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Numele si prenumele candidatului: loan STROE
 

Titlul tezei de abilitare: Caleulul ~i constructia euplajelor eu functii multiple
 

Domeniul de studii universitare de doctorat: Inginerie Mecanica
 

Denumirea Institutiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) unde a avut loc sedinta
 

publica de sustinere a tezei de abilitare: Universitatea Transilvania din Brasov
 

Punctele tari ale tezei de abilitare:
 

Subiectul abordat este de actualitate si denota activitatea de cercetare de peste 20 de ani.
 

Continutul stiintific corespunde unei teze de abilitare.
 

Existenta unor brevete de inventie si numarul mare de publicatii in domeniul temei abordate.
 

Punetele slabe ale tezei de abilitare: 

Nu s-au semnalat. 

intrebarile formulate de eomisie ~i raspunsurlle eandidatului / Observatiile eomisiei / Rezultatul 

votului: 

1.	 Sistemul de ecuatii diferentiale privind miscarea de rotatie la cuplajele elastice a fost dezvoltat pentru 

a determina: 

legile de variatie a celor doua coordonate? 

legile de variatie ale momentelor motoare? 

Raspuns: S-au facut determinari pentru determinarea celor doua coordonate necesare stabilirii 

momentului motor si al momentului rezistent. 

2.	 Ati studiat influenta fortelor exterioare asupra comportamentului static si dinamic al robotilor? 

Raspuns: Da, s-a determinat influenta fortelor exterioare procedand la calibrare etalonare si aplicarea 

diferitelor forte de prehensiune. 

3.	 Ati studiat influenta profilului camei (nu doar circular) asupra momentului de torsiune transmis? 

Raspuns: S-a analizat numai profilul camei cu raza de curbura circulara, 

4.	 Ati efectuat sau aveti in vedere efectuarea unei analize comparative a momentului de torsiune 

transmis, la acelasi gabarit, luand in considerare solutii constructive diferite? 



Raspuns: Nu s-au facut cercetari in acest sens. In perspectiva, fac parte din obiectivele activitatii de 

cercetare ulterioare 

5.	 Unde aplicati in practica cuplajele? 

Raspuns: La transmisia benzilor transportoare de la CET Brasov. 

CONCLUZIA COMISIEI DE ABILITARE:
 

Comisia de abilitare considers ca sunt indeplinite conditiile acordarii atestatului de abilitare.
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