
Mihai Nedelcu  Tezူ de abilitare 
 

   

TEZဠ DE ABILITARE 
 

“Stabilitatea barelor cu pereᘰi subᘰiri ᗰi analiza structurilor la vibraᘰii” 

a) Rezumat 
 
Lucrarea de faᘰူ sintetizeazူ activitatea ᗰtiinᘰificူ a candidatului, dupူ susᘰinerea tezei de 
doctorat la Universitatea Tehnicူ din Cluj-Napoca ᗰi confirmarea ei de cူtre Ministerul 
Educaᘰiei ᗰi Cercetူrii, în baza Ordinului nr. 6026, din data de 27.11.2009. Activitatea 
ᗰtiinᘰificူ ᗰi realizူrile prezentate în aceastူ tezူ se încadreazူ pe douူ direcᘰii principale de 
cercetare. „Stabilitatea barelor cu pereᘰi subᘰiri” reprezintူ domeniul principal de cercetare al  
candidatului având ca punct de plecare activitatea de cercetare elaboratူ de candidat în cadrul 
programului de doctorat „Aspecte ale stabilitူᘰii structurilor metalice pentru hale”, 
îndrumူtor prof. dr. ing. Cornel BIA, activitate care dupူ susᘰinerea tezei de doctorat s-a 
îmbogူᘰit semnificativ prin noi formulူri teoretice privind analiza Barelor cu Pereᘰi Subᘰiri 
(BPS). În acest domeniu, contribuᘰiile candidatului sunt legate de Teoria Generalizatူ a 
Grinzii (TGG) - metodူ de analizူ specializatူ pentru BPS ᗰi care este în detaliu prezentatူ 
în cadrul tezei de abilitare. Candidatul a extins TGG pentru cazuri speciale de BPS ᗰi tipuri 
de analizူ, iar contribuᘰiile personale de naturူ teoreticူ, publicate în articole ISI ᗰi 
prezentate la conferinᘰe, sunt sintetizate mai jos: 
a. Extinderea TGG pentru analiza comportamentului BPS cu secᘰiune variabilူ. Aceastူ 

formulare a extins TGG în scopul analizei de ordin I ᗰi (mai important) al flambajului 
BPS cu pantူ redusူ de variaᘰie a secᘰiunii. 

b. Extinderea TGG pentru analiza comportamentului barelor isotropice de formူ conicူ. 
Având ca punct de plecare formularea TGG pentru plူci cilindrice ᗰi tuburi, candidatul a 
extins teoria pentru plူci conice, obᘰinând rezultate extrem de promiᘰူtoare chiar ᗰi pentru 
valori mari ale pantei de variaᘰie a secᘰiunii. 

c. Descompunerea modalူ a flambajului din Analiza în Element Finit (AEF) a BPS în 
moduri pure de deformaᘰie. Modurile pure se referူ la clasificarea deformaᘰiei la flambaj 
(sau alt tip de comportament al BPS) în tipurile Global, Distorsional ᗰi Local. Metoda 
dezvoltatူ de candidat cuantificူ participarea fiecူrui mod pur de deformaᘰie în cadrul 
deformatelor oarecare. Chiar dacူ metode similare au fost, foarte recent, raportate de alᘰi 
cercetူtori, în prezent, metoda dezvoltatူ de candidat este cea mai rapidူ ᗰi mai stabilူ, 
datoritူ algoritmului propriu bazat pe ortogonalitatea modurilor pure de deformaᘰie. 

 
A doua direcᘰie de activitate ᗰtiinᘰificူ, intitulatူ „Analiza structurilor la vibraᘰii” conᘰine atât 
activitate de cercetare teoreticူ cât ᗰi experimentalူ. Activitatea teoreticူ s-a concentrat în 
principal pe aplicarea metodei de descompunere modalူ pe formele de vibraᘰie produse de 
AEF, asociate cu frecvenᘰele proprii ale BPS. Temele cercetူrii experimentale sunt (i) 
Analiza modalူ experimentalူ, ᗰi (ii) Determinarea forᘰelor axiale în cabluri pe baza 
vibraᘰiilor. Candidatul a devenit recent (2011) coordonatorul laboratorului „Acᘰiuni în 
Construcᘰii ᗰi Structuri”, Dep. Mecanica Construcᘰiilor, Facultatea de Construcᘰii, 
Universitatea Tehnicူ Cluj-Napoca. Laboratorul este dotat cu aparaturူ Bruel&Kjaer, PCB 
Piezotronics ᗰi programe de calcul licenᘰiate dedicate analizelor experimentale pe bazူ de 
vibraᘰii. Pânူ în prezent, sub îndrumarea candidatului, s-au realizat numeroase analize 
modale experimentale însoᘰite de simulူri numerice în EF, pentru structuri reale (ex. estacadူ 
metalicူ suspendatူ, poduri pe grinzi, hale metalice, clူdiri înalte din beton armat, plူci 
pretensionate cu goluri, segmente de cale feratူ etc.) dar ᗰi pe elemente de mူrime redusူ în 
laborator. De asemenea candidatul a întreprins personal ᗰi a supervizat ca îndrumူtor de 



Mihai Nedelcu  Tezူ de abilitare 
 

   

Masterat, numeroase mူsurူtori ale vibraᘰiilor (acceleraᘰii, viteze, deplasူri, nivel al 
vibraᘰiilor) ᗰi analize ale acestora în domeniul timp ᗰi frecvenᘰူ pentru poduri ᗰi alte 
construcᘰii civile ᗰi industriale, având ca scop: optimizarea caracteristicilor dinamice ale 
structurii (masူ, rigiditate, amortizare), evaluarea riscului de apariᘰie a rezonanᘰei, anticiparea 
comportamentului dinamic, determinarea coeficienᘰilor de amortizare pentru includerea lor în 
modelူrile pe calculator, calibrarea modelelor în EF, detectarea avariilor, monitorizarea în 
timp a clူdirilor, evaluarea nivelului de vibraᘰii provocate de trafic ᗰi alte activitူᘰi umane.  
Determinarea forᘰelor axiale în cabluri metalice pe baza vibraᘰiilor reprezintူ o altူ temူ de 
cercetare abordatူ recent de candidat în cadrul cူreia s-au obᘰinut rezultate extrem de 
promiᘰူtoare. Metoda vibraᘰiilor utilizeazူ analiza modalူ experimentalူ pentru a extrage 
frecvenᘰele naturale ale cablului, apoi forᘰa de întindere este determinatူ pe baza formulူrilor 
analitice sau a metodelor numerice care fac legူtura între frecvenᘰele naturale ᗰi forᘰa din 
cablu. Rူspunsul cablului este în principal afectat de rigiditatea la încovoiere, deformaᘰia din 
greutate proprie („sag”) ᗰi de rigiditatea la rotire a reazemelor. Pânူ în prezent, la analizele 
experimentale efectuate, cablurile s-au considerat articulate la capete ᗰi efectul de „sag” a 
putut fi neglijat, dar toᘰi factorii enumeraᘰi mai sus care influenᘰeazူ rူspunsul cablului la 
vibraᘰii au fost analizaᘰi prin studii numerice.  
Principalele realizူri ᗰi rezultatele semnificative sunt prezentate, în detaliu, în Capitolul (b-i): 
Realizူri ᗰtiinᘰifice, profesionale ᗰi academice.  
 
În ceea ce priveᗰte activitatea de viitor ᗰi planurile de dezvoltare a candidatului legate de 
domeniile de cercetare prezentate anterior, urmူtoarele subiecte se vor dezvolta sau vor fi 
demarate: 
Analiza barelor cu pereᘰi subᘰiri 
- analiza flambajului/vibraᘰiilor pentru BPS cu secᘰiune arbitrar variabil  ူ
- analiza flambajului/vibraᘰiilor plူcilor conice-trunchiate bazatူ pe GBT 
- perfecᘰionarea metodei de descompunere modalူ 
- aplicarea metodei de descompunere modalူ la analiza flambajului/vibraᘰiilor pentru BPS 

cu secᘰiune variabilူ, plူci cilindrice ᗰi conice 
- aplicarea metodei de descompunere modalူ la analiza BPS cu perforaᘰii arbitrare 
- evaluarea efectului imperfecᘰiunilor în analiza neliniarူ a BPS 
Analize experimentale ale vibraᘰiilor 
- efectuarea de noi analize modale experimentale atât pe structuri reale complexe precum 

construcᘰii civile ᗰi industriale, cât ᗰi pe elemente reduse ca dimensiuni ᗰi modele la scarူ 
în cadrul laboratorului 

- determinarea forᘰelor axiale în cabluri pe baza vibraᘰiilor luând în considerare efectul 
încastrူrii parᘰiale la capete a cablului ᗰi a deformaᘰiei din greutate proprie 

O scurtူ descriere a fiecူrui subiect se aflူ în Capitolul (b-ii): Planuri ᗰtiinᘰifice, profesionale 
ᗰi academice de dezvoltare viitoare.  
În final se subliniazူ cူ rolul activ al candidatului în comunitatea ᗰtiinᘰificူ va creᗰte 
continuu, prin participarea cu noi teme de cercetare la conferinᘰe naᘰionale ᗰi internaᘰionale ᗰi 
prin publicarea de lucrူri în reviste de specialitate. 


