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REZUMAT. Lucrarea prezintă o analiză a soluţiilor estetice de ranforsare pentru cqteva structuri uzuale. Analiza 
statică și neliniară pentru structuri metalice sau din panouri îmbinate poate simula zonele critice care ar 
putea fi ranforsate, pentru optimizarea parametrilor de proiectare. Aplicarea ranforsărilor se poate face cu 
valenţe estetice dacă se utilizează principii apropiate de de cele întâlnite la structurile naturale. Reţelele 
Voronoi sunt la baza unor soluţii de calcul atât pentru structuri plane cât și axial simetrice. Sunt prezentate 
rezultate obţinute în proiectarea structurilor optimizate, utilizând diferite forme de reţele Voronoi anizotropice, 
având la bază considerente statice și condiţia de mărire a rezistenţei, într-o formulare estetică. 

Cuvinte cheie: ranforsări structurale, structuri cu pereţi subţiri, analiza cu elemente finite, reţele Voronoi. 

ABSTRACT. Reinforcement solutions for basic structures as shell s and pannels are presented. Using static and 
nonlinear analysis results critical zones are exposed and correlations with natural shapes based on Voronoi 
tesseleations are used to obtain planar and axis-symmetrical optimal solutions are used to build solutions 
with enhanced aestethic values. 

Keywords: structural reinforcement, thin walls shell, FEA, Voronoi tesselation. 

1. INTRODUCERE 

Proiectarea urmărește crearea structurilor care să 
suporte solicitări și să nu cedeze acestora. Trecând 
cu vederea solicitări rare dar posibile, crește riscul în 
comportamentul artefactului fizic. De fapt, proiectarea 
este o formă de anticipare a comportamentului. Re-
zistența, rigiditatea, durata de viață sunt cele mai 
comune obiective de proiectare, criteriile de calcul 
fiind referința care determină forma și dimensiunile 
structurilor. 

În inginerie sunt numeroase problemele în care 
structurile, mai ales cele zvelte, necesită ranforsări, 
pentru a îmbunătăți comportamentul static și a 
optimiza distribuția de material, dar și pentru a evita 
flambajul. Aceste ranforsări sunt distribuite după 
criterii, al căror principal merit estetic este, cel mult, 
simetria. 

Această lucrare urmărește să pună în evidență 
soluții de ranforsare, care să respecte atât scopul 
principal al rigidizării structurii cât și considerații 
estetice. Sunt avute în vedere mai ales structuri mari, 
largi, vizibile într-un context în care factorul antropic 
nu poate fi neglijat. Impactul vizual al formelor are o 
vădită importanță în perceperea mediului și comporta-
mentulului uman în cadrul acestuia. În mediile urbane, 
mai ales în zonele industrializate, unde sunt prezente 
panouri de delimitare, fațade largi, rezervoare, turnuri, 
coloane, construcții sudate, factorul estetic este pe 
cât de neglijat, pe atât de util în armonizarea am-
bientală. Există rațiuni puternice pentru care, cu 
eforturi minime, se poate realiza practic o structură 
rezistentă, care să respecte standardele domeniului 

dar să și îndeplinească condiții estetice. Fie și numai 
culorile utilizate în protecțiile anticorozive pot fi un 
bun început pentru abordarea considerentelor estetice 
ale unei conjuncturi industrializate. 

Abordările estetice ale structurilor sunt un exercițiu 
comun al arhitecților, iar rezultatele sunt pe măsură, 
chiar și in domeniul structurilor cu rol în rezistență. 
Explorarea soluțiilor a mers până la formele organice, 
studiate și aplicate intens, datorită soluțiilor optimizate 
în distribuția materialului și estetica formelor pe care 
acestea le oferă. 
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Fig. 1: 
a – Centrul Alibaba – Hangzhou 

(http://www.datacenterknowledge.com); 
b – National Aquatic Centre, Beijing 

(http://plus.maths.org, © Chris Bosse). 
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Formele propuse de natură sunt soluții care se 
regăsesc în morfologiile minerale, vegetale și animale, 
ca soluții la aceleași probleme: echilibrarea distri-
buțiilor tensiunilor interne, optimizarea fluxurilor 
pentru diferite forme de transport a energiei, optimi-
zarea drumului unui circuit informațional sau de 
elemente vitale, expuneri maxime/ minime, în condiții 
de efort constructiv structural minim pentru organism. 

 

         
 

Fig. 2 Rețele Voronoi in forme organice: tegument animal,  
aripi de libelulă, os. 

 
Această listă se suprapune peste marea majoritate 

a cerințelor de proiectare și este firesc ca inginerul să 
privească cu respect și firească aplecare euristică la 
rezultatele performante oferite de natură. 

2. METODA DE ANALIZĂ 

Ranforsările naturale sunt intâlnite la toate nivelele 
constructive, chiar ca rațiune de baza a morfologiilor 
structurale ale țesuturilor suport. Formele celulare 
care împart spațiul în manieră optimă pentru echi-
distanță, echiconcentrație și distribuție uniformă a 
încărcărilor mecanice sunt cele mai inspirante. Mo-
delele matematice de porționare rațională a spațiului 
cele mai des utilizate sunt soluțiile Voronoi și 
triangulația Delaunay. 

Diagrama Voronoi pentru o mulțime de puncte 
reprezintă descompunerea planului în celule care 
conțin punctele cele mai apropiate de punctele date 
inițial, numite locații. Cu ajutorul celulelor Voronoi, 
se controlează distribuția spațiilor după criterii ce 
pot fi introduse în algoritmi de optimizare. Rețeaua 
Voronoi este complementară problemei de împărțire 
a spațiului prin triangulație Delaunay (figura 3). 

 

 
 

Fig. 3. Rețeaua Voronoi și triangulația Delaunay. 
 
Rețelele Voronoi sunt intâlite în natură, ca soluție 

de a concentra material, acolo unde structurile bio-

logice sunt supuse tensiunilor cele mai mari sau 
unde este nevoie de o rețea de transport a nutrienților, 
a fluidelor tisulare sau informației. In toate aceste 
situații, apropierea de punctele țintă conduce la crearea 
unor structuri celulare în jurul punctelor de interes. 
Rețelele astfel formate au distribuții neregulate, față de 
reperul consacrat al unui sistem de referință triorto-
gonal drept, dar optimizează distribuția de material, 
respectiv „transportul” diferitelor forme de energie 
în cadrul domeniului ales. 

Această lucrare ia în considerare rezultatele obți-
nute în proiectarea structurilor optimizate, utilizând 
diferite forme de rețele Voronoi anizotropice, având 
la bază considerente statice și condiția de mărire a 
rezistenței, într-o formulare estetică. 

Ranforsările celulare optimizate concentrează mai 
multe celule, de dimensiuni mai mici, în zonele 
tensionate, aliniind elementele rețelei pe direcția ten-
siunii maxime. Structurile sunt asimilate cu suprafețe, 
care constituie domeniul de lucru pentru un algoritm 
de distribuție a unei rețele. Ințial, se poate porni de 
la o diviziune inițială, cu celule uniform distribuite, 
considerate în jurul unor locații impuse prin condiții 
de rezistență sub acțiunea propriei greutăți. 

Cu ajutorul unei analize statice, se obține o metrică 
anizotropică [Pietroni et al. 2014], descrisă de tensorul 
tensiune. Densitatea și anizotropia rețelei se pot con-
trola prin parametri simpli, iar optimizările geometrice 
pot oferi rezultate estetice mai bune, prin apropierea 
formei celulelor de fețele solidelor Arhimedice. 
Structurile ranforsate astfel sunt adaptabile și au un 
comportament static foarte bun, în condițiile de opti-
mizare a distribuției materialului de ranforsare 
[Godoy, 2002]. 

Pentru obtinerea rețelei Voronoi, s-a definit într-
un mediu interactiv, dinamic de generare, domeniul 
de lucru, iar pe acesta au fost definite locațiile 
determinate ca puncte de pe curbele de izotensiune 
din diagramele statice. Numărul de puncte de pe 
domeniu depinde de numărul de iterații și de nivelul 
de complexitate al rețelei, controlat prin aria minimă 
a celulelor. Curbele rețelei au fost apoi transferate 
în programul de proiectare asistată de calculator 
(Autodesk Inventor ®) pe modelul solid al structurii 
studiate, pentru a verifica performanțele structurii 
ranforsate. Rezultatele analizelor neliniare generice 
pentru câteva structuri cu pereți subțiri au fost 
folosite pe domenii similare, pentru obținerea 
structurilor de ranforsare sursă. 

3. MODELAREA STRUCTURILOR 

3.1 Unul dintre cele mai întâlnite exemple de 
structură plasată in situri industriale este placa de beton, 
de tip panou de gard, 2000×1500×50 mm, încastrată în 
sol și pe laturile verticale, la fixare cu stâlpi. 
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S-au calculat tensiunile maxime, pe analiza statică, 
sub acțiunea greutății proprii, a vântului și chiciurei. 
Distribuția tensiunilor maxime a furnizat locațiile 
punctelor Voronoi, pentru ranforsare, care a fost 
simetrizată, din considerente estetice. 

Prima iterație pe domeniu, pentru rețeaua Voronoi 
cu trei locatii semnificative și soluția corespunzătoare 
de ranforsare sunt prezentate în figura 4a iar analiza 
statică a furnizat o distribuție de tensiuni ca în figura 4b, 
înainte (tensiunea echivalentă maximă 1,7 MPa, 
Deplasarea maximă 0,33 mm) și după ranforsare 
(tensiunea echivalentă maximă 0,45 MPa, deplasarea 
maximă 0,04 mm). Deși valorile maxime ale tensiunii 
și deplasările sunt neglijabile, pentru aceste încărcări 
sumare, generice, în raport cu cele admisibile, este 
evidentă contribuția ranforsării. In figura 4 c este 
prezentată o altă soluție de ranforsare, cu perfor-
manțe mai mici, deși ia în considerare 5 puncte 
locație de izotensiune (Tensiunea maximă 0,1 MPa, 
deplasarea maximă 0,15 mm). 
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Fig. 4. Ranforsare simplă pe panoul de gard. 
 

Pentru iterații suplimentare, cu 4 rânduri de 
puncte distribuite pe liniile de izotensiune, se obțin 
configurații Voronoi, ca în figura 5, unde este pre-
zentată o jumătate de panou. Acestea au sens doar 
pentru fațade si structuri plane mai mari și fac față și 
unor încărcări mai complexe. Modelarea și con-
structia fizică a acestor structuri necesită o analiză 

amănunțită a nivelului la care este rațională oprirea 
iterațiilor în generarea punctelor de izotensiune. 

 

 
 

Fig. 5. Iterație Voronoi cu 4 rânduri de locații  
pe domeniul jumătătii de panou plan generic. 

 
3.2. Cupola de sticlă din figura 6, este încărcată 

sub acțiunea greutății proprii, vântului și zăpezii 
(fig. 6a). Liniile de izotensiune aplicate domeniului 
axial simetric pot fi dispuse radial (fig. 6b – Voronoi 
și rețeaua de triangulație Delaunay corespunzătoare) 
sau în spirală (fig. 7 – Voronoi și cercurile circum-
scrise triangulației cu detaliu de celule Voronoi în 
zona centrală). 
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Fig. 7. Analiza cupolei de sticlă: distribuția tensiunilor  
și împărțirea cu locații radiale. 

 

Rezultatul modelării ranforsării cupolei după o 
logică simetrică a rețelei Voronoi construite pe liniile 
de izotensiune este prezentat în figura 8. 

3.3. Structurile axial simetrice sunt soluții rezis-
tente și ușoare pentru solicitări complexe și au fost 
studiate mai ales din punct de vedere al comporta-
mentului la flambaj [Jones, 2006]. Formele cilindreice 
și sferice, întâlnite la rezervoare și tancuri, prezintă 
interes, datorită complexității formei, tehnologiilor 
de construcție și materialelor utilizate, care adeseori, 
prin neuniformitatea morfologică sau anizotropie 
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conduc la colapsul structurilor zvelte [Andres&Harte, 
2006]. În această lucrare se prezintă informativ 

rezultatele analizei și forme de ranforsare empirică 
obținute de cercetători. 

 

         
 

Fig. 7. Analiza cupolei de sticlă: împărțirea cu locații în spirală. 
 

   
 

Fig. 8. Structura de ranforsare a cupolei. 
 

In figura 9a este prezentată simularea unei 
structuri sferice cu structuri subțiri, cu număr Föppl–
von Kármán mare, (γ = 106), sub actiunea presiunii 
externe, deasupra punctului de flambaj [Paulose & 
Nelson, 2013] iar în figura 9b este ilustrat un artefact 
fizic sferic, cu pereți subțiri, electroplacat, realizat 
de Nicolas Hoff și echipa sa, deformat cu alveole 
[Thompson, 2013]. Aceste alvelole au fost realizate 
progresiv și stabilizate, prin încălzirea cu un dorn 
intern. Forma finală este corelată cu rezultatele si-
mulării și are vădite valențe estetice. 

În figura 10 este prezentat studiul unor structuri 
cilindrice zvelte care au colapsat prin flambaj sub 
acțiunea presiunii exterioare în excedent în urma 
unui proces de condensare necontrolat, la care s-au 
adăugat imperfecțiunile de montaj și neuniformitatea 
materialului. 

 

    

a    b 

Fig. 9. Analiza sferei cu pereți: rezultate neliniare  
și empirice. 
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Fig. 10: 
 a – structuri cilindirce colapsate prin flambaj sub sarcină 

externă [Paor, 2012]; b – o sluție de ranforsare pornind de la 
rețea Voronoi pe cilindrul desfășurat. 

5. CONCLUZII 

Ranforsarea estetică a structurilor poate fi un 
obiectiv de proiectare care se poate aborda cu aju-
torul unor modele matematice pentru reproducerea 
soluțiilor naturale. Rețelele Voronoi sunt relativ 
simplu de obținut, pot fi controlate cu parametri 
accesibili, pot fi aproximate cu linii drepte, pentru 
ușurința tehnologiei de execuție și montaj. 

Alegerea locațiilor pe domeniul de lucru este etapa 
cheie în obținerea unor forme rezistente raționale. 
Chiar în număr mic, dispuse pentru o interpolare 
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liniară a curbelor de izotensiune, locațiile generează 
celule ale căror pereți localizează zonele care 
necesită să fie întărite, forma globală a structurii 
păstrându-se în domeniul estetic prin repetiție, si-
metrie și aparență familiară, prin similitudine cu 
arhetipuri de formă organice. 
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