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1.Descriere generală
Laboratorul de fotoelasticitate şi biomecanică (LAFOB) este o entitate în cadrul
Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, facultatea IMST, Departamentul de Rezistenţa
materialelor.
Laboratorul are destinaţie didactică şi de cercetare în cadrul unor granturi finanţate
din bugetul de stat sau cu terţi.

2. Echipa de cercetare
prof. dr. ing. Horia GHEORGHIU
prof. dr. ing. Ştefan PASTRAMĂ
sl. dr. ing. Emil NUŢU
sl. dr. ing. Vlăsceanu DANIEL
sl. dr. ing. Florin BACIU

3. Dotări principale
Sistem de analiză PhotoStress
Producător: Vishay Intertechnology, SUA
Caracteristici:
- polariscop cu reflexie;
- notebook;
- software specializat pentru procesarea
datelor;
- cameră video pentru achiziţia datelor;
- tripod.

•
•
•
•
•

Şase calculatoare şi imprimantă laser color;
Videoproiector şi ecran de proiecţie;
Instalaţii pentru fotoelasticitate prin transmisie;
Aparatură pentru tensometrie electrică rezistivă cu achiziţie de date;
Modele biomecanice pentru studiu fotoelastic şi prin tensometrie electrică rezistivă.
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4. Activităţi didactice
•

•
•

•

Studii comparative, cu metoda elementelor finite (MEF) şi prin investigaţii
experimentale cu tehnici de vârf (tensometria electro-rezistivă si fotoelasticitatea),
pentru cercetarea comportamentului biomecanic al articulaţiilor de şold şi de
genunchi în situaţia normală şi în diferite cazuri patologice (displazia de bazin,
coxartoza si gonartroza secundara etc), întălnite frecvent în ortopedie.
Studii pentru evidenţierea eficienţei unor tehnici operatorii (osteotomia in varum si in
valgum, osteotomia Chiari) practicate în chirurgia ortopedică.
Studii pentru investigarea comportamentului biomecanic în cazuri de artroze foarte
avansate, cu limitarea importanta a miscarilor articulare pentru care osteotomiile
reparatorii raman inpracticabile, singura posibilitate terapeutica fiind in acest caz
artroplastia.
Studii pentru analiza influenţei factorilor mecanici la interfaţa ciment-os în procesul de
decimentare a capsulei de polietilenă sau a piesei femurale, în cazul protezei totale
de şold.

5. Procedura de acces în laborator
1. Instructaj privind protecţia muncii pentru activităţile desfăşurate în laborator;
2. Instructaj privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin persoanei cu drept de acces
în cadrul laboratorului şi semnarea unui acord cadru;
3. Programul zilnic şi programarea activităţilor curente se stabileşte cu persoana
responsabilă (persoana responsabilă face parte din echipa de cercetare).
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