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Tematica pentru disciplina "Sisteme de muniţii, focoase şi explozivi" cuprinde
noţiuni predate la cursurile:
a) Pirotehnie şi sisteme pirotehnice cu destinaţie militară;
b) Fizica exploziei;
c) Detonică;
d) Construcţia şi exploatarea focoaselor;
e) Construcţia şi exploatarea muniţiilor;
f) Logistica sistemelor de armament, rachete şi muniţii
1. Principii de proiectare şi calcul a caracteristicilor termodinamice, energetice şi de
efect ale compoziţiilor pirotehnice. Aplicaţii numerice
2. Construcţia şi funcţionarea sistemelor pirotehnice de iluminare, trasoare, de
semnalizare acustică şi luminoasă, incendiare şi fumigene
3. Calculul caracteristicilor undelor de şoc generate la detonaţia explozivilor sau la
impactul dintre un proiectil şi ţintă. Evaluarea efectelor posibile ale undelor de şoc
asupra fiinţelor vii şi obiectivelor materiale. Aplicaţii numerice
4. Propulsia de schije şi fragmente la detonaţia explozivilor. Evaluarea caracteristicilor
de propulsie. Aplicaţii numerice
5. Acţiunea tragerii asupra focoaselor. Forţe ce acţionează asupra sistemelor
mecanice din focoase la deplasarea proiectilelor în ţeavă
6. Elemente şi sisteme din construcţia focoaselor. Siguranţa focoaselor în exploatare şi
depozitare. Calculul înălţimii de siguranţă la cădere
7. Forțe care acționează asupra proiectilului la tragere. Starea de tensiune și
deformațiile corpului proiectilului, la tragere
8. Inscripţionarea muniţiilor şi elementelor de muniţii
9. Probleme logistice specifice ale sistemelor de armament, rachete și muniţii.
Constituirea stocurilor, analiza resursei de luptă, fiabilitatea sistemelor complexe,
controale tehnice, costuri pe durata ciclului de viață, operațiuni pe timp de pace
10. Particularităţi ale logisticii sistemelor de armament în misiuni internaţionale și în
dinamica acțiunilor de luptă
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