %Hz DAQ frequency 

process_movie_=1; 

delay_=20; %ms delay data to movie 

%% part I - acceleration; position and impact 

DS_=load('data_cal2_.dat'); 

hFig_(fID_)=figure; 

plot(DS_(:,1), DS_(:,2),'LineWidth',2); 

if RO_==1; xltxt_='Timp [s]'; yltxt_='Acceleratia [g]'; 

else;      xltxt_='Time [s]'; yltxt_='Acceleration [g]'; end 

xlabel(xltxt_,'FontName','Calibri','FontSize',12); 

ylabel(yltxt_,'FontName','Calibri','FontSize',12); 

set(hFig_(fID_), 'Position', [50 50 xs_ ys_]); fID_=fID_+1; 

hFig_(fID_)=figure; 

%average data 

np_=500; 

for ii_=1:length(DS_(:,1))-np_ 

  DS_(ii_,5)=mean(DS_(ii_:ii_+np_,3)); 

end 

DS_(length(DS_(:,1))-np_:length(DS_(:,1)),5)=DS_(length(DS_(:,1))-np_-2,5); 

plot(DS_(:,1), DS_(:,3),... 

     DS_(:,1), DS_(:,5),... 

     'LineWidth',2); 

if RO_==1; ltxt_={'Date inregistrate','Date prelucrate'}; 

else;      ltxt_={'Raw data','Averaged data'}; end 

lgd_=legend(ltxt_,'Location','NorthEast','FontName','Calibri','FontSize',12); 

if RO_==1; xltxt_='Timp [s]'; yltxt_='Pozitia [V]'; 

else;      xltxt_='Time [s]'; yltxt_='Position [V]'; end 

xlabel(xltxt_,'FontName','Calibri','FontSize',12); 

ylabel(yltxt_,'FontName','Calibri','FontSize',12); 
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36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 
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set(hFig_(fID_), 'Position', [550 50 xs_ ys_]); fID_=fID_+1; 

%position and velocity 

larm_=1.15; %m 

[pmin_, ~]=min(DS_(:,5)); pmax_=max(DS_(:,5)); 

V2deg_=180/(pmax_-pmin_); 

for ii_=1:length(DS_(:,1)) 

   DS_(ii_,6)=(pmax_-DS_(ii_,5))*V2deg_; 

   DS_(ii_,7)=larm_+larm_*cos(DS_(ii_,6)*pi/180); 

   DS_(ii_,8)=sqrt(2*9.81*(2*larm_-DS_(ii_,7))); 

end 

hFig_(fID_)=figure; 

plot(DS_(:,1), DS_(:,8),... 

     'LineWidth',2); 

if RO_==1; xltxt_='Timp [s]'; yltxt_='Viteza [m/s]'; 

else;      xltxt_='Time [s]'; yltxt_='Velocity [m/s]'; end 

xlabel(xltxt_,'FontName','Calibri','FontSize',12); 

ylabel(yltxt_,'FontName','Calibri','FontSize',12); 

set(hFig_(fID_), 'Position', [1000 50 xs_ ys_]); fID_=fID_+1; 

% impact 

sf_=9.81;     %measured: g to m/s 

precord_=0.403; % start point for image recording 

ID_=find(DS_(:,5)<precord_);  

IDmin_=ID_(1)+00; IDmax_=ID_(1)+700; 

impact_(:,1)=DS_(IDmin_:IDmax_,1)-DS_(IDmin_,1); impact_(:,1)=impact_(:,1)*1000; 

impact_(:,2)=DS_(IDmin_:IDmax_,2); impact_(:,3)=impact_(:,2)*sf_; 

impact_(:,4)=DS_(IDmin_:IDmax_,8); 

hFig_(fID_)=figure; 

plot(impact_(:,1), impact_(:,2),'LineWidth',2); 

if RO_==1; xltxt_='Timp [ms]'; yltxt_='Acceleratia [g]'; 

else       xltxt_='Time [ms]'; yltxt_='Acceleration [g]'; end 

xlabel(xltxt_,'FontName','Calibri','FontSize',12); 

ylabel(yltxt_,'FontName','Calibri','FontSize',12); 

set(hFig_(fID_), 'Position', [50 550 xs_ ys_]); fID_=fID_+1; 

%% save acceleration data for LsPrePost analysis 

fout_=fopen('impact_.dat','w'); 

fprintf(fout_,num2str(length(impact_(:,1)),'%4.0f')); fprintf(fout_,'\r\n'); 

for ii_=1:length(impact_(:,1)) 

 fprintf(fout_,[num2str(impact_(ii_,1),'%5.1f'),',',num2str(impact_(ii_,3),'%8.2f')]); 

 fprintf(fout_,'\r\n'); 

end 

fclose(fout_); 

%% part II - start time for image recording 

IDS_=load('data_cal_.dat'); 

%average data 

np_=100; 

for ii_=1:length(IDS_(:,1)); IDS_(ii_,1)=ii_; end 

for ii_=1:length(IDS_(:,1))-np_ 

  IDS_(ii_,3)=mean(IDS_(ii_:ii_+np_,2)); 

end 

IDS_(length(IDS_(:,1))-np_:length(IDS_(:,1)),3)=IDS_(length(IDS_(:,1))-np_-2,3); 

hFig_(fID_)=figure; 

plot(IDS_(:,1), IDS_(:,2),... 

     IDS_(:,1), IDS_(:,3),... 

     'LineWidth',2); 

if RO_==1; ltxt_={'Date inregistrate','Date prelucrate'}; 

else;      ltxt_={'Raw data','Averaged data'}; end 

lgd_=legend(ltxt_,'Location','NorthEast','FontName','Calibri','FontSize',12); 

if RO_==1; xltxt_='Timp [s]'; yltxt_='Pozitia [V]'; 

else;      xltxt_='Time [s]'; yltxt_='Position [V]'; end 

xlabel(xltxt_,'FontName','Calibri','FontSize',12); 

ylabel(yltxt_,'FontName','Calibri','FontSize',12); 

set(hFig_(fID_), 'Position', [550 550 xs_ ys_]); fID_=fID_+1; 

precord_=0.403; % start point for image recording 

ID_=find(DS_(:,5)<precord_);  

trecord_=DS_(ID_(1),1); % start time for image recording 

%% process movie 

movie_in_name_= [movie_name_ '.avi']; 

movie_out_name_=[movie_name_ 'impact_.avi']; 

moviec_out_name_=[movie_name_ 'impactc_.avi']; 

if process_movie_==1   

  mov_=VideoReader(movie_in_name_); 

  mov_.FrameRate; mov_.Duration; 

  movEtime_=fspeed_/mov_.FrameRate*impact_(length(impact_(:,1)),1)/1000; 

  mov_out_ = VideoWriter(movie_out_name_); open(mov_out_); 

  while mov_.CurrentTime < movEtime_ 

     inmovFrame_ = readFrame(mov_); 

     writeVideo(mov_out_,inmovFrame_); 



105 

 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

  end 

  close(mov_out_); 

end 

%% associate data with image 

hFig_(fID_)=figure; kk_=1; 

mov_=VideoReader(movie_out_name_); 

mov_.FrameRate; mov_.Duration; 

%extract data captured by video 

sampleRate_=length(DS_(:,1))/DS_(length(DS_(:,1)),1); 

steps_=50; vtime_=mov_.Duration / (steps_+1); 

           stime_=round(length(impact_(:,1)) / (steps_+1)); 

for ii_=1:steps_+1 

  mov_.CurrentTime = vtime_*(ii_-1); 

  movFrame_ = readFrame(mov_); 

  subplot(2,2,[1 3]); set(hFig_(fID_),'Position',[50 50 2*xs_ ys_]); 

  image(movFrame_); currAxes.Visible = 'off'; axis('off'); 

set(gca,'DataAspectratio',[1.0 1.0 1]); 

  subplot(2,2,2); 

  plot(impact_(:,1), impact_(:,2),'-k','LineWidth',2); hold on; 

  plot(impact_(stime_*(ii_-1)+1,1), impact_((ii_-1)*stime_+1,2),'or',... 

       'LineWidth',4,'MarkerSize',10,'MarkerFaceColor',[1 1 1]); hold off; 

  if RO_==1; xltxt_='Timp [ms]'; yltxt_='Acceleratia [g]'; 

  else       xltxt_='Time [ms]'; yltxt_='Acceleration [g]'; end 

  xlabel(xltxt_,'FontName','Calibri','FontSize',12); 

  ylabel(yltxt_,'FontName','Calibri','FontSize',12); 

  subplot(2,2,4); 

  plot(impact_(:,1), impact_(:,4),'-k','LineWidth',2); hold on; 

  plot(impact_(stime_*(ii_-1)+1,1), impact_((ii_-1)*stime_+1,4),'or',... 

       'LineWidth',4,'MarkerSize',10,'MarkerFaceColor',[1 1 1]); hold off; 

  if RO_==1; xltxt_='Timp [ms]'; yltxt_='Viteza [m/s]'; 

  else       xltxt_='Time [ms]'; yltxt_='Velocity [m/s]'; end 

  xlabel(xltxt_,'FontName','Calibri','FontSize',12);  

  ylabel(yltxt_,'FontName','Calibri','FontSize',12); 

  cmovFrame_=getframe(gcf); 

  cframes_(kk_) = cmovFrame_; kk_=kk_+1; 

end 

mov_out_ = VideoWriter(moviec_out_name_); 

open(mov_out_); 

writeVideo(mov_out_,cframes_); 

close(mov_out_); 

%% Clean Up 

% Clear the session and channels, if any. 

 Pentru început programul pentru prelucrarea datelor a fost utilizat pentru identificarea 

momentului în care impactorul traverseavă bariera optică și se declanșează înregistrarea video cu 

ajutorul camerei de mare viteză. 

 În Figura5.11 este prezentat setul de date provenit de la traductorul de poziție.  

   

Figura5.11. Determinarea poziție impactorului pentru începerea înregistrării video 

 Datele înregistrate sunt prelucrate cu un filtru de mediere peste 𝑛 valori (Comenzi 5.2, liniile 

56 și 98). Valoarea determinată este atribuită variabilei precord_ (Comenzi 5.2, liniile 80 - 85). 
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 Se determină în mod corespunzător pozițiile extreme ale impactorului pentru determinarea 

domeniului de variație a semnalului de poziție. 

 Viteza de impact se calculează cu ajutorul acestui semnal (Comenzi 5.2, liniile 40 -45), 

respectându-se principiul conservării energiei. 

 Se efectuează proba de impact în cazul în care structura planșei bord este degradată. În 

Figura5.12 este prezentată evoluția accelerației impactorului, măsurată pentru întreg intervalul de 

achiziție date, și un extras care reprezintă momentul impactului.  

  

a) b) 

Figura5.12. Accelerația impactorului 

a) intervalul de achiziție date; b) impactul principal 

 Datele înregistrate de traductorul de poziție sunt prelucrate pentru determinarea vitezei de 

impact (Figura5.13). 

  

a) b) 

Figura5.13. Poziția și viteza impactorului 

a) poziția impactorului; b) viteza impactorului 

 Imaginile video sunt prelucrate în MATLAB cu ajutorul funcțiilor implementate în modulele 
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Video Viewer și Image Acquisition. 

 Pentru o reprezentare consistentă informațiile sunt afișate în mod compact (Figura5.14) 

 
 

  

  

  

  

  

Figura5.14. Evoluția impactului 
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 Datele experimentale sunt analizate pentru determinarea intervalului de timp în care 

accelerația depășeste valoarea de 80𝑔. In mod similar a fost identificat și intervalul de timp pentru 

care accelerația depășeste valoare de 70𝑔. 

  

a) b) 

Figura5.15. Intervalele critice 

a) accelerația mai mare de 80 𝑔; b) accelerația mai mare de 70 𝑔 

 Se constată faptul că durată intervalelor de timp nu depășește valoare limită prescrisă de 3 𝑚𝑠, 

ceea ce arată o bună construcție și în cazul unei structuri de  rezistență degradată. 

 Pentru investigarea soluțiilor tehnice de îmbunătățire a performanțelor structurale se montează 

în zona structurii de rezistență o piesă realizată prin metoda fabricării aditive (vezi Capitolul IV).  

   

Figura5.16. Montarea piesei suplimentare în zona planșei bord 

 Procedura de testare la impact se reia pentru configurația indicată în Figura5.16. În Figura5.17 

este prezentată evoluția accelerației impactorului, măsurată pentru întreg intervalul de achiziție 

date, și un extras care reprezintă momentul impactului.  
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a) b) 

Figura5.17. Accelerația impactorului 

a) intervalul de achiziție date; b) impactul principal 

 Se constată o reducere a valorii accelerație maxime de la ~145 𝑔 la o valoare ~80 𝑔. Datele 

experimentale sunt analizate pentru determinarea intervalului de timp în care accelerația 

depășește valoarea de 80𝑔. În mod similar a fost identificat și intervalul de timp pentru care 

accelerația depășește valoare de 70𝑔. 

  

a) b) 

Figura5.18. Intervalele critice 

a) accelerația mai mare de 79.5 𝑔; b) accelerația mai mare de 70 𝑔 

 Valoare maximă a accelerației este mai mică decât 80 𝑔, iar intervalul cu accelerația de 70 𝑔 

s-a redus la o durată de timp de 1.5 𝑚𝑠. Evoluția evenimentului este perezentată în Figura5.19. 
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Figura5.19. Evoluția impactului 
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5.2. Evaluarea numerică a performanțelor structurale ale planșei bord  

 Modelul numeric utilizat pentru investigarea performanțelor structurale este prezentat în 

Figura5.20. 

   

Figura5.20. Modelul numeric al planșei bord[105] 

 Modelul numeric este rezolvat cu ajutorul programului LsDyna. Pentru eficientizarea 

procesului de rezolvare se poate specifica un număr de procesoare (CPU).  

 

Figura5.21. Informații generale referitoare la solverul Ls-Dyna. 
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 În Figura5.22 sunt prezentate rezultatele obținute prin rezolvarea numerică a celor două 

modele. 

  

a) b) 

Figura5.22. Accelerația impactorului 

a) date primare; b) date prelucrate (Filtu SAE J211). 

 Rezultatele prezentate în Figura4.6 indică faptul că în construcția actuală, structura de 

rezistență a planșei bord este de natură să ofere un nivel de protecție corespunzător.  

 În Figura5.23 este prezentată evoluția impactutlui în cazul structurii inițiale a planșei bord.  

 

Figura5.23. Evoluția impactului – structura inițială 

 În Figura5.24 este prezentată evoluția impactutlui în cazul planșei bord pentru care structura 

de rezistență este degradată. 
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Figura5.24. Evoluția impactului – structura de rezistență degradată 

 Rezultatele numerice vor fi comparate cu rezultatele experimentale pentru identificarea 

nivelului de securitate obținut prin utilizarea unor structuri de rezistență adăugate.  

 În Figura5.25 sunt prezentate comparativ rezultatele obținute pentru experiment și modelul 

numeric cu structura de rezistența degradată. 

 

Figura5.25. Accelerația impactorului 

 Analizând rezultatele se constată o bună simulitudine între cele două seturi de rezultate, 

validându-se în acest mod modelul numeric al planșei bord cu structura de rezistență degradată. 

 Figura5.26 prezintă graficul accelerației în cazul structurii cu insert.  
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Figura5.26. Accelerația impactorului 

 Se constată faptul că accelerația calculată depășește valoarea determinată experimental. Acest 

aspect este cauzat de mecanismul de eliminare a elementelor care conduce la modificarea 

rigidității structurii. 

 Pentru deformații mari, performanța mecanismelor de cedare implementate este influențată în 

mod obiectiv de dimensiunea elementului finit. 

 Soluția utilizării unor elemente finite cu dimensiune mai mică nu este fezabilă deoarece ar 

conduce la un timp de calcul care nu este eficient. 

 În Figura5.27 este prezentată evoluția impactului în cazul planșei bord pentru care se utilizează 

elementul suplimentar de rezistență. 
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Figura5.27. Evoluția impactului – structura suplimentară adaugată 

5.3. Concluzii 

În acest capitol au fost analizate aspecte referitoare la metodele, mijloacele și rezultatele 

obținute în cazul studiului performanțelor structurale ale planșei bord în cazul impactului cu 



116 

 

pendul. 

Este prezentată de asemenea structura de rezistență, proiectată încât să funcționeze ca un 

element de interfață, fuzibil, între planșa bord și structura de fixare a ansamblului pe caroseria 

automobilului. Degradarea structurii s-a realizat prin contactul cu traversa de susținere a planșei 

bord. Structura prezentată are un rol major în disiparea energiei cinetice a impactorlui și, în 

prezent, este soluția tehnică utilizată pentru asigurarea parametrilor de performanță a structurii.  

Din analiza datelor experimentale pentru determinarea intervalului de timp în care accelerația 

depășeste valoarea de 80g și intervalul de timp pentru care accelerația depășeste valoarea de 70g, 

se constată faptul că durată intervalelor de timp nu depășește valoarea limită prescrisă de 3 ms, 

ceea ce arată o bună construcție și în cazul unei structuri de rezistență degradată. Constantându-

se astfel o reducere a valorii accelerației maxime de la ~145 g la o valoare ~80 g.   

Rezultatele obținute prin rezolvarea numerică a celor două modele (date primare și date 

prelucrate) indică faptul că în construcția actuală, structura de rezistență a planșei bord este de 

natură să ofere un nivel de protecție corespunzător.  

Rezultatele numerice au fost comparate cu rezultatele experimentale pentru identificarea 

nivelului de securitate obținut prin utilizarea unor structuri de rezistență adăugate  și se constată 

o bună similitudine între cele două seturi de rezultate, validându-se în acest mod modelul numeric 

al planșei bord cu structura de rezistență degradată.  

În cazul structurii cu insert accelerația calculată depășește valoarea determinată experimental ,  

cauzat de mecanismul de eliminare a elementelor care conduce la modificarea rigidității structurii.  

Pentru deformații mari, performanța mecanismelor de cedare implementate este influențată în 

mod obiectiv de dimensiunea elementului finit. Soluția utilizării unor elemente finite cu 

dimensiune mai mică nu este fezabilă deoarece ar conduce la un timp de calcul care nu este 

eficient. 

Soluția tehnică adoptată în această teză este o soluție de compromis care permite  investigarea 

potențialului unei soluții tehnice și poate surprinde câteva detalii ale procesului de deformare a 

structurii. 

CAPITOLUL 6 – Concluzii generale 

 

Teza a avut drept obiectiv general însuşirea şi înţelegerea studiilor teoretice și experimentale, 

în vederea creşterii performanţelor materialelor utilizate la autoturisme ca elemente de siguranţă.  

Pentru a îndeplini multe dintre noile reglementări şi standarde de siguranţă concepute pentru 

a reduce probabilitatea ca vătămarea ocupantului să fie emisă atât pe plan intern, cât şi în 

străinătate, trebuie utilizat un mijloc eficient de disipare a energiei impactului asupra ocupantului. 

În ultimele două decenii, industria automobilelor în ansamblu a pus un accent mai mare pe 

cercetarea şi dezvoltarea în materie de siguranţă şi, mai precis, s -a concentrat pe protecţia 

ocupantului în cazul unei coliziuni. 

Valoarea ştiinţifică şi practică a tezei constă într-o nouă abordare teoretică, practică şi 

metodologică privind definirea unei soluții tehnice pentru îmbunătățirea performanțelor 

structurale. 

Concluziile cercetărilor prezentate în această teză sugerează faptul că, se poate dezv olta un 

model eficient, complex şi particularizat de caracterizare a  structurilor celulare datorită 

proprietăților lor mecanice favorabile, deoarece prezintă o densitate scăzută, un comportament 

bun la încărcare dinamică și capacități ridicate de absorbție  a energiei (ca dispozitive de rezistență 
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la impact). 

Utilizarea spumelor puternic eficiente, suflate cu apă, cu densitate scăzută şi cu absorbţie 

rigidă de energie din poliuretan în diferite locuri din vehicul este o modalitate inovatoare de a 

atinge acest obiectiv. Astfel tehnologia rigidă de absorbţie a energiei poliuretanice este o 

modalitate inovatoare de a ajuta la îndeplinirea cerinţelor în continuă schimbare de siguranţă a 

vehiculelor pe piaţa mondială auto. Testele au arătat o creștere a rezistenței proporțională cu 

densitatea spumei, grosimea mărgelei și pereții celulari ca o consecință a creșterii materialului în 

vrac din spumă. Cele mai bune proprietăți în ceea ce privește absorbția de energie sunt cele ale 

polipropilenei expandate (EPP). 

Avantajul major, esenţial al materialelor compozite constă în posibilitatea modulării 

proprietăţilor şi obţinerea în acest fel a unei game foarte variate de materiale, a căror utilizare se 

poate extinde în aproape toate domeniile de activitate tehnică.  

În ultimele trei decenii s-au înregistrat progrese remarcabile în domeniul materialelor 

auxiliare, incluzând analiza teoretică, simulările elementelor finite şi experimente. Cu toate 

acestea, multe probleme importante şi interesante necesită încă investigaţii suplimentare, 

constrânse de tehnicile tradiţionale de fabricaţie, majoritatea studiilor anterioare referitoare la 

materialele auxiliare se bazează pe modele simple 2D. Deşi au fost raportate unele materiale 

auxetice 3D, cele mai multe materiale de bază ale acestor auxiliare 3D sunt materiale 

asemănătoare cauciucului care ar putea susţine doar o forţă de încărcare şi impact foarte limitată. 

În afară de asta, majoritatea materialelor auxetice 3D existente prezintă numai NPR într -o gamă 

mică de tensiuni eficiente, care limitează foarte mult aplicaţiile acestor materiale noi, iar 

geometriile majorităţii auxeticelor 3D sunt preproiectate, ceea ce creează adesea dificultăţi în a -

şi regla proprietăţile mecanice. 

Teza cuprinde și un set complex de investigaţii asupra structurilor tetra-anti-chirale. Au fost 

adăugate unele îmbunătăţiri la modulul utilizat pentru a construi modelele cu elemente finite ale 

fasciculului, deoarece este capabil să investigheze ligamentele conice. A fost investigată influenţa 

metodei utilizate pentru a alătura capătul superior şi inferior al structurii asupra valorii raportului 

Poisson. Presupunerea teoretică a unei celule sub o sarcină de câmp îndepărtat poate fi ajustată 

prin rularea modelului elementului finit al fasciculului. Se consideră că nu este eficient să 

proiectăm structuri cu ligamente lungi, deoarece comportamentul auxetic nu este influențat de 

măsuri, ci de raportul dintre diferite dimensiuni. 

Soluția analitică propusă este simplă și poate fi aplicată d irect la configurarea parametrilor de 

proiectare, a intrărilor necesare atunci când vine vorba de timp și resurse necesare pentru analiza 

aprofundată a structurilor. 

În teză au fost analizate aspecte referitoare la procesul de simulare numerică a structuri lor 

definite ca ansamblul planșa bord și piesa realizată prin metodă aditivă. Sunt prezentate succint 

elemente de bază pentru realizarea modelului numeric al planșei bord, precum și procesul de 

validare preliminar. 

 Calculul numeric este completat prin investigarea numerică a situației în care structura de 

rezistență este degradată sau piesa se află la începutul procesului de proiectare și este necesară 

definirea unei soluții tehnice pentru îmbunătățirea performanțelor structurale.  

 Pentru piesa fabricată prin metode aditive este prezentat procesul de validare a materialului. 

Modelul de material este complex și ține cont de starea de solicitare a fiecărui element.  

 Investigarea experimentală a pieselor a arătat faptul că există un mecanism suplimentar de 

degradare prin desprinderea filamentelor adiacente. Modelul numeric a fost completat prin 

adăugarea elementelor specifice care să permit acest mecanism de degradare care este 
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complementar celui de monitorizare a stării de solicitare a elementelor.  

 Pentru realizarea unui model numeric robust și eficient din punct de vedere computațional a 

fost investigat și efectul scalării masei, avându-se în vedere faptul ca modelul numeric al planșei 

bord a fost proiectat pentru a fi definit un pas minim de timp. 

Au fost analizate aspecte referitoare la metodele, mijloacele și rezultatele obținute în cazul 

studiului performanțelor structurale ale planșei bord în cazul impactului cu pendul.  

Din analiza datelor experimentale pentru determinarea intervalului de timp în care accelerația 

depășeste valoarea de 80g și intervalul de timp pentru care accelerația depășeste valoarea de 70g, 

se constată faptul că durată intervalelor de timp nu depășește valoarea limită prescrisă de 3 ms, 

ceea ce arată o bună construcție și în cazul unei structuri de rezistență degradată. Constantându-

se astfel o reducere a valorii accelerației maxime de la ~145 g la o valoare ~80 g.   

Rezultatele obținute prin rezolvarea numerică a celor două modele (date primare și date 

prelucrate) indică faptul că în construcția actuală, structura de rezistență a planșei bord este de 

natură să ofere un nivel de protecție corespunzător.  

Rezultatele numerice au fost comparate cu rezultatele experimentale pentru identificarea 

nivelului de securitate obținut prin utilizarea unor structuri de rezistență adăugate și se constată 

o bună similitudine între cele două seturi de rezultate, validându-se în acest mod modelul numeric 

al planșei bord cu structura de rezistență degradată.  

În cazul structurii cu insert accelerația calculată depășește valoarea determinată experimental,  

cauzat de mecanismul de eliminare a elementelor care conduce la modificarea rigidității structurii.  

Pentru deformații mari, performanța mecanismelor de cedare implementate este influențată în 

mod obiectiv de dimensiunea elementului finit. Soluția utilizării unor elemente finite cu 

dimensiune mai mică nu este fezabilă deoarece ar conduce la un timp de calcul care nu este 

eficient. 

Soluția tehnică adoptată în această teză este o soluție de compromis care permite  investigarea 

potențialului unei soluții tehnice și poate surprinde câteva detalii ale procesului de deformare a 

structurii. 
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