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A/ Ressources humaines du laboratoire

Grades
Nom et prénom(s)

Equipe N° *Qualité (CE,
CP ou M)

Domaine de compétence **Etablissement de rattachement

** PPrrooffeesssseeuurr oouu

PPrrooffeesssseeuurr HHoossppiittaalloo--

UUnniivveerrssiittaaiirree

OOUUEELLAAAA NNoouurreeddiinnee 22 CCEE,, CCPP DDyynnaammiiqquuee ddeess SSttrruuccttuurreess eett
MMaaiinntteennaannccee

UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

LLAAHHMMAARR MMuussttaapphhaa 44 CCEE,, CCPP TTrriibboollooggiiee ((lluubbrriiffiiccaattiioonn fflluuiiddee)) UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

YYAALLEESSSSEE MMeedd AAtthhmmaannee 33 CCEE,, CCPP PPrroodduuccttiiqquuee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

FFAATTMMII LLoouueennddii 11 CCEE,, CCPP MMaattéérriiaauuxx CCoommppoossiitteess UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

**MMaaîîttrree ddee

ccoonnfféérreenncceess ccllaassssee AA

oouu MMaaiittrree ddee

ccoonnfféérreenncceess

hhoossppiittaalloo

uunniivveerrssiittaaiirree ccllaassssee AA

DDJJAAMMAAAA MMeedd CChhéérriiff 22 MM DDyynnaammiiqquuee ddeess SSttrruuccttuurreess eett
MMaaiinntteennaannccee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

DDJJEEBBAALLAA AAbbddeerrrreezzaakk 22 MM DDyynnaammiiqquuee ddeess SSttrruuccttuurreess eett
MMaaiinntteennaannccee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

EELLAAGGGGOOUUNNEE SSaallaahh 44 MM TTrriibboollooggiiee ((lluubbrriiffiiccaattiioonn fflluuiiddee)) UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

AAMMRRAANNEE MMeedd NNaaddiirr 11 MM MMaattéérriiaauuxx CCoommppoossiitteess UUnniivv.. MMeedd.. KKhheeiiddeerr BBiisskkrraa

BBOOUUCCHHEERRIITT HHaammiidd 44 MM TTrriibboollooggiiee ((lluubbrriiffiiccaattiioonn fflluuiiddee)) UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

HHAARROOUUAADDII FFaarriidd 11 MM MMaattéérriiaauuxx CCoommppoossiitteess

**MMaaîîttrree ddee

ccoonnfféérreenncceess ccllaassssee BB

oouu MMaaîîttrree ddee

ccoonnfféérreenncceess

hhoossppiittaalloo

uunniivveerrssiittaaiirree ccllaassssee BB

MMOOUUAASSSSAA AAhhcceennee 44 MM TTrriibboollooggiiee ((lluubbrriiffiiccaattiioonn fflluuiiddee)) UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

BBOOUUCCHHEERRIITT SSeeppttii 22 MM DDyynnaammiiqquuee ddeess SSttrruuccttuurreess eett
MMaaiinntteennaannccee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

KKHHAARROOUUBBII MMoouunniirr 11 MM MMaattéérriiaauuxx CCoommppoossiitteess UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

BBEELLHHAADDII SSaalliimm 33 MM PPrroodduuccttiiqquuee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

KKHHAATTTTAABBII RRYYAADD 11 MM MMaattéérriiaauuxx CCoommppoossiitteess UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

BBOOUUAACCHHAA KKhhaaiiddeerr 33 MM PPrroodduuccttiiqquuee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

AAOOUUIICCII HHaammddii 33 MM PPrroodduuccttiiqquuee EENNSSTT RROOUUIIBBAA

BBOOUUCCHHEELLAAGGEEMM HHaaddjjiirraa 33 MM PPrroodduuccttiiqquuee UUnniivv.. DDee JJiijjeell

MMaaiittrree AAssssiissttaanntt

ccllaassssee BB

FFNNIIDDEESS BBrraahhiimm 33 MM PPrroodduuccttiiqquuee UUSSTTHHBB

BBAABBOOUURRII MMeedd KKhheemmiissssii 22 MM DDyynnaammiiqquuee ddeess SSttrruuccttuurreess eett
MMaaiinntteennaannccee UUSSTTHHBB

KKHHEECCHHAANNAA MMoohhaammmmeedd 22 MM DDyynnaammiiqquuee ddeess SSttrruuccttuurreess eett
MMaaiinntteennaannccee UU.. OOuumm EEllbboouuaagghhii
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KKHHEEMMAALL SSaammiirr 22 MM DDyynnaammiiqquuee ddeess SSttrruuccttuurreess eett
MMaaiinntteennaannccee CC..UU.. SSoouukk AAhhrraass

BBEENNSSOOUUIILLAAHH HHaammzzaa 44 MM TTrriibboollooggiiee ((lluubbrriiffiiccaattiioonn fflluuiiddee)) UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

AAOOUUAADDII BBoouuzziidd 44 MM TTrriibboollooggiiee ((lluubbrriiffiiccaattiioonn fflluuiiddee)) UUnniivv.. DDee TTeebbeessssaa

AASSSSAALL HHaammiidd 11 MM MMaattéérriiaauuxx CCoommppoossiitteess EEccoollee MMiilliittaaiirree CChheerrcchheell

DDooccttoorraanntt

YYOOUUNNEESS RRaammddaannee 22 DDyynnaammiiqquuee ddeess SSttrruuccttuurreess eett
MMaaiinntteennaannccee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

MMoouummeennee IIssssaamm 22 DDyynnaammiiqquuee ddeess SSttrruuccttuurreess eett
MMaaiinntteennaannccee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

BBoouuzziiaannii RRyyaadd 22 DDyynnaammiiqquuee ddeess SSttrruuccttuurreess eett
MMaaiinntteennaannccee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

MMaabbrroouukk SSaammiiaa 22 DDyynnaammiiqquuee ddeess SSttrruuccttuurreess eett
MMaaiinntteennaannccee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

GGUUEEBBAAIILLIIAA MMoouussssaa 22 DDyynnaammiiqquuee ddeess SSttrruuccttuurreess eett
MMaaiinntteennaannccee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

AABBAAIINNIIAA SSaaddrreeddddiinnee 22 DDyynnaammiiqquuee ddeess SSttrruuccttuurreess eett
MMaaiinntteennaannccee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

KKEEBBAABBSSAA TTaarreekk 22 DDyynnaammiiqquuee ddeess SSttrruuccttuurreess eett
MMaaiinntteennaannccee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

SSLLAAIIMMIIAA AAbbddeellaaaallii 33 PPrroodduuccttiiqquuee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

HHEESSSSAAIINNIIAA ZZaahhiiaa 33 PPrroodduuccttiiqquuee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

ZZAARRTTII AA//RRAAHHMMAANNEE 33 PPrroodduuccttiiqquuee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

BBOOUUZZIIDD LLaakkhhddaarr 33 PPrroodduuccttiiqquuee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

MMEEDDDDOOUURR IIkkhhllaass 33 PPrroodduuccttiiqquuee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

FFNNIIDDEESS MMoohhaammmmeedd 33 PPrroodduuccttiiqquuee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

BBEERRKKAANNII SSooffiiaannee 33 PPrroodduuccttiiqquuee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

LLAAAABBIIDDII AA//RReezzaakk 33 PPrroodduuccttiiqquuee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

EEll--BBaahh MMoohhaammeedd 33 PPrroodduuccttiiqquuee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

TTEEBBAASSSSII HHaammiidd 33 PPrroodduuccttiiqquuee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

PPeerrssoonnnneellss ddee
ssoouuttiieenn

AAddmm.. && TTeecchh..

OOUURRFFEELLLLAAHH RRaabbaahh IInnggéénniieeuurr CCoonnssttrruuccttiioonn MMééccaanniiqquuee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa
HHAAOOUUAALLAA SSoorraayyaa DDEEUUAA MMaaiinntteennaannccee UUnniivv.. 88 MMaaii 11994455 GGuueellmmaa

TT OO TT AA LL
44

 *préciser la qualité de chef (CE) ou de membre d’équipe (M) de recherche ou de chef de projet de recherche (CP) ;
 ** à préciser pour tous les membres du laboratoire.
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BB-- PPrrooggrraammmmee ttrriieennnnaall dd’’aaccttiivviittéé sscciieennttiiffiiqquuee eett//oouu ddee ddéévveellooppppeemmeenntt tteecchhnnoollooggiiqquuee

1- Objectifs de recherche scientifique et/ou de développement technologique  pour les trois années (dix lignes maximum)

MMoottss ccllééss :: SSttrraattiiffiiééss ccoommppoossiitteess,, uussiinnaaggee,, PPeerrttee ddee rriiggiiddiittéé,, DDoommmmaaggee,, VViibbrraattiioonnss,, qquuaalliittéé ddee ppiièèccee..

LLaanncceemmeenntt ddee tthhèèsseess ddee ddooccttoorraatt eett ddee pprroojjeettss ddee rreecchheerrcchhee ssuurr lleess tthhèèmmeess ssuuiivvaannttss :: SSuurrvveeiillllaannccee ddee ll''uussuurree ddeess oouuttiillss ddee ccoouuppee // DDéétteeccttiioonn ddeess ddééffaauuttss ppaarr llaa

mméétthhooddee ddee ddééccoommppoossiittiioonn eenn mmooddeess eemmppiirriiqquueess eett ppaarr llaa ttrraannssffoorrmmééee ddee FFoouurrrriieerr ffrraaccttiioonnnnaaiirree // CCoommppoorrtteemmeenntt ddyynnaammiiqquuee ddeess ppoonnttss rroouuttiieerrss ssuurr aappppuuiiss ééllaassttiiqquueess

// AApppplliiccaattiioonn ddee llaa ppeerrcceeppttiioonn ssoonnoorree ppoouurr ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddeess ddééffaauuttss ccoommbbiinnééss // DDéétteeccttiioonn ddeess ddééffaauuttss ddee ddééllaammiinnaaggee lloorrss ddee ll’’uussiinnaaggee ddeess mmaattéérriiaauuxx ccoommppoossiitteess

ppaarr aannaallyyssee vviibbrraattooiirree // EEttuuddee ddeess ppaarraammèèttrreess tteecchhnnoollooggiiqquueess dd’’uussiinnaaggee lloorrss dd’’uunn pprroocceessssuuss ddee ccoouuppee ppaarr ddeess iinnvveessttiiggaattiioonnss eexxppéérriimmeennttaalleess // AApppplliiccaattiioonn ddeess

nnoouuvveelllleess tteecchhnniiqquueess dd’’iinntteelllliiggeennccee aarrttiiffiicciieellllee ((AANNNN,, AAGG,, …… eettcc..)) // EEttuuddee ddee llaa ppoossssiibbiilliittéé dd’’iinnttééggrraattiioonn ddeess mmaattéérriiaauuxx ddee ccoouuppee mmooddeerrnneess ((ccéérraammiiqquueess rreevvêêttuueess,, CCBBNN

eett ddiiaammaanntt)) ddaannss llee mmiilliieeuu iinndduussttrriieell aallggéérriieenn / EEttuuddee ddeess ccoonnttaaccttss lluubbrriiffiiééss rruugguueeuuxx ppaarr llaa mméétthhooddee dd’’hhoommooggéénnééiissaattiioonn//MMooddéélliissaattiioonn dduu ccoommppoorrtteemmeenntt tthheerrmmoo--

ééllaassttoo--hhyyddrrooddyynnaammiiqquuee ddeess ssyyssttèèmmeess mmééccaanniiqquueess lluubbrriiffiiééss aappppaarrtteennaanntt aauuxx mmaacchhiinneess ttoouurrnnaanntteess eett aalltteerrnnaattiivveess // EEttuuddee ddee ll’’iinnfflluueennccee ddee llaa rrhhééoollooggiiee ddeess hhuuiilleess

lluubbrriiffiiaanntteess eett ddee llaa ppoorroossiittéé dduu mmiilliieeuu ssoolliiddee ssuurr lleess ppeerrffoorrmmaanncceess ddeess oorrggaanneess ddee ssuuppppoorrttaaggee // EEttuuddee ssttaattiiqquuee eett ddyynnaammiiqquuee ddeess ppaalliieerrss eett bbuuttééeess aaéérroo--ééllaassttiiqquueess

uuttiilliissééss ddaannss lleess mmiiccrroo--mmaacchhiinneess ((MMEEMMSS)) // MMaaiinntteennaannccee ccoonnddiittiioonnnneellllee pprréévveennttiivvee ddeess mmaacchhiinneess iinndduussttrriieelllleess ppaarr aannaallyyssee pphhyyssiiccoo--cchhiimmiiqquuee ddeess hhuuiilleess mmootteeuurrss /

DDéévveellooppppeemmeenntt eett ccaarraaccttéérriissaattiioonn ddee nnoouuvveeaauuxx mmaattéérriiaauuxx ccoommppoossiitteess..

2- Etudes et travaux de recherche à réaliser :

22001144

-- LLaanncceemmeenntt dd’’uunnee tthhèèssee ddee ddooccttoorraatt ssuurr llaa ppeerrcceeppttiioonn ssoonnoorree ppoouurr llaa ddéétteeccttiioonn ddeess ddééffaauuttss ddaannss lleess mmaacchhiinneess ttoouurrnnaanntteess..

-- LLaanncceemmeenntt dd’’uunn pprroojjeett ddee rreecchheerrcchhee ssuurr llaa ssuurrvveeiillllaannccee ddee ll''uussuurree ddeess oouuttiillss ddee ccoouuppee ppaarr ll’’aannaallyyssee ddeess eeffffoorrttss ddee ccoouuppee eett ddeess vviibbrraattiioonnss..

-- EExxpplloorraattiioonn ddee llaa mméétthhooddee ddee ddééccoommppoossiittiioonn eenn mmooddeess eemmppiirriiqquueess ppoouurr llaa ddéétteeccttiioonn ddeess ddééffaauuttss ddaannss lleess mmaacchhiinneess ttoouurrnnaanntteess..

- CCoommppoorrtteemmeenntt àà ll’’uussuurree ddeess mmaattéérriiaauuxx ddee ccoouuppee mmooddeerrnneess

-- HHoommooggéénnééiissaattiioonn ddee ll’’ééqquuaattiioonn ddee RReeyynnoollddss iinnccoommpprreessssiibbllee eenn rrééggiimmeess dd’’ééccoouulleemmeennttss llaammiinnaaiirree eett ttuurrbbuulleenntt eett ccoommpprreessssiibbllee ((lluubbrriiffiiaanntt ggaazzeeuuxx)) // EEttuuddee ddeess

eeffffeettss ddee llaa rruuggoossiittéé ddeess ssuurrffaacceess ssuurr lleess ppeerrffoorrmmaanncceess hhyyddrrooddyynnaammiiqquueess ddeess oorrggaanneess ddee ssuuppppoorrttaaggee eett ddeess ggaarrnniittuurreess dd’’ééttaanncchhééiittéé // EEttuuddee ddeess ssyyssttèèmmeess

mmééccaanniiqquueess lluubbrriiffiiééss ppoorreeuuxx..

22001155
-- CCoommppoorrtteemmeenntt ddyynnaammiiqquuee ddeess ppoonnttss rroouuttiieerrss ssuurr aappppuuiiss ééllaassttiiqquueess..

-- IIddeennttiiffiiccaattiioonn ddeess ddééffaauuttss ccoommbbiinnééss ppaarr llaa ppeerrcceeppttiioonn ssoonnoorree..
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-- AApppplliiccaattiioonn ddee nnoouuvveelllleess mméétthhooddeess ddee ttrraaiitteemmeenntt ddee ssiiggnnaall ppoouurr llaa ddéétteeccttiioonn ddeess ddééffaauuttss ddaannss lleess mmaacchhiinneess ttoouurrnnaanntteess eett eenn uussiinnaaggee..

-- UUssiinnaabbiilliittéé ddeess aacciieerrss àà hhaauutteess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess mmééccaanniiqquueess eenn ttoouurrnnaaggee eett ffrraaiissaaggee..

-- MMooddéélliissaattiioonn ppaarr éélléémmeennttss ffiinniiss dduu ccoommppoorrtteemmeenntt tthheerrmmoo--ééllaassttoo--hhyyddrrooddyynnaammiiqquuee ((TTEEHHDD)) ddeess ppaalliieerrss ddee ttuurrbboommaacchhiinneess eett ddee mmootteeuurrss àà ccoommbbuussttiioonn

iinntteerrnnee ssoouummiiss àà ddeess cchhaarrggeemmeennttss ddyynnaammiiqquueess//DDéétteerrmmiinnaattiioonn ddeess ddiiaaggrraammmmeess ddee cchhaarrggee aauu nniivveeaauu ddeess ppaalliieerrss ddee bbiieellllee eett ddeess ppaalliieerrss ddee lliiggnnee ddee

vviilleebbrreeqquuiinn eenn pprreennaanntt eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn lleess eeffffeettss dd’’eexxpplloossiioonn eett dd’’iinneerrttiiee//RRééssoolluuttiioonn ppaarr éélléémmeennttss ffiinniiss ddee ll’’ééqquuaattiioonn ddee ll’’éénneerrggiiee ppoouurr llee mmiilliieeuu fflluuiiddee eett ddee

ll’’ééqquuaattiioonn ddee llaa cchhaalleeuurr ppoouurr lleess mmiilliieeuuxx ssoolliiddeess..

-- EExxppéérriimmeennttaattiioonn ssuurr ll’’uussiinnaaggee ddeess mmaattéérriiaauuxx ccoommppoossiitteess..

22001166

-- DDéétteeccttiioonn ddeess ddééffaauuttss ddee ddééllaammiinnaaggee lloorrss ddee ll’’uussiinnaaggee ddeess mmaattéérriiaauuxx ccoommppoossiitteess ppaarr aannaallyyssee vviibbrraattooiirree..

-- IIddeennttiiffiiccaattiioonn ddeess ddééffaauuttss ccoommbbiinnééss ppaarr llaa ppeerrcceeppttiioonn ssoonnoorree..

-- AApppplliiccaattiioonn ddee nnoouuvveelllleess mméétthhooddeess ddee ttrraaiitteemmeenntt ddee ssiiggnnaall ppoouurr llaa ddéétteeccttiioonn ddeess ddééffaauuttss ddaannss lleess mmaacchhiinneess ttoouurrnnaanntteess eett eenn uussiinnaaggee..

-- OOppttiimmiissaattiioonn ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee ccoouuppee..

-- EEttuuddeess eexxppéérriimmeennttaalleess ssuurr bbaannccss dd’’eessssaaiiss eenn vvuuee ddee vvaalliiddeerr lleess ddiifffféérreennttss rrééssuullttaattss tthhééoorriiqquueess oobbtteennuuss eenn lluubbrriiffiiccaattiioonn ccoommpprreessssiibbllee eett iinnccoommpprreessssiibbllee..

-- AAnnaallyyssee eett ssyynntthhèèssee

-- PPaarrttiicciippaattiioonn aauuxx sséémmiinnaaiirreess ;; rrééddaaccttiioonn dd’’aarrttiicclleess

3- Programme de recherche par équipe ((pprréésseennttaattiioonn ssuucccciinnccttee 05 lignes maximum par équipe) :

22001144

EEqquuiippee NN°°11
-- RReecchheerrcchhee aapppprrooffoonnddiiee ddee ll’’ééttaatt ddee ll’’aarrtt ssuurr lleess pprrooggrrèèss ddaannss ll’’ééttuuddee ddee ll’’uussiinnaaggee ddeess ccoommppoossiitteess eett ll’’aannaallyyssee vviibbrraattooiirree

-- EEllaabboorraattiioonn eett ccaarraaccttéérriissaattiioonn dduu mmaattéérriiaauu ccoommppoossiittee àà uussiinneerr -- EEttaabblliisssseemmeenntt dd’’uunn ppllaann dd’’eexxppéérriieennccee ppeerrmmeettttaanntt ddee vvooiirr ll’’iinnfflluueennccee ddeess

ccoonnddiittiioonnss ddee ccoouuppee ssuurr ll’’uussiinnaaggee dduu mmaattéérriiaauu ccoommppoossiittee

EEqquuiippee NN°°22

-- LLaanncceemmeenntt dd’’uunnee tthhèèssee ddee ddooccttoorraatt ssuurr llaa ppeerrcceeppttiioonn ssoonnoorree ppoouurr llaa ddéétteeccttiioonn ddeess ddééffaauuttss ddaannss lleess mmaacchhiinneess ttoouurrnnaanntteess..

-- LLaanncceemmeenntt dd’’uunn pprroojjeett ddee rreecchheerrcchhee ssuurr llaa ssuurrvveeiillllaannccee ddee ll''uussuurree ddeess oouuttiillss ddee ccoouuppee ppaarr ll’’aannaallyyssee ddeess vviibbrraattiioonnss..

-- EExxpplloorraattiioonn ddee llaa mméétthhooddee ddee ddééccoommppoossiittiioonn eenn mmooddeess eemmppiirriiqquueess ppoouurr llaa ddéétteeccttiioonn ddeess ddééffaauuttss ddeess mmaacchhiinneess ttoouurrnnaanntteess..

EEqquuiippee NN°°33

DDaannss llee ccaaddrree dd’’uunnee tthhèèssee ddee DDooccttoorraatt ((LLMMDD)) nnoouuss aalllloonnss ffaaiirree uunnee ééttuuddee ssuurr ll’’ooppttiimmiissaattiioonn ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee ccoouuppee lloorrss dduu ttoouurrnnaaggee ddeess

aacciieerrss iinnooxxyyddaabblleess mmaarrtteennssiittiiqquuee aavveecc ddeess nnuuaanncceess ddee ccaarrbbuurree àà rreevvêêtteemmeenntt CCVVDD eett PPVVDD.. LL’’ééttuuddee sseerraa ffooccaalliissééee ssuurr llaa mmooddéélliissaattiioonn ddeess

ppaarraammèèttrreess dd’’uussiinnaaggee ((RRuuggoossiittéé ddee ssuurrffaaccee,, EEffffoorrtt ddee ccoouuppee,, ppuuiissssaannccee ddee ccoouuppee eett eeffffoorrtt ssppéécciiffiiqquuee)).. UUttiilliissaattiioonn ddee ll’’aannaallyyssee ddee TTaagguucchhii eett

ll’’ooppttiimmiissaattiioonn ppaarr ll’’aannaallyyssee rreellaattiioonnnneellllee ggrriiss ((GGrreeyy RReellaattiioonnnnaall AAnnaallyyzziiss GGRRAA))..
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EEqquuiippee NN°°44

-- AAnnaallyyssee ddyynnaammiiqquuee nnoonn lliinnééaaiirree dd’’uunn rroottoorr fflleexxiibbllee ((JJeeffffccootttt rroottoorr)) ssuuppppoorrttéé ppaarr ddeess ppaalliieerrss aaéérroo--ééllaassttiiqquueess..

-- MMéétthhooddee dd’’hhoommooggéénnééiissaattiioonn dduu ccoommppoorrtteemmeenntt hhyyddrrooddyynnaammiiqquuee ddeess ppaalliieerrss rruugguueeuuxx ddaannss llee ccaass ooùù llaa ssuurrffaaccee mmoobbiillee eesstt rruugguueeuussee..

-- EEttuuddee ddeess eeffffeettss nnoonn nneewwttoonniieennss ssuurr lleess ppeerrffoorrmmaanncceess hhyyddrrooddyynnaammiiqquueess ddeess ssyyssttèèmmeess mmééccaanniiqquueess lluubbrriiffiiééss..

-- EEttuuddee ddeess eeffffeettss ddee llaa ppoorroossiittéé ddeess ssuurrffaacceess ssuurr llee ccoommppoorrtteemmeenntt dd’’uunn ssyyssttèèmmee lluubbrriiffiiéé ppaarr eeffffeett dd’’ééccrraasseemmeenntt dduu ffiillmm

22001155

EEqquuiippee NN°°11
-- EEllaabboorraattiioonn dd’’uunn pprrooggrraammmmee ppoouurr llaa ddéétteeccttiioonn ddeess ddééffaauuttss ddee ddééllaammiinnaaggee ddeess ccoouucchheess ccoommppoossiitteess eett éécchhaauuffffeemmeenntt ddee llaa mmaattrriiccee ccoommppoossiittee..

-- DDéévveellooppppeemmeenntt ddee mmooddèèlleess mmaatthhéémmaattiiqquueess bbaassééss ssuurr lleess rrééssuullttaattss eexxppéérriimmeennttaauuxx eenn ssee sseerrvvaanntt ddeess mméétthhooddeess ddee rrééggrreessssiioonn lliinnééaaiirree..

EEqquuiippee NN°°22

-- CCoommppoorrtteemmeenntt ddyynnaammiiqquuee ddeess ppoonnttss rroouuttiieerrss ssuurr aappppuuiiss ééllaassttiiqquueess..

-- IIddeennttiiffiiccaattiioonn ddeess ddééffaauuttss ccoommbbiinnééss ppaarr llaa ppeerrcceeppttiioonn ssoonnoorree..

-- AApppplliiccaattiioonn ddee nnoouuvveelllleess mméétthhooddeess ddee ttrraaiitteemmeenntt ddee ssiiggnnaall ppoouurr llaa ddéétteeccttiioonn ddeess ddééffaauuttss ddee mmaacchhiinneess eett eenn uussiinnaaggee..

EEqquuiippee NN°°33

DDaannss llee ccaaddrree dd’’uunnee tthhèèssee ddee DDooccttoorraatt ccllaassssiiqquuee nnoouuss aalllloonnss ffaaiirree uunnee ééttuuddee ssuurr ll’’eeffffeett ddee llaa ggééoommééttrriiee ddee ll’’oouuttiill ssuurr lleess ppaarraammèèttrreess dd’’uussiinnaaggee

((RRuuggoossiittéé ddee ssuurrffaaccee,, EEffffoorrtt ddee ccoouuppee,, ppuuiissssaannccee ddee ccoouuppee eett eeffffoorrtt ssppéécciiffiiqquuee)).. LLeess eessssaaiiss sseerroonntt rrééaalliissééss ssuurr ddeess éépprroouuvveetttteess ttrraaiittééeess

tthheerrmmiiqquueemmeenntt eenn ttoouurrnnaaggee dduurr ddee ll’’aacciieerr XXCC4422 ((5544 HHRRCC)).. LLee bbuutt eett ddee ccoommppaarreerr lleess ppeerrffoorrmmaanncceess dd’’uunnee nnoouuvveellllee ggééoommééttrriiee ddee ppllaaqquueetttteess

eenn ccéérraammiiqquuee ((WWIIPPEERR)) aavveecc ddeess ppllaaqquueetttteess eenn ccéérraammiiqquuee ccoonnvveennttiioonnnneelllleess.. CCee ttrraavvaaiill sseerraa ccoommppllééttéé ppaarr uunnee ééttuuddee ssttaattiissttiiqquuee ddeess rrééssuullttaattss

aaffiinn ddee mmooddéélliisseerr llee pprroocceessssuuss

EEqquuiippee NN°°44
-- DDéétteerrmmiinnaattiioonn dduu ddiiaaggrraammmmee ddee cchhaarrggee aauu nniivveeaauu ddeess ppaalliieerrss ddee bbiieellllee ddee mmootteeuurrss ddiieesseell eett àà eesssseennccee..

-- CCaallccuull ddee llaa rrééppoonnssee dd’’uunn ppaalliieerr ddee mmootteeuurr àà CC..II.. ssoouummiiss àà uunn cchhaarrggeemmeenntt ddyynnaammiiqquuee ((cchhaarrggee vvaarriiaabbllee eenn mmoodduullee eett eenn ddiirreeccttiioonn))..

22001166

EEqquuiippee NN°°11
-- DDéétteeccttiioonn pprrééccooccee ddee ll’’aappppaarriittiioonn ddeess ddééffaauuttss ddee ddééllaammiinnaaggee ppaarr ll’’uuttiilliissaattiioonn ddeess oouuttiillss ddee ttrraaiitteemmeenntt ddeess ssiiggnnaauuxx ddee vviibbrraattiioonn mmeessuurrééss..

-- DDiissccuussssiioonn dd’’éévveennttuueelllleess ccoonnvveennttiioonnss aavveecc lleess iinndduussttrriieellss..

EEqquuiippee NN°°22

-- DDéétteeccttiioonn ddeess ddééffaauuttss ddee ddééllaammiinnaaggee lloorrss ddee ll’’uussiinnaaggee ddeess mmaattéérriiaauuxx ccoommppoossiitteess ppaarr aannaallyyssee vviibbrraattooiirree..

-- IIddeennttiiffiiccaattiioonn ddeess ddééffaauuttss ccoommbbiinnééss ppaarr llaa ppeerrcceeppttiioonn ssoonnoorree..

-- AApppplliiccaattiioonn ddee nnoouuvveelllleess mméétthhooddeess ddee ttrraaiitteemmeenntt ddee ssiiggnnaall ppoouurr llaa ddéétteeccttiioonn ddeess ddééffaauuttss ddee mmaacchhiinneess eett eenn uussiinnaaggee..

EEqquuiippee NN°°33

DDaannss llee ccaaddrree ddee ddeeuuxx aauuttrreess tthhèèsseess ddee DDooccttoorraatt ccllaassssiiqquuee nnoouuss aalllloonnss ffaaiirree uunnee ééttuuddee eenn ttoouurrnnaaggee ddeess mmaattéérriiaauuxx àà uussiinnaabbiilliittéé ddiiffffiicciillee ppaarr

ddeess oouuttiillss ddee hhaauuttee tteecchhnnoollooggiiee ((CCéérraammiiqquueess eett CCBBNN)).. DD’’uunnee ppaarrtt,, iill sseerraa qquueessttiioonn dd’’ééttuuddiieerr ll’’eeffffeett ddeess vviibbrraattiioonnss ddee ll’’oouuttiill ssuurr llaa rruuggoossiittéé ddee

ssuurrffaaccee eett dd’’aauuttrree ppaarrtt,, oonn eennvviissaaggee ll’’uuttiilliissaattiioonn ddee nnoouuvveelllleess tteecchhnniiqquueess ssttaattiissttiiqquueess ((AANNNN)) ppoouurr ll’’ééllaabboorraattiioonn ddeess mmooddèèlleess ddee pprrééddiiccttiioonn.. CCeettttee

ééttuuddee sseerraa rrééaalliissééee ssuurr uunn aacciieerr iinnooxxyyddaabbllee mmaarrtteennssiittiiqquuee ttrraaiittéé tthheerrmmiiqquueemmeenntt..
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EEqquuiippee NN°°44
-- EEttuuddee tthheerrmmoo--ééllaassttoohhyyddrrooddyynnaammiiqquuee ddeess ppaalliieerrss ssttaattiiqquueemmeenntt eett ddyynnaammiiqquueemmeenntt cchhaarrggééss ddee mmaacchhiinneess aalltteerrnnaattiivveess..

-- MMooddéélliissaattiioonn dduu ccoommppoorrtteemmeenntt tthheerrmmoo--ééllaassttoo--aaéérrooddyynnaammiiqquuee ddeess mmiiccrroo--ppaalliieerrss eett mmiiccrroo--bbuuttééeess àà ggaazz..

4- Nouvelles connaissances scientifiques et technologiques à acquérir, à maîtriser  et à développer par le laboratoire : (deux lignes
maximum)

22001144
-- AA ddéévveellooppppeerr :: LLooggiicciieell ddee ccaallccuull ddyynnaammiiqquuee ddeess ppoonnttss rroouuttiieerrss ((CCDDPPRR)) // LLooggiicciieellss dd’’aaiiddee àà llaa ccoonncceeppttiioonn ddee ppaalliieerrss hhyyddrrooddyynnaammiiqquueess..

-- AA mmaaiittrriisseerr :: LLooggiicciieellss ddee ttrraaiitteemmeenntt ssttaattiissttiiqquuee bbaasséé ssuurr lleess ppllaannss dd’’eexxppéérriieenncceess ((mmiinnii--ttaabb ;; ddeessiinngg--EExxppeerrtt ;; MMooddddee))..

-- AA aaccqquuéérriirr :: LLooggiicciieellss FFlluueenntt ((CCFFDD)),, AANNSSYYSS,, MMSS--FFoorrttrraann,, GGrraapphheerr,, SSuurrffeerr,, GGéénnéérraatteeuurr ddee mmaaiillllaaggee aauuttoommaattiiqquuee ppoouurr MMEEFF,, MMaattllaabb,, bbaannccss dd’’eessssaaiiss ddee ppaalliieerrss..

22001155

-- AA ddéévveellooppppeerr :: IIddeennttiiffiiccaattiioonn ddeess ddééffaauuttss ccoommbbiinnééss ppaarr llaa ppeerrcceeppttiioonn ssoonnoorree // uunn ccooddee ddee ccaallccuull ddeess ppeerrffoorrmmaanncceess ddeess ppaalliieerrss aaéérroo--ééllaassttiiqquueess.

-- AA mmaaiittrriisseerr :: LLeess mméétthhooddeess ddee ttrraaiitteemmeenntt ddee ssiiggnnaall ((EEMMDD eett TTrraannssffoorrmmééee ddee FFoouurriieerr ffrraaccttiioonnnnaaiirree)) // llaa tteecchhnniiqquuee dd’’uussiinnaaggee dduurr eett àà ggrraannddee vviitteessssee // lleess

tteecchhnniiqquueess eexxppéérriimmeennttaalleess ppoouurr llaa mmeessuurree ddeess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ssttaattiiqquueess eett ddyynnaammiiqquueess ddeess ppaalliieerrss fflluuiiddeess // iinnttééggrraattiioonn ddee ll’’aannaallyyssee vviibbrraattooiirree ddaannss

ll’’uussiinnaaggee ddeess ccoommppoossiitteess..

22001166
-- AA mmaaiittrriisseerr :: LLeess mméétthhooddeess ddee ttrraaiitteemmeenntt ddee ssiiggnnaall ((EEMMDD eett TTrraannssffoorrmmééee ddee FFoouurriieerr ffrraaccttiioonnnnaaiirree)) // ddee nnoouuvveelllleess tteecchhnniiqquueess ddee ll’’iinntteelllliiggeennccee aarrttiiffiicciieellllee ddaannss

llee ddoommaaiinnee ddee ll’’uussiinnaaggee.

-- AA aaccqquuéérriirr :: EEqquuiippeemmeennttss ddeessttiinnééss àà ll’’aannaallyyssee pphhyyssiiccoo--cchhiimmiiqquuee ddeess hhuuiilleess iinndduussttrriieelllleess ((vviissccoossiimmèèttrreess,, rrhhééoommèèttrreess,, ssppeeccttrroommèèttrreess,, ffeerrrrooggrraapphheess,, eettcc..))

-- AA mmaaiittrriisseerr:: UUnn oouuttiill dd’’aannaallyyssee ssppeeccttrraallee eett mmuullttii--rrééssoolluuttiioonn eenn oonnddeelleetttteess ppoouurr llaa ddéétteeccttiioonn pprrééccooccee ddeess ddééffaauuttss ddee ddééllaammiinnaaggee lloorrss ddee ll’’uussiinnaaggee..

5- Méthodes, techniques, procédés, produits, biens et services à développer ou à améliorer par le laboratoire : (deux lignes maximum)

22001144
-- AApppplliiccaattiioonn ddee llaa mméétthhooddoollooggiiee ddee ssuurrffaaccee ddee rrééppoonnssee ((RRSSMM))..

-- MMiissee eenn œœuuvvrree ddee llaa tteecchhnniiqquuee dd’’hhoommooggéénnééiissaattiioonn ppoouurr llee ttrraaiitteemmeenntt ddeess pprroobbllèèmmeess ddee lluubbrriiffiiccaattiioonn hhyyddrroossttaattiiqquuee eett hhyyddrrooddyynnaammiiqquuee ddeess ssyyssttèèmmeess

mmééccaanniiqquueess rruugguueeuuxx..

-- AApppprreennttiissssaaggee eett aamméélliioorraattiioonn dd’’uunnee nnoouuvveellllee tteecchhnniiqquuee ddee ssuuiivviiss eett ddee ddéétteeccttiioonn ddeess ddééffaauuttss ddee ll’’uussiinnaaggee ddeess ccoommppoossiitteess..

22001155
-- AA aamméélliioorreerr :: LLee llooggiicciieell CCDDPPRR ppoouurr lleess ppoonnttss rroouuttiieerrss ssuurr aappppuuiiss ééllaassttiiqquueess // lleess ccoonnddiittiioonnss ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddeess ssyyssttèèmmeess mmééccaanniiqquueess ppaarr uunn cchhooiixx

jjuuddiicciieeuuxx ddee lluubbrriiffiiaannttss // llaa ccaarraaccttéérriissaattiioonn ddeess hhuuiilleess ddee ggrraaiissssaaggee // llaa tteecchhnniiqquuee dduu ttoouurrnnaaggee dduurr..

-- EExxppllooiittaattiioonn ddee ll’’aannaallyyssee vviibbrraattooiirree ddééjjàà uuttiilliissééee ddaannss dd’’aauuttrree ddoommaaiinneess ppoouurr pprrooppoosseerr uunnee mméétthhooddee aapppprroopprriiééee àà ll’’uussiinnaaggee ddeess ccoommppoossiitteess..

22001166
-- AA mmaaîîttrriisseerr :: llaa nnoottiioonn dduu ccoouuppllee oouuttiill--mmaattiièèrree // llaa ssuubbssttiittuuttiioonn ddeess hhuuiilleess ddee ggrraaiissssaaggee ((nnoocciivveess)) oobbtteennuueess ppaarr lleess pprrooccééddééss ddee rraaffffiinnaaggee dduu ppééttrroollee bbrruutt ppaarr

ddeess lluubbrriiffiiaannttss nnoonn ppoolllluuaannttss ((eeccoo--ffrriieennddllyy lluubbrriiccaannttss))..

-- VVaalliiddaattiioonn eett aamméélliioorraattiioonn ddeess mméétthhooddeess pprrooppoossééeess ddaannss llee bbuutt ddee ddéévveellooppppeerr uunnee mméétthhooddee ssttaannddaarrdd aapppplliiccaabbllee eenn iinndduussttrriiee..
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6- Formation à la recherche et par la recherche à assurer par le laboratoire : (deux lignes maximum)

22001144
RReeccoonndduuccttiioonn dduu ddooccttoorraatt LLMMDD «« MMééccaanniiqquuee aapppplliiqquuééee »» // OOuuvveerrttuurree dd’’uunn DDooccttoorraatt LLMMDD eenn pprroodduuccttiiqquuee MMééccaanniiqquuee // EEnnccaaddrreemmeenntt ddeess mmaaggiisstteerrss eett ddeess

ddooccttoorraannttss // FFoorrmmaattiioonn eett eennccaaddrreemmeenntt ddeess ééttuuddiiaannttss ddee MMaasstteerr ((mmaaiinntteennaannccee iinndduussttrriieellllee oouu pprroodduuccttiiqquuee))

22001155
LLaanncceemmeenntt dd’’uunn ddooccttoorraatt LLMMDD «« MMaaiinntteennaannccee ddeess ssyyssttèèmmeess mmééccaanniiqquueess »» // RReeccoonndduuccttiioonn dduu DDooccttoorraatt LLMMDD eenn pprroodduuccttiiqquuee MMééccaanniiqquuee // OOuuvveerrttuurree dd’’uunn

mmaaggiisstteerr // EEnnccaaddrreemmeenntt ddeess mmaaggiisstteerrss eett ddeess ddooccttoorraannttss..// FFoorrmmaattiioonn eett eennccaaddrreemmeenntt ddeess ééttuuddiiaannttss ddee MMaasstteerr ((mmaaiinntteennaannccee iinndduussttrriieellllee oouu pprroodduuccttiiqquuee))..

22001166
RReeccoonndduuccttiioonn dduu DDooccttoorraatt LLMMDD eenn pprroodduuccttiiqquuee MMééccaanniiqquuee // RReeccoonndduuccttiioonn ddee mmaaggiisstteerr // EEnnccaaddrreemmeenntt ddeess mmaaggiisstteerrss eett ddeess ddooccttoorraannttss / FFoorrmmaattiioonn eett

eennccaaddrreemmeenntt ddeess ééttuuddiiaannttss ddee MMaasstteerr ((mmaaiinntteennaannccee iinndduussttrriieellllee oouu pprroodduuccttiiqquuee))..

7- Information scientifique et technologique à collecter, à traiter, à capitaliser et à diffuser par le laboratoire : (deux lignes maximum)

22001144 -- CCoolllleeccttee dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss ppoouurr eennrriicchhiirr uunnee bbaassee ddee ddoonnnnééeess ssuurr llee ssyyssttèèmmee uussiinnaanntt ((CCOOMM eett PPOOMM))

-- RReecchheerrcchhee bbiibblliiooggrraapphhiiqquuee éétteenndduuee ssuurr ll’’uussiinnaaggee pprroopprree ddeess ccoommppoossiitteess eett lleess mméétthhooddeess ddee ccaarraaccttéérriissaattiioonn ppaarr aannaallyyssee vviibbrraattooiirree..

22001155 -- LLooggiicciieell CCDDPPRR ppoouurr llee ccaallccuull ddyynnaammiiqquuee ddeess ppoonnttss rroouuttiieerrss

-- MMiissee aauu ppooiinntt dd’’uunn ccooddee ddee ccaallccuull ddeess ppeerrffoorrmmaanncceess ddeess ppaalliieerrss aaéérroo--ééllaassttiiqquueess

22001166 -- UUttiilliissaattiioonn ddeess ddoonnnnééss dduu CCOOMM ppoouurr llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddeess rrééggiimmeess ddee ccoouuppee ooppttiimmaauuxx

-- MMiissee aauu ppooiinntt dd’’uunn ccooddee ddee ccaallccuull ddeess ppeerrffoorrmmaanncceess ddeess ppaalliieerrss aaéérroo--ééllaassttiiqquueess

8- Réseau(x)  de recherche  à mettre en place en rapport avec les activités du laboratoire: (deux lignes maximum)

22001144
-- EEttaabblliirr uunnee ccoonnvveennttiioonn aavveecc ll’’eennttrreepprriissee FFEERRTTIIAALL ddaannss llee ccaaddrree dduu PPNNRR..

-- EEttaabblliirr uunnee ccoonnvveennttiioonn ccaaddrree ddee ccooooppéérraattiioonn sscciieennttiiffiiqquuee aavveecc uunn llaabboorraattooiirree ddee rreecchheerrcchhee ééttrraannggeerr eenn ll’’ooccccuurrrreennccee llee LLaaMMCCooSS ddee LLyyoonn..

22001155
-- CCoollllaabboorraattiioonn aavveecc lleess eennttrreepprriisseess nnaattiioonnaalleess..

-- EEttaabblliirr ddeess ccoonnvveennttiioonnss aavveecc lleess eennttrreepprriisseess nnaattiioonnaalleess eett ddee llaa rrééggiioonn EEsstt..

-- EEcchhaannggee eett ccoollllaabboorraattiioonn aavveecc ddeess uunniivveerrssiittééss ccaannaaddiieennnneess ((LLIIPPPPSS--EETTSS && UUQQTTRR)) eett ffrraannççaaiisseess ((LLAAUUMM,, LLAAMMCCOOSS,, CCEEMMEEFF))..

22001166 -- CCoollllaabboorraattiioonn aavveecc lleess eennttrreepprriisseess nnaattiioonnaalleess eett ddee llaa rrééggiioonn EEsstt..

-- SSyynntthhèèssee eett ccoonnccrrééttiissaattiioonn ddeess ccoollllaabboorraattiioonnss..

99-- OObbjjeeccttiiffss ddee vvaalloorriissaattiioonn dduu pprrooggrraammmmee ddee rreecchheerrcchhee

22001144
-- PPaarrttiicciippeerr aauu ddéévveellooppppeemmeenntt sscciieennttiiffiiqquuee eett tteecchhnniiqquuee dduu ppaayyss..

-- FFoorrmmeerr uunn nnooyyaauu ddee rreecchheerrcchhee aauuttoouurr ddeess aaxxeess ddéévveellooppppééss.
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22001155
-- BBrreevveettaaggee dduu LLooggiicciieell CCDDPPRR..

-- PPaarrttiicciippeerr aauu ddéévveellooppppeemmeenntt sscciieennttiiffiiqquuee dduu ssaavvooiirr uunniivveerrsseell..

22001166
-- FFoorrmmeerr ddeess eennsseeiiggnnaannttss cchheerrcchheeuurrss ddee hhaauutt nniivveeaauu..

-- DDéévveellooppppeerr uunnee mméétthhooddee ssttaannddaarrdd eett pprraattiiqquuee aapppplliiccaabbllee eenn iinndduussttrriiee..

DD.. EEqquuiippeemmeennttss eexxiissttaannttss aauu llaabboorraattooiirree..

8
Microscope Trino Caméra Complet + Logiciel Incorporé Décembre 2009 Fonctionnel 70%

NN°°
MMaarrqquuee ddee LL’’ééqquuiippeemmeenntt eett PPrriinncciippaalleess

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess tteecchhnniiqquueess
DDaattee

dd’’aaccqquuiissiittiioonn
EEttaatt ddee ll’’ééqquuiippeemmeenntt

((ffoonnccttiioonnnneell,, eenn ppaannnnee,,
rrééppaarraabbllee oouu nnoonn))

TTaauuxx
dd’’uuttiilliissaattiioonn

1
Analyseur de vibration pour 4 voies d’acquisition + deux générateurs
« PULSE 16.1 » Novembre 2011 Fonctionnel 100%

2
Caméra CCD thermique à IR Novembre 2011 Fonctionnel 80%

3
Système de mesure de microtopographie de surface et de rugosité 3D
ALTISURF ® 500 Novembre 2011 Fonctionnel 30%

4
Four pour le traitement thermique Novembre 2011 En panne 50%
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15
Mesureur d’épaisseur à ultrasons Modèle DM4DL avec
microprocesseur pour le traitement des données, livré avec 1un jeu
de piles, 1 flacon de pâte d’accouplement, 1 étui en plastique Réf.
U0026.01.1

Avril 2004 Fonctionnel 20%

16
Système d’acquisition des données 5000, comprenant :
1 unité de commande
1 scanner type 5100 pour 20 canaux
logiciel « STRAINSMART »

Avril 2004 Fonctionnel 20%

17
Appareil  à ultrasons Modèle USK 8
Gamma de contrôle : min. 0-10 mm max.0-25 m (mesure dans
l’acier)
Livré avec 1 jeu de batteries NiCd
Réf. U0001,avec  tous  les accessoires ( U0002, U0003, U0015.06,
U0015.09, U0015.14, U0015.34, U0015.37, U0016, U0017, U0018

Avril 2004 Fonctionnel 20%

EE-- CCoommpplléémmeenntt ddeess ééqquuiippeemmeennttss eett aacccceessssooiirreess sscciieennttiiffiiqquueess eett// oouu iinnffoorrmmaattiiqquueess àà aaccqquuéérriirr
DDééssiiggnnaattiioonn ddee LL’’ééqquuiippeemmeenntt eett PPrriinncciippaalleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess

tteecchhnniiqquueess
NNoommbbrree DDeessttiinnéé àà rrééaalliisseerr

22001144

-- AAccccéélléérroommèèttrree 110000 mmVV//gg ccoonnnneecctteeuurr llaattéérraall,, bbaassee iissoollééee

-- AAccccéélléérroommèèttrree 1100 mmVV//gg.. mmoonnttaaggee ppaarr vviissee cceennttrraallee,,
ccoonnnneecctteeuurr llaattéérraall,, hheerrmmééttiiqquuee

-- CCââbbllee fflleexxiibbllee iissoolléé eenn ttééfflloonn 33**AAWWGG 3322,, 33--ppiinn ttoo BBNNCC,, 55mm ((1155
fftt)) --6600°°cc ttoo 220000°°cc

((MMaarrqquuee BB&&KK SSVV)) «« FFaaccttuurree PPrrooffoorrmmaa jjooiinnttee »»

-- PPllaaqquueetttteess ddee ccoouuppee eenn ccéérraammiiqquuee

-- PPllaaqquueetttteess ddee ccoouuppee eenn cceerrmmeett ((GGééoomm.. NNééggaattiivvee))

22

22

22

4400

3300

MMeessuurree ddee vviibbrraattiioonn

MMeessuurree ddee vviibbrraattiioonn

MMeessuurree ddee vviibbrraattiioonn

EEssssaaiiss eenn UUssiinnaaggee DDuurr

EEssssaaiiss eenn UUssiinnaaggee DDuurr

9
Amplificateur de charge. Réf. 2635. Octobre 2003 Fonctionnel 100%

10
Ensemble de mesure de champ libre incluant 4190 / 2669L / TED’S.
Réf. 4190 L 001. Octobre 2003 Fonctionnel 10%

11
Logiciel ME’scope VES Visual modal. Réf. N°7754J Octobre 2003 Fonctionnel 50%

12
Extended Analysis Software-7639.  Réf. XX0017 Octobre 2003 Fonctionnel 20%

13

Extensomètre Electronique. Système d’extensomètre électronique
Modele-502 comprenant : Base de mesure L0=25-50 ou 100 mm au
choix, Course de mesure +/–(2mm) Amplificateur de mesure,
Affichage digitale « déformation »

Avril 2004 Fonctionnel 50%

14
Dynamomètre pour la mesure de la force de coupe à trois
composantes « KISTLER » assisté par ordinateur Avril 2004 fonctionnel 100%
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-- FFiibbrreess ++

-- RRééssiinnee

5500mm

2200 KKgg

FFaabbrriiccaattiioonn ddeess mmaattéérriiaauuxx ccoommppoossiitteess

22001155

-- AAccccéélléérroommèèttrree ttrriiaaxxiiaall 1100 mmVV//mmss..22 ttyyppee 44552244BB

-- CCââbbllee dd’’aaccccéélléérroommèèttrree ttrriiaaxxiiaall

-- PPllaaqquueetttteess ddee ccoouuppee eenn ccaarrbbuurree ((GGééoomm.. NNééggaattiivvee))

-- PPllaaqquueetttteess ddee ccoouuppee eenn CCBBNN

OOuuttiillss ddee ccoouuppee

-- PPllaaqquueetttteess

-- ppoorrttee oouuttiillss

-- ffoorrêêtt

11

22

4400

1100

6600

1100

6600

MMeessuurree ddee vviibbrraattiioonn

MMeessuurree ddee vviibbrraattiioonn

EEssssaaiiss eenn UUssiinnaaggee DDuurr

EEssssaaiiss eenn UUssiinnaaggee DDuurr

UUssiinnaaggee ddeess ccoommppoossiitteess

22001166 -- aaccccéélléérroommèèttrree éélleeccttrroonniiqquuee iinnttééggrréé 1100 mmVV//mmss--22 mmaaxx 77000000
mmss--22,, 33 rraaiinnuurreess ttyyppee 44550077 BB000044

-- ccââbbllee ffaaiibbllee bbrruuiitt rreennffoorrccéé ddoouubbllee

-- PPllaaqquueetttteess ddee ccoouuppee eenn ccaarrbbuurree ((GGééoomm.. PPoossiittiivvee))

-- PPoorrttee ppllaaqquueetttteess ((GGééoomm.. PPoossiittiivvee))

-- MMiiccrroossccooppee ooppttiiqquuee mmééttaallllooggrraapphhiiqquuee aavveecc aacccceessssooiirreess
((ssyyssttèèmmee dd’’aaccqquuiissiittiioonn eett ddee ttrraaiitteemmeenntt dd’’iimmaaggee))

22

5500

33

11

MMeessuurree ddee vviibbrraattiioonn

EEssssaaiiss eenn UUssiinnaaggee

EEssssaaiiss eenn UUssiinnaaggee

OObbsseerrvvaattiioonn ddee llaa mmiiccrroossttrruuccttuurree eett ddeess
ssuurrffaacceess uussiinnééeess

 JJooiinnddrree ffaaccttuurree pprrooffoorrmmaa ssii ppoossssiibbllee..

GG-- RRééssuullttaattss aatttteenndduuss

SSoouuss ffoorrmmee ddee :: 22001144 2015 2016

SSoouutteennaanncceess ddee tthhèèsseess ddee ddooccttoorraatt ((NNoommbbrree)) 1 3 4

SSoouutteennaanncceess ddee mméémmooiirreess ddee mmaaggiisstteerr ((NNoommbbrree)) 3 2 2

PPuubblliiccaattiioonn dd’’aarrttiicclleess ddaannss ddeess rreevvuueess iinntteerrnnaattiioonnaalleess oouu
nnaattiioonnaalleess ddee rreennoommmmééee ddaannss llee ddoommaaiinnee ((oouuii//nnoonn)) ssii oouuii
PPrréécciisseerr

7 7 8
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SSoouuss ffoorrmmee ddee :: 22001144 2015 2016

EEddiittiioonn dd’’oouuvvrraaggeess ssuurr ssuuppppoorrtt ééccrriitt,, aauuddiioovviissuueell oouu
iinnffoorrmmaattiiqquuee ccoommmmeerrcciiaalliissaabbllee ssuurr llee mmaarrcchhéé nnaattiioonnaall oouu
iinntteerrnnaattiioonnaall ((oouuii//nnoonn)) ssii oouuii PPrréécciisseerr

DDééppôôtt ddee bbrreevveettss ((NNoommbbrree eett nnaattuurree)) 0 1 (Logiciel) 0

EEllaabboorraattiioonn ddee rraappppoorrttss sscciieennttiiffiiqquueess eett tteecchhnnoollooggiiqquueess
iinntteerrnneess,, ccllaassssiiffiiééss oouu ttoouutt aauuttrree ddooccuummeenntt ssuurr ssuuppppoorrtt ééccrriitt,,
aauuddiioovviissuueell oouu iinnffoorrmmaattiiqquuee ((oouuii//nnoonn)) ssii oouuii PPrréécciisseerr

3 Rapports CNEPRU
2 Rapports PNR
Oui (rapport scientifique)
Oui (apport Scientifique)

3 Rapports CNEPRU
Oui (rapport scientifique)
Oui (Rapport scientifique)

3 Rapports CNEPRU
Oui (rapport scientifique)
Oui (Rapport scientifique)

MMiissee aauu ppooiinntt ddee mmooddèèlleess tthhééoorriiqquueess eett//oouu ddee llooggiicciieellss ddee
ssiimmuullaattiioonn ((oouuii//nnoonn)) ssii oouuii PPrréécciisseerr

- 1 (Logiciel CDPR)
- Oui (Développement d’ un

logiciel d’aide à la
conception des paliers à film
d’huile statiquement chargés
dont l’alésage est muni d’un
revêtement mince en régime
isotherme)

- Oui (Mise au point d’ un
logiciel pour la
quantification des pertes
par frottement
hydrodynamique dans
les paliers de moteurs à
combustion interne
soumis à un chargement
dynamique sur tout le
cycle thermodynamique
du moteur)

- Oui (Elaboration d’un
code de calcul des paliers
aérodynamiques à feuilles
fonctionnant en régime
dynamique)

DDéévveellooppppeemmeenntt ddee bbaannccss ddee mmeessuurree,, dd’’eessssaaiiss ddee
ccaarraaccttéérriissaattiioonn ((oouuii//nnoonn)) ssii oouuii PPrréécciisseerr

- Oui (Banc d’essai pour
l’étude vibratoire des
machines tournantes)

- Oui, adaptation d’un
banc d’essais de
caractérisation de
l’usinage par l’analyse
vibratoire

DDéévveellooppppeemmeenntt ddee ttoouutt oouu dd’’uunnee ppaarrttiiee dd’’uunn ééqquuiippeemmeenntt,,
dd’’uunn iinnssttrruummeenntt,, dd’’uunnee iinnssttaallllaattiioonn ((oouuii//nnoonn)) ssii oouuii PPrréécciisseerr

DDéévveellooppppeemmeenntt ddee nnoouuvveeaauuxx mmaattéérriiaauuxx,, pprroodduuiittss,, ddiissppoossiittiiffss
eett ssyyssttèèmmeess oouu lleeuurrss aamméélliioorraattiioonnss ssuubbssttaannttiieelllleess ((oouuii//nnoonn)) ssii
oouuii PPrréécciisseerr

RRééaalliissaattiioonn ddee pprroottoottyyppeess ddee ccoommppoossaannttss,, ddee ssyyssttèèmmeess,,
dd’’ééqquuiippeemmeennttss àà ll’’éécchheellllee dduu llaabboorraattooiirree oouu àà ll’’éécchheellllee ppiilloottee
((oouuii//nnoonn)) ssii oouuii PPrréécciisseerr
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SSoouuss ffoorrmmee ddee :: 22001144 2015 2016

SSiiggnnaattuurree ddee ccoonnttrraattss ddee rreecchheerrcchhee oouu ddee pprreessttaattiioonn ddee
sseerrvviiccee aavveecc llee sseecctteeuurr ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee ((oouuii//nnoonn)) ssii oouuii
PPrréécciisseerr

Contrat de recherche avec
FERTIAL.

AAuuttrreess ((PPrréécciisseerr))


