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Unele concepții originale relevante:  

1. Cursul tradițional de Rezistența materialelor a fost elaborat sub formă de caz particular al 

Mecanicii corpului solid deformabil. Demonstrat că toate relațiile de calcul din cursul de  

Rezistența materialelor se pot obține, fără a recurge la diferite ipoteze, din analiza problemei 

unidimensionale a Mecanicii corpului solid deformabil. În acest mod s-a reușit expunerea în mod 

unitar, logic și coerent a cursului de Rezistența materialelor.  

2. Cursul de Mecanica corpului nedeformabil (Mecánica teoretică) a fost construit pe fundalul 

celui mai elegant și eficient apărat matematic – Calculul tensorial. Sa arătat, că prin eliminarea 

din analiză a produsului vectorial și a noțiunii de pseudovector, dispare problema de dimensiunile 

spațiului; orice relație obținută în spațiul cu două dimensiuni poate fi extinsă, în mod natural, la 

spațiul cu n dimensiuni. Datorită unei astfel de abordări, concepțiile și noțiunile fundamentale se 

definesc sub o formă mai accesibilă modului actual de gândire și comunicare cu calculatorul.  

3. Cursul Mecanica corpului deformabil la capitolul, numit Forțe și tensiuni a fost prezentat sub 

formă de extindere a Mecanicii corpului nedeformabil. Spre deosebire de expunerea tradițională, 

capitolul, denumit – Deplasări și deformații nu se construiește în mod separate de capitolul Forțe 

și tensiuni. A fost formulată următoarea concepție: dacă una din mărimile locale tensiunea sau 

deformația se definește în mod primar, atunci a doua devine o mărime asociată, care rezultă din 

legile Termodinamicii. În acest mod s-a demonstrat că în calitate de măsură a modificării 

configurației unui corp intervine deformația logaritmică, numită și deformație naturală. În mod și 

mai radical a fost revizuit capitolul: Ecuații constitutive. La baza expunerii acestui capitol a stat 

concepția de unificare a Mecanicii corpului solid deformabil, Termodinamicii și Științei 

materialelor. În consecințe s-a pus problema de trecere de la microstructura materialului la 

macroproprietăți termomecanice și reologice. 



4. Cursul Calculul tensorial pentru ingineri diferă, la nivel conceptual, de cursurile tradiționale 

elaborate de matematicieni. Practica matematicienilor de a generaliza lucruri car n-au aplicații 

practice (în cazul de față – expunerea calcului tensorial în sisteme de coordonate neortogonale) a 

condus la reducerea interesului inginerilor față de aplicațiile acestui apărat matematic la rezolvarea 

diferitor probleme. Calculul tensorial a fost construit în cadrul sistemelor de coordonate 

ortogonale fiind eliminate din analiză cele două tipuri de componente ale tensorilor (covariante și 

contravariante).  Noțiunile fundamentale din domeniul respectiv au fost definite pornind de la 

probleme, în general cunoscute din termomecanică. 

 

 Activitatea ştiinţifică este în mare măsură axată pe elaborarea metodologiei de unificare a 

Termomecanicii corpului solid deformabil şi Ştiinţei materialelor. În mod special se evidențiază 

metodologia de trecere de la microstructură la macroproprietăți. 

A fost elaborat modelul structural în cadrul căruia, elementul de volum, omogen la scară 

macroscopică, se consideră compus dintr-un număr finit sau infinit de subelemente, legate 

cinematic între ele și cu proprietăţi termoreologice diferite. În aceasta abordare se impun probleme 

ştiinţifice importante şi anume formularea unor principii în baza cărora se pot descifra din 

macroexperienţă proprietăţile elementelor de structură din care este compus conglomeratul şi 

schema interacţiunilor cinematice. Pentru deducerea ecuațiilor constitutive la scară macroscopică 

în baza relațiilor fizice la scară microscopică s-a impus formularea unor principii noi, în baza 

cărora se poate de trecut de la stările termomecanice locale la stările globale.  

La prima etapă s-a pus problema evidenţierii unor fenomene termomecanice, stabilite pe cale 

experimentală, care nu pot fi explicate în cadrul principiilor clasice. Prima descoperire a fost făcută 

în urma analizei diagramelor ciclice obţinute de un număr mare de cercetători (experienţe cu 

amplitudine constantă a deformaţiei sau a tensiunii); s-a constatat că partea neliniară a diagramei 

ciclice, pentru orice tip de material, nu se modifică la etapa de ecruisare sau de înmuiere în funcţie 

de numărul de cicluri. Cu toate că experienţe la solicitări ciclice sau efectuat într-o perioadă de 

peste o sută de ani, faptul că la solicitări ciclice în regim constant, se modifică numai partea liniară 

a diagramei ciclice, nu numai că na fost observat, dar într-un mod miraculos denaturat, atât de 

autorii care efectuau cercetări experimentale cât şi de teoreticieni. La aceasta situație s-a ajuns 

datorită faptului că un astfel de efect nu putea fi explicat cu concursul principiului acţiunii locale, 

acceptat peste tot în fizică și mecanică. A devenit clar că pentru descrierea procesele de deformare 

ireversibilă nu numai că se impun principii noi, dar şi că cel puţin unul din principiile fundamentale 

trebuie modificat. În rezultatul analizelor datelor experimentale a unui spectru larg de solicitări 

compuse au fost formulate: 

principiul legăturilor medii. Rezultatele multor cercetări experimentale, efectuate după anii 1960, 

indicau, că comportarea elementelor de structură în conglomerat diferă de comportarea în starea 

liberă; sa arătat că discordanţa depistată poate fi descrisă în baza principiului: interacţiunile dintre 

particulele materiale în conglomerat se formează numai prin intermediul legăturilor medii. 

principiului fluctuaţiilor tensiunilor şi deformaţiilor: indiferent de natura procesului 

termomecanic fluctuaţiile tensiunilor sunt funcţii univoce de fluctuaţiile deformaţiilor. 

principiul extremului discordanţei dintre măsurile macroscopice şi valorile medii ale analogiilor 

microscopici potriviți. O serie de mărimi fundamentale: energia, entropia, tehsiunile, drformațiile, 

etc. depind numai de datele de pe suprafaţa conglomeratului. Însă nu toate variabilele microscopice 

se bucură de aceasta proprietate. S-a stabilit că mărimi, cum sunt energia de modificare a formei, 

energia de modificare a volumului și altele, depind nu numai de datele de pe suprafața 

conglomeratului dar și de structura lui. S-a admis că diferențe de acest tip posedă proprietăți 

fundamentale și anume: în toate interacțiunile reale discordanțele măsurilor microscopice cu 

analogii lor macroscopici potriviți obțin valori extremale. Principiul enunţat ne permite să 

descifrăm din macroexperienţă unele caracteristici ale structurii materialului. 

principiul de ortogonalitate al fluctuațiilor tensorilor tensiune și deformație. Faptul că valoarea 

medie a produsului scalar dintre fluctuațiile tensorilor tensiune și deformație se anulează, se 



demonstrează în baza ecuațiilor de echilibru și combatibilitate a deformațiilor. Am propus că 

produsul respectiv se anulează pentru fiecare particulă materială.  

În baza principiilor enunțate se obține un sistem complet de ecuații în baza cărora se pot deduce 

ecuațiile constitutive la scară macroscopică dacă sunt cunoscute ecuațiile constitutive la scară 

microscopică. 

Stabilite ecuaţiile constitutive la scară microscopică pentru materiale cu microstructură. Sa 

efectuat un studiu detaliat al ecuaţiilor constitutive la scară microscopică. Din analiza 

concomitentă a ecuaţiilor constitutive la scară microscopică şi a condiţiei de existenţă a problemei 

inverse sa constatat că asupra structurii relaţiilor fizice la scară microscopică se impun nu numai 

restricţii de natură termomecanică, dar şi restricţii care provin de la condiţia de unicitate a 

problemei de identificare a materialului real în modelul structural; sa demonstrat că condiţia de 

unicitate modifică esenţial metodologia de formulare a ecuaţiilor constitutive la scară 

microscopică. În procesul de căutare a ecuaţiilor constitutive care verifică şi principiul de unicitate 

privind reprezentarea materialului real în modelul structural, au fost stabilite următoarele legităţi: 

legea de descompunere centrală (în bază acestei legi se separă efectele caracteristice stării stabile 

de caracteristicile care se modifică în procesele de ecruisare). 

legea de formare a memoriei discrete în procesele proporţionale ciclice şi neizoterme (s-a 

demonstrat, că reacţia materialului într-un proces ciclic depinde nu numai de valorile actuale ale 

parametrilor de stare, ci şi de valoarea lor într-un anumit ciclu al istoriei acţiunii exterioare; legea 

precizează acest ciclu, pentru fiecare moment al acțiunii exterioare). 

Stabilită structura ecuaţiilor constitutive pentru procese reologice (din mulţimea de detalii vom 

menţiona doar, că sub aspectul menţionat nu este valabilă afirmaţia că viteza de deformaţie depinde 

de starea de tensiune; unicitatea de prezentare a materialului real în model poate fi asigurată numai 

dacă admitem formularea inversă: limita de elasticitate locală depinde de viteza de deformare. 

Observăm că formularea indirectă nu este echivalentă cu cea directă ) . 

În baza principilor formulate şi legilor constatate mai menţionăm următoarele rezultatele: 

S-a stabilit, că diferenţa elementelor de simetrie la scara microscopică şi macroscopică provoacă 

efecte nelineare suplimentare în comportarea conglomeratului compozit. 

S-a elaborat metoda de construire a ecuaţiilor constitutive la scară macroscopică în baza ecuaţiilor 

constitutive la scară microscopică. 

S-a stabilit grupul de experienţe în baza cărora se determină în mod unic constantele şi funcţiile 

necunoscute, care figurează în ecuaţiile constitutive la scară macroscopică. 

Pentru materiale cu simetria reţelei cristaline nu mai joasă decât cea hexagonală s-a demonstrat 

existenţa soluţiei inverse; adică posibilitatea de descifrare a caracteristicilot la scară microscopicăî 

din macroexperienţă. 

S-a stabilit că în sistemul infinit de subelemente, în procesele de solicitare ireversibile se pot forma 

domenii multiple conexe. Ca urmare la scară macroscopică se obțini mai multe structuri ale 

sistemului de ecuații constitutive. Elaborată clasificarea proceselor termomecanice în funcţie de 

evoluţiile acţiunilor exterioare şi structura conglomeratului. Demonstrat că în caz general de 

solicitare se obțin șase structuri ale ecuaţiilor constitutive la scară macroscopică. Au fost formulate 

criteriile de trecere de la o structură a sistemului de ecuații constitutive la alta. 
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