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REZUMAT. Soluţiile tehnice în realizarea structurilor de rezistenţă atrag atenţia printr-o serie de caracteristici: 
forme, dimensiuni, particularităţi locale. Reţinând aspectul unor soluţii tehnice din aceeași categorie sau din 
categorii asemănătoare de structuri, pot fi observate similarităţi explicabile din perspectiva rolului structurii și a 
solicitărilor considerate de către proiectant. O analiză mai atentă a structurilor cu formă similară relevă 
obiectivele comune pe care structurile trebuie să le îndeplinească: criterii de rezistenţă, durabilitate, 
economicitate, pe scurt, criterii de optimalitate. În multe situaţii forma structurii sau a soluţiei locale respective 
sintetizează geometric criteriul de optimalitate. Mai mult, formele des întâlnite sunt involuntar păstrate în 
memorie și devin latent criterii de evaluare ale altor soluţii constructive din perspectiva ‘frumuseţii’ formei 
structurii respective. În acest fel, optimalitatea exprimată prin formă ajunge să fie înţeleasă ca ‘frumuseţe’, ceea 
ce este explicabil și prin conexiunile cerebrale adaptate pentru procesarea informaţiilor vizuale, de exemplu 
pentru recunoașterea feţelor, a formelor geometrice sau a altor ‘tipare’ vizuale. Evaluarea soluţiilor structurale 
din perspectiva așa-zisei ‘frumuseţi’ este utilă atât pentru o estimare iniţială a unei structuri, dar și ca mijloc 
de a preda discipline tehnice de tipul rezistenţei materialelor. Lucrarea prezintă câteva dintre ideile folosite 
de noi în proiecte de cercetare și în activităţile educaţionale desfășurate de-a lungul ultimilor 25 de ani. 

Cuvinte cheie: optimalitate, formă, similaritate, exemple. 

ABSTRACT. Technical solutions regarding the design of the structures attract attention through a series of 
characteristics: shape, size, local peculiarities. Bearing in mind the shape of a solution for a class of problems or for 
similar categories, there may be noticed  resemblances that may be explaind by the role of the structucture and the 
loads considered by the designer. A more profound examination of the structures having similar shapes reveal the 
common requirements which must be met by these structures: strength conditions, durability, requirements of 
economy, i.e. optimization criteria. In many cases the shape of the structure or of the local solution synthesizes from 
a geometrical perspective the optimization criteria. Moreover, the common forms are involuntarily stored into the 
memory and latently become criteria to assess other design solutions from the ‘beautifulness’ perspective of that 
structure’s shape. In this way the optimization expressed by the shape comes to be understood as ‘beauty’, fact 
which may be explained by brain connections which evolved in order to optimally process visual information i.e. 
hard-wired brains to recognize human faces, geometric shapes or other visual patterns. The assesment of the 
structural solutions from the so called ‘beautifulness’ standpoint, is useful for both an initial evaluation of a 
structure, as well as a teaching aid for technical academic disciplines, such as the strength of materials. The paper 
presents some of the ideas used in research projects and in educational activities over the past 25 years. 

Keywords: optimization, shape, similarity, examples. 

1. INTRODUCERE 

Proiectele actuale utilizează concepte moderne și 
instrumente avansate de cercetare. Astfel, la nivel 
teoretic modelele analitice și numerice utilizează 
calculatorul drept principal instrument de calcul, iar 
aplicațiile software permit conceperea de modele 
numerice avansate bazate pe metoda elementului 
finit. Studiile experimentale de asemenea utilizează 
tehnologii moderne de investigare, oferind rezultate 
precise care fie calibrează modelele teoretice fie 
verifică acuratețea rezultatelor acestora. Inteligența 
înglobată în proiecte este din ce în ce mai mare, în 
cazul studiilor de rezistență rezultatul fiind exprimat 
de forma generală a structurii dar și de soluțiile 

adoptate pentru creșterea rezistenței locale sau 
pentru prevenirea unor efecte nedorite. În continuare 
sunt prezentate câteva idei privind modul în care 
optimizările sunt reflectate în forma pe care o are 
structura respectivă. 

2. CARACTERISTICI GEOMETRICE  
ALE SECŢIUNILOR 

Una dintre problemele importante o constituie 
maximizarea caracteristicilor geometrice ale secți-
unilor. Astfel, valorile mărite ale momentele de 
inerție și ale modulelor de rezistență duc la valori 
mai mici ale tensiunilor și ale deplasărilor. 
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 Analiza modalității optime de repartizare a 
maselor în cadrul unei secțiuni poate folosi Teorema 
lui Steiner, 
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unde: 
 ‘ j ’ reprezintă indexul corpului geometric 

simplu din cadrul secțiunii compuse; 
 mărimile notate cu ‘ C ’ sunt calculate în raport 

cu sistemul ‘local’ de axe; 
 ye , ze  reprezintă excentricități; 

 A  reprezintă aria corpului simplu. 
 Astfel, păstrând aceeași masă a structurii, deci 

aceeași arie a secțiunii, se observă că maximizarea 
valorii caracteristicii geometrice poate fi realizată 
prin mărirea valorilor excentricităților, ceea ce sem-
nifică faptul că ‘masele’ corpurilor simple trebuie 
poziționate la o distanță cât mai mare în raport cu 
sistemul de axe centrale. 

Pe baza observației anterioare pentru piesele de 
secțiune de tip circular în multe situații sunt prefe-
rate secțiunile inelare în defavoarea celor circulare. 
În acest sens întâlnim în natură forme optimizate, 
cum ar fi secțiunile bambusului și a altor plante de 
acest tip. 

Plecând de la observația anterioară, proiectanții 
folosesc soluții de optimizare de tipul celei prezen-
tate în figura următoare în care distanța dintre cele 
două ‘tălpi’ ale secțiunii de tip ‘I’ este mărită, în 
acest fel mărindu-se și caracteristicile geometrice. 

 

 

 

Fig. 1. Maximizare a caracteristicilor geometrice. 

Soluția prezentată în figura 1 [1], folosește aceeași 
arie pentru toate secțiunile, deci în condițiile în care 

greutatea este constantă, sunt mărite caracteristicile 
geometrice ale secțiunilor. Există și o serie de dez-
avantaje, dintre care amintim costurile suplimentare 
pentru manufacturarea structurii și zona de influență 
termică din jurul cordonului de sudură. 

 

Fig. 2. Soluție eronată de mărire a modului de rezistență. 

Simpla aplicare a unor observații referitoare la 
maximizarea caracteristicilor geometrice, fără 
analiza printr-un calcul detaliat poate conduce la 
concluzii eronate. Astfel, în figura 2 [2], este 
prezentată o soluție de mărire a caracteristicilor 
geometrice, care folosește un aport de material, însă 
care conduce la o valoare inferioară a modulului de 
rezistență. Deci, deși este folosit material 
suplimentar față de soluția de bază, rezistența 
structurii scade! 

3. INFLUENŢA VARIAŢIILOR  
DE TEMPERATURĂ 

Influența variațiilor de temperatură asupra struc-
turilor metalice poate deveni importantă în mai 
multe situații: dacă temperatura efectivă diferă mult 
față de tempertura prevăzută pentru condiții de 
exploatare (incendii), în zona de influență termică 
din vecinătatea cordoanelor de sudură, în condiții 
arctice sau dacă apare fenomenul de dilatare împie-
dicată. 

Pentru a preveni apariția dilatării împiedicate, 
în special pentru structurile care pot fi asimilate 
modelului geometric de bară (țevi, șine de cale 
ferată, poduri), sunt prevăzute soluții speciale. 
Aceste soluții se referă atât la rezemarea inteligentă 
a structurii, cât și la preluarea dilatărilor în zonele 
prevăzute cu compensatori de dilatare, soluții 
ilustrate în figura 3,  [3]. 

Aceste soluții practice pot fi identificate într-o 
multitudine de tipuri de structuri, din domenii 
diferite. Odată cunoscut un număr mare de realizări 
practice, inginerii pot adopta sau proiecta soluția 
optimă.  aaa 



CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ 

 

Buletinul AGIR nr. 4/2015 ● octombrie-decembrie 64

 

 

Fig. 3. Situații în care poate apare fenomenul de dilatare împiedicată și soluții de rezemare. 

4. SOLID DE EGALĂ REZISTENŢĂ 

Optimizarea structurilor a reprezentat o preocupare 
a inginerilor încă din cele mai vechi timpuri, figura 4. 

În cazul structurilor solicitate predominant la 
întindere sau la încovoiere, soluția imaginată a fost 
de a alege o formă a secțiunii astfel încât de-a lungul 
barei tensiunea normală maximă să fie constantă. 
Această condiție a condus la realizarea așa-zisului 
solid de egală rezistență. Un exemplu clasic de 
solid de egală rezistență la încovoiere este arcul cu 
foi care are o secțiune care crește de la capătul liber 
către încastrare sau brațul suport al unei camere de 
supraveghere. 

 

Fig. 4. Suporți optimizați – balconul Julietei din Verona. 

Figura 5 prezintă opritorul unei macarale portal 
din Șantierul Naval Constanța, a cărui formă a fost 
concepută ca solid de egală rezistență la încovoiere, 
formă similară diagramei de momente încovoietoare. 

 

 

Fig. 5. Opritor al unei macarale portal. 
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Fig. 6. Similaritate între formele unor poduri. 

Pot fi de asemenea observate similarități între 
structuri aparținând aceleiași clase, soluții realizate 
în diferite zone din lume (Franța, USA - Oregon, 
Irlanda, România), figura 6, optimizarea fiind 
realizată pe baza acelorași legi ale fizicii. 

5. CONCLUZII 

Ținând cont de aceste aspecte putem observa 
limbajul ‘secret’ al inteligenței înglobate în soluții 
tehnice, limbaj care transcende granițele politice și 
geografice. Acest limbaj, plasat într-un metanivel de 
înțelegere, poate fi folosit pentru a depăși barierele 
culturale, tendința actuală fiind cea de a lucra cu 
echipe de persoane educate în culturi diferite, cu 
studenți de pe diferite continente [5]. În plus, mate-
rialele multimedia care prezintă soluții structurale, 
materiale colectate de-a lungul timpului și folosite în 
predarea disciplinei Rezistența materialelor au un 
volum de peste 15 Gb. 

Fără a ajunge la reacții care țin de pareidolie, 
mințile educate, antrenate și cu putere de sinteză 
ajung să înțeleagă rapid o soluție tehnică a unei 
structuri pe baza formei acesteia, urmând etapa 
analitică de evaluare. Astfel, ‘frumusețea’ inteligenței 

investite într-o structură poate fi relevată de forma 
acesteia, nu întâmplătoare fiind apropierea dintre 
‘formis’ și ‘formosa’. 

BIBLIOGRAFIE 

[1] http://www.slideshare.net/ursachi_razvan/lecture-3-ss-iii, 
slide-ul 20, data accesării: 28 September 2015 

[2] Nădășan St., Kovats L., Dobre I., Nicola P., Probleme de 
rezistența materialelor, Editura Didactică și Pedagogică, 
București, 1968, pp. 117 

[3] Oanță E., Basic Knowledge in STRENGTH OF MATERIALS 
Applied in Marine Engineering for Maritime Officers; vol 1, 
442 pages, ISBN 978-606-6810-425, 2014; vol. 2, 318 
pages, ISBN 978-606-6810-630, 2015; Editura Nautica, 
Constanța 

[4] Oanță E., Dinu S., Tamaș I., Odagescu I., Innovative 
Engineering Based On Visual Information, Proceedings of 
the Balkan Region Conference on Engineering and Business 
Education, October 15-17, 2009, Sibiu, Editors: Oprean C., 
Grunwald N., Kifor C. V., ISBN 978-973-739-848-1, ISSN 
1834-6730, pp. 174-177 

[5] Oanță E., Dinu S., The Use of Visual Information in Marine 
Education and Training – A Method to Overcome the 
Cultural Differences, Proceedings of the 16th Conference on 
MET „Safety, Security and Quality Objectives of MET 
Institutions”, October 14-17, 2008, Izmir, Turkey, ISBN 
978-975-441-256-7, pag. 479-489 

    
 

Despre autori 

Conf. dr. ing. Emil M. OANȚĂ 
Universitatea Maritimă din Constanța, Facultatea de Electromecanică Navală 
 

Absolvent al Facultății de Transporturi din Institutul Politehnic București, specializarea Autovehicule rutiere în anul 
1988. Între anii 1988-1990 lucrează în cadrul oficiului de calcul din IUGC Basarabi. Din 1990 este angajat la 
Universitatea Maritimă, unde a fost de-a lungul timpului preparator, asistent, șef de lucrări și conferențiar. Este 
doctor în Inginerie mecanică, cu distincția ‘Cum Laude’ din anul 2001, fiindu-i decernat premiul AGIR în anul 2003 
pentru teza de doctorat. Este doctor în Cibernetică și Statistică economică din anul  2007. Activități de predare la 
disciplinele: Rezistența materialelor, Elemente de inginerie mecanică, Teoria elasticității și metoda elementului finit, 
Elemente de modelare hibridă în inginerie. 

 
Prof. dr. ing. Cornel PANAIT 
Universitatea Maritimă din Constanța, Facultatea de Electromecanică Navală 
 

Absolvent al Facultății Energetică din Institutul Politehnic București, specializarea Centrale nucleare în anul 1975. 
Din anul 1982 este angajat la Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”, iar din anul 1990 este angajat la 



CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ 

 

Buletinul AGIR nr. 4/2015 ● octombrie-decembrie 66

Universitatea Maritimă din Constanța. Este doctor în Inginerie Electrică din anul 1999. Din anul 2008 este Doctor 
Honoris Causa al Academiei „Nikola Y. Vaptsarov” din Varna, Bulgaria. Activități de predare și lucrări practice la 
disciplinele: Electrotehnică, Mașini Electrice, Acționări Electrice, Materiale Electrotehnice. 

 
Asist. dr. ing. Tiberiu AXINTE 
Universitatea Maritimă din Constanța, Facultatea de Electromecanică Navală 
 

Absolvent al Facultății de Transporturi din Institutul Politehnic București, specializarea Material rulant de cale 
ferată în anul 1997. Din 2011 este angajat la Universitatea Maritimă. Este doctor în Inginerie mecanică din anul 
2005. Activități de predare și lucrări practice la disciplinele: Rezistența materialelor, Elemente de inginerie 
mecanică, Mecanică și rezistența materialelor. 

 
Drd. ing. Anca-Elena DĂSCĂLESCU 
Universitatea ‘Politehnica’ București, Facultatea de Energetică 
 

Absolventă a Universității Maritime din Constanța, specializarea Ingineria și protecția mediului în industrie în anul 
2011, finalizează studiile de masterat în specializarea Ingineria mediului în energetică în anul 2013. A absolvit mai 
multe cursuri de CAD, CAE, CAM, PDM, manager sisteme de management de mediu, inspector protecție civilă. 
Este doctorandă în cadrul Facultății de Energetică din Universitatea ‘Politehnica’ București, sub conducerea 
științifică a domnului prof. dr. ing. Gheorghe Lăzăroiu și a fost admisă în proiectul POSDRU 132397, Excelenţă în 
cercetare prin burse doctorale şi postdoctorale (ExcelDOC). 

 
 

 


