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REZUMAT. În lucrare este parcurs calculul structural pentru o nouă structură sferică realizata din bare, principial
asemănătoare cu cupolele sferice. Calculul presupune respectarea prevederilor cuprinse în Stasurile şi Normativele
în vigoare. Analiza structurii cu MEF evidenţiază acţiunea semnificativă doar a eforturilor axiale din bare,
deformaţiilor şi tensiunilor rezultate în urma solicitării structurii de către factorii externi. Pentru o comportare
corespunzătoare, structura se optimizează prin rigidizarea cu fire din oţel inextensibile. Acestea sunt destinate în
noduri cheie şi utilizate pentru a fi solicitate doar la întindere. Toate aceste prevederi sunt condiţionate din motive
de stabilitate a structurii prin studiul riguros al flambajului influenţat de solicitările periculoase de compresiune.
Structura astfel optimizată este capabilă să preia şi să transmită fundaţiilor încărcări exterioare mari, să reziste
optim la acţiunea unui eventual seism prin ductilitatea structurii rezultată din forma geometrică a acesteia şi nu
prin crearea de articulaţii plastice folosite la construcţiile convenţionale.
Cuvinte cheie: cupolă sferică, dom geodezic, poligoane regulate, hexagoane regulate.
ABSTRACT: The paper covers the structural calculus for a new spherical structure made of bars, mainly resembling
spherical domes. The calculus presumes respecting the provisions comprised in Stas and Normative in force. The
FEM analysis of the structure emphasizes only the significant action of axial exertion from bars, deformation and
stress resulted from the stress of the structure by external factors. For a proper response, the structure optimizes
through stiffness with inextensible steel wires. They are intended to key joints and utilized only to be stressed for
traction. All these stipulations are conditioned from motives of structure stability by a rigorous study of buckling
influenced by dangerous stress compression. The structure optimized this way is capable of taking over and
transmitting to the soil foundation large exterior loads, it is capable of optimally resisting to the action of a possible
seism due to the ductility of the structure resulting from its geometrical form and not from the creation of plastic
hinges used in conventional constructions.
Keywords: spherical dome, geodesic dome, regular polygons, regular hexagons.

1. INTRODUCERE
Construcţiile de tip structuri sferice cu bare egale
formate din pentagoane şi hexagoane pot fi folosite în
toate domeniile de activitate. Astfel de construcţii sunt
extrem de convenabile în diverse activităţi sportive cum
ar fi: stadioane de fotbal, săli de sport ş.a.; pentru
construcţia de hale industriale şi agricole, principalul
avantaj fiind posibilitatea utilizării maxime a volumului
interior pentru instalarea şi desfăşurarea productivităţii
utilajelor instalate pe verticală prin necondiţionarea
sprijinirii acoperişului prin elemente structurale de tip
stâlpi sau diafragme. O altă utilitate convenabilă a
acestor structuri este cea în domeniul construcţiilor
civile prin multiplele avantaje dintre care amintim: cost
minim de întreţinere şi execuţie; comportament complet
ecologic – prin utilizarea de materiale ecologice la
conceperea structurii şi prin producerea proprie de
24

energie; răspunsul structural optim al construcţiei la
acţiunea factorilor externi, dar mai ales comportamentul
mult superior comparativ cu structurile convenţionale în
cazul acţiunilor accidentale (seism, dezastre naturale,
explozii etc.).

2. ANALIZA CU FEM A UNEI STRUCTURI
DE TIP SFERICE CU BARE EGALE
FORMATĂ DIN PENTAGOANE
ŞI HEXAGOANE
S-a ales pentru calculul relevant secţiunea 4 provenită
din structura cu 90 de bare egale şi 60 de noduri identice.
Structura semisferică are următoarele caracteristici: 55 de
bare egale, 40 de noduri identice, 10 hexagoane, 6 pentagoane şi la bază: 5 trapeze isoscele rezultate din acelaşi
număr de hexagoane (Fig. 1).
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6000 N / m3 [4]. Greutatea unei bare este calculată în
funcţie de forma şi mărimea secţiunii transversale
aleasă pentru bare. În funcţie de unghiul pe care îl
formează cu proiecţia orizontală, forţele concentrate din
noduri sunt diferite (Fig. 2).
Pentru ca punctele de aplicaţie a încărcărilor permanente să fie în noduri, se efectuează următoarele
modificări: transformarea forţelor uniform distribuite pe
lungimea laturii în forţe concentrate ce acţionează la
jumătăţile barelor; împărţirea forţelor concentrate ce
revin fiecărei bare la 2 şi considerarea că cele două
forţe acţionează în capetele barelor. Fiecare forţă se
descompune după cele două direcţii X şi Y.
Fig. 1. Structura analizată.

Lungimea barei este de 1 metru, diametrul bazei
structurii este de 4,882 metri şi înălţimea de 2,752 metri.
Ca material de construcţie al barelor s-a considerat
lemnul de răşinoase. Structura se poate constitui şi din
alte materiale cum ar fi: oţelul sau betonul, dar, pentru a
demonstra rentabilitatea de ordin economic s-a analizat
ca material de construcţie ieftin şi uşor de manipulat,
lemnul de răşinoase.
Pentru analizarea structurii s-a folosit programul de
calcul SCIA.ESA PT. Acesta este un program de calcul
al structurilor acţionate de încărcări statice şi/sau
dinamice în concordanţă cu Normativele naţionale şi
internaţionale aflate în vigoare. Modelarea elementelor
se bazează pe metoda elementelor finite.
SCIA.ESA PT se referă la modulele de calcul pentru:
 calculul static liniar (incluzând caracteristici neliniare);
 calcul neliniar geometric;
 calculul modurilor proprii de vibraţie;
 calcul seismic;
 analiza flambajului.
a. Încărcări

Toate încărcările ce solicită structura sunt forţe concentrate şi au punctele de aplicaţie în noduri. Conform
Normativului Românesc CR 0–2005 [3] încărcările sunt
de 3 feluri: permanente, variabile şi accidentale. Pentru
calculul structurii vom folosi forţe concentrate cu
punctul de aplicaţie în nodurile definite de îmbinarea a
3 bare identice ca dimensiuni. Considerăm locul de
amplasare al construcţiei în judeţul Braşov .
Acţiuni permanente – se aplică în mod continuu, cu
o intensitate practic constantă în raport cu timpul.
Ca încărcare permanentă vom considera doar
greutatea proprie a structurii din lemn, fără elemente
adiţionale, de închidere sau izolare.
Conform STAS 10101 / 1 – 78 „Greutăţi tehnice şi
încărcări permanente” greutatea tehnică a lemnului de
răşinoase (uscat în aer liber) 15 % umiditate este de
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Fig. 2. Aplicarea încărcării permanente pe structură.

Acţiuni variabile – se aplică în mod intermitent, sau
cu o intensitate variabilă în raport cu
timpul.
Acţiuni cvasipermanente – se aplică cu intensităţi
ridicate pe durate lungi sau în mod frecvent. În cazul de
faţă nu se iau în considerare.
Acţiuni variabile – intensitatea variază sensibil în
raport cu timpul, sau încărcările pot lipsi total pe
intervale lungi de timp. Sunt reprezentate de acţiunea
zăpezii şi acţiunea vântului.

Acţiunea zăpezii. Calculul pentru aflarea valorii
acţiunii zăpezii asupra structurii se efectuează conform
CR 1-1-3 – 2005 [5].
Sk = μi · Ce · Ct · s0,k

(1)

unde: Sk este valoarea caracteristică a incărcării din
zăpadă pe acoperiş; μi – coeficient de formă pentru
încărcarea din zăpadă pe acoperiş; Ce – coeficient de
expunere al amplasamentului construcţiei; Ct – coeficient termic; s0,k – valoarea caracteristică a încărcării
din zăpadă pe sol [kN/m2], în amplasament.
Coeficientul de formă μi se determină în funcţie de
numărul de pante ale acoperişului, de mărimea unghiurilor acestora şi de aglomerarea sau neaglomerarea
zăpezii pe acoperiş. Forma structurii nu permite
aglomerarea zăpezii şi nu împiedică alunecarea acesteia
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de pe acoperiş. Zona superioară a structurii reprezentată
de pentagonul regulat poziţionat orizontal este cea mai
solicitată de acţiunea zăpezii, aceasta fiind împiedicată
de forma geometrică să alunece.
Coeficientul de expunere Ce se alege în funcţie de
condiţiile de expunere ale construcţiei (atât la momentul
proiectării cât şi ulterior) Ce = 1,00 pentru tipul de
expunere parţială.
Coeficientul termic pentru acoperişuri cu termoizolaţie uzuală este Ct = 1,00.
Valoarea caracteristică a încărcării din zăpada s0,k se
alege in funcţie de zona din care face parte construcţia
(Fig. 3).

unde: qref este presiunea de referinţă a vântului:
qref = · ρ · (Uref)2

(3)

Se extrage din tabel A1, anexa A, viteza maximă
anuală a vântului la 10 m (Uref), mediată pe un minut,
având 50 de ani interval mediu de recurenţă.
ce(z) este factorul de expunere la înălţimea z
deasupra terenului:
ce(z) = cg(z) · cr(z)
(4)
cg(z) este factorul de rafală:
cg(z) = 1 + g · [2 · I(z)]
(5)
unde: g este factorul de vârf; I(z) – intensitatea
turbulenţei sau coeficient de variaţie a fluctuaţiilor
vitezei in jurul vitezei medii:
I(z) =

(6)

unde: β se extrage tabelar în funcţie de zona amplasamentului; z – înălţimea deasupra terenului; z0 –
valoarea lungimii de rugozitate;
cr(z) este factorul de rugozitate:
Fig. 3. Zonarea valorii caracteristice a încărcării din zăpadă
pe sol, s0,k [kN / m2].

Pentru calculul forţelor concentrate din noduri se
aplică aceleaşi modificări forţelor uniform distribuite ca
şi la calculul încărcărilor permanente, structura arătând
încărcată ca în figura 4.

cr(z) = [kr(z0)]2 · (ln

)2

(7)

kr(z0) – se extrage tabelar;
cp este coeficientul aerodinamic de presiune (cpe pentru
suprafeţe exterioare şi cpi pentru suprafeţe interioare);
Se calculează efectul acţiunii vântului prin presiune
şi sucţiune până la înălţimea de 10 m. Vor rezulta
încărcări uniform distribuite care se transformă în
încărcări concentrate după procedeul aplicat încărcării
permanente şi cel al zăpezii. În figura 5 este prezentată
structura încărcată cu forţe concentrate orizontale
reprezentate de acţiunea vântului.

Fig. 4. Încărcarea structurii cu greutatea zăpezii.

Acţiunea vântului . Se determină conform NP – 082 –
04 [6]
Presiunea vântului la înălţimea z deasupra terenului,
pe suprafeţe rigide exterioare sau interioare ale structurii se determină cu relaţia:
pv,n = qref · ce(z) · cp
(2)
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Fig. 5. Încărcarea structurii din acţiunea vântului.

Acţiunile accidentale – intervin foarte rar, cu intensităţi
semnificative, pe durata de exploatare a unei construcţii.
Forţele seismice se determină conform Normativului
P100/2006 [7]. Pentru proiectarea construcţiilor la acţiBuletinul AGIR nr. 1/2012 ● ianuarie-martie
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unea seismică, teritoriul României este împărţit în zone de
hazard seismic (Fig. 6). Nivelul de hazard seismic în
fiecare zonă se consideră, simplificat, a fi constant.

factor de simultaneitate al efectelor pe structură ale
acţiunilor variabile i (i = 1, 2,..., m), luate cu valorile lor
caracteristice.
Relaţia de verificare la stări limită ultime în cazul
acţiunii seismice conform CR 0 – 2005 este:
+ γI · AEk +

Fig. 6. Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale
acceleraţiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure având
intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani.

Hazardul seismic pentru proiectare este descris de
valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului ag
determinată pentru intervalul mediu de recurenţă de
referinţă (IMR) corespunzător stării limită ultime.
Condiţiile locale de teren sunt descrise prin valorile
perioadei de control (colţ) TC a spectrului de răspuns
pentru zona amplasamentului considerat (Fig. 7).

(9)

unde:
este efectul pe structură al acţiunii permanente
i, luată cu valoarea sa caracteristică; AEk – valoarea
caracteristică a acţiunii seismice ce corespunde
intervalului mediu de recurenţă ( IMR adoptat de cod);
– efectul pe structură al acţiunii variabile i, luată cu
valoarea sa caracteristică; γI – coeficient de importanţă a
construcţiei, în funcţie de clasa de importanţă a
- coeficient pentru determinarea valorii
construcţiei;
cvasipermanente a acţiunii variabile Qk,i;

= 0 – pentru

acţiuni din vânt şi variaţii de temperatură;
= = 0,4 –
pentru acţiuni din zăpadă şi acţiuni datorate exploatării.
Reies din calculul structural două combinaţii ca fiind
cele mai dezavantajoase pentru structura de rezistenţă a
construcţiei cu coeficienţii specifici de calcul aferenţi
fiecărei stări ultime:
Combinaţia 1 – Starea limită ultimă (SLU):
Greutate proprie + Zăpadă + Vânt;
Combinaţia 2 – Starea limită ultimă în cazul
acţiunii seismice:

Greutate proprie + Zăpadă + Seism x + + Seism y.

3. REZULTATE
b. Eforturi interne
Fig. 7. Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de
control (colţ), Tc a spectrului de răspuns.

Gruparea încărcărilor. Programul de calcul SCIA
grupează efectele structurale conform CR 0 – 2005.
Astfel, pentru verificarea la starea limită ultimă în cazul
acţiunilor permanente şi variabile se utilizează următoarea relaţie:

1,35 ×

După analiza cu MEF a structurii, a reieşit că barele
acesteia sunt solicitate doar la compresiune şi tracţiune.
Prin urmare, cel mai mare efort axial dintre cele 4 cazuri
de încărcare este produs de acţiunea zăpezii cu valoarea
N = –7,77 kN, iar efortul maxim este produs pentru
Combinaţia 1 cu valoarea de Nmax = – 20,44 kN (Fig. 8).

+ 1,5 × Qk,l ×

×
(8)
unde:
este efectul pe structură al acţiunii permanente i, luată cu valoarea sa caracteristică; Qk,l – efectul
pe structură al acţiunii variabile, ce are ponderea
predominantă între acţiunile variabile, luată cu valoarea
– efectul pe structură al acţiunii
sa caracteristică;
variabile i, luată cu valoarea sa caracteristică;
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Fig. 8. Diagrama de eforturi axiale maxime.
27

CREATIVITATE. INVENTICĂ. ROBOTICĂ
c. Deformaţii

Deplasarea maximă a structurii dintre cele 4 cazuri
de încărcare este produsă de acţiunea vântului pe
direcţia axei y cu valoarea de uy = 47,6 mm. Deplasarea
maximă a structurii este de 71,5 mm pe direcţia axei y
pentru Combinaţia 1 (Fig. 9).

potenţială de deformaţie minimă, rigiditate maximă,
deplasări minime, rigiditate maximă pentru o greutate
dată, formă de egală rezistenţă, cost minim etc.
Pentru o comportare mai bună a structurii, aceasta se
rigidizează cu fire de oţel inextensibile articulate la
capete (Fig. 10), care sunt supuse la întindere pentru o
stabilitate mai bună la acţiunea compresiunii şi pentru
preluarea parţială a unor eforturi.

Fig. 9. Deformarea maximă a structurii.

d. Tensiuni

După analiza tensiunilor normale reiese că solicitările care provoacă cele mai mari tensiuni în bare sunt
cele de compresiune. Tensiunea normală maximă dintre
cele 4 cazuri de încărcare este produsă de acţiunea
vântului cu valoarea de σ = – 38 MPa, iar tensiunea
normală maximă are valoarea de σmax = – 56,9 MPa
pentru Combinaţia 1.

Fig. 10. Rigidizarea structurii.

e. Eforturi interne

După analiza MEF a structurii rigidizate cel mai
mare efort axial pentru cele 4 cazuri de încărcare este
produs de acţiunea zăpezii cu valoarea de
N = –8,46 kN, iar efortul axial maxim pentru cele
2 combinaţii cu valoarea de Nmax = –23,14 kN pentru
Combinaţia 1 (Fig. 11).

4. OPTIMIZAREA STRUCTURII
Optimizarea este, în esenţă, o opţiune ştiinţifică şi
constă în elaborarea şi trierea sistematică a soluţiilor
posibile ale unei probleme inginereşti. Scopul final al
optimizării este selectarea acelei soluţii care, în limitele
unui cadru de referinţă definit prin condiţiile admise sau
impuse iniţial, conduce la folosirea cea mai avantajoasă
a resurselor de care se dispune pentru materializarea ei.
Optimizarea unei construcţii de un anumit tip se poate
face prin optimizarea separată a componentelor sale, a
subansamblurilor sau a părţilor constructive distincte,
structura de rezistenţă fiind una dintre acestea.
Scopul principal al optimizării unei structuri – sau,
altfel spus, al proiectării optimale a structurii – este
determinarea formei acesteia. Determinarea tensiunilor
şi a deplasărilor constituie o etapă ulterioară în procesul
proiectării, în care se verifică dacă forma şi dimensiunile structurii satisfac exigenţele scopului urmărit.
Cele mai utilizate criterii care stau la baza modelelor
de calcul pentru optimizarea structurilor sunt: greutate
minimă, tensiuni minime (rezistenţă maximă), energie
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Fig. 11. Diagrama de eforturi axiale maxime a structurii optimizate.

În figura 12 sunt făcute comparaţii intre eforturile
axiale maxime pentru structura nerigidizată şi cea
rigidizată pentru cel mai periculos caz de încărcare
(Fig. 12, a) şi pentru combinaţia cea mai dezavantajoasă
pentru structura de cazuri de încărcări (Fig. 12, b).
Din aceste comparaţii reiese că eforturile axiale
cresc în bare o dată cu rigidizarea structurii, obiectivul
rigidizărilor fiind acela de a micşora deformaţiile
structurii şi de a prelua din tensiunile barelor.
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Fig. 12. Comparaţii intre eforturile axiale maxime în cazul structurii
nerigidizate, respectiv rigidizate:
N1 – efortul axial maxim in cazul structurii nerigidizate; N2 – Efortul
axial maxim in cazul structurii rigidizate; a – Efortul axial maxim
datorat încărcării din zăpadă; b - Efortul axial maxim datorat
Combinaţiei 1 (C01 = Gr. Proprie + Zăpadă + Vânt).

f. Deformaţii

Deplasarea maximă a structurii rigidizate pentru cele
4 cazuri de încărcare este produsă de acţiunea vântului
pe direcţia axei y cu valoarea de uy = 6 mm. Deplasarea
maximă a structurii rigidizată pentru cele mai
dezavantajoase combinaţii este de 9 mm pe direcţia axei
y pentru Combinaţia 1. Observăm utilitatea rigidizărilor
prin nedeformabilitatea structurii la acţiunea celui mai
periculos caz de încărcare (Fig.13, a) şi la starea limită
ultimă a structurii (Fig. 13, b).

acţiunea vântului cu valoarea de σ = – 10,3 MPa, iar
tensiunea normală maximă pentru cele 2 combinaţii
σmax = - 15,5 MPa pentru Combinaţia 1. În figura 14, a
se face o comparaţie între tensiunea normală maximă,
pentru cel mai periculos caz de încărcare în cazul
structurii nerigidizate şi în cazul structurii rigidizate, iar
în figura 14, b o comparaţie între cele două tipuri de
structuri (nerigidizată şi rigidizată) pentru tensiunea
normală maximă în cazul celei mai dezavantajoase
combinaţii de încărcări.
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40
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N
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σ1
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b.
Fig. 13. Comparaţii între tensiunile normale maxime ale structurii
nerigidizată, respectiv rigidizată:
σ1 – tensiunea normală maximă a structurii nerigidizată; σ2 –
tensiunea normală maximă a structurii rigidizată. a – tensiunea
normală maximă a structurii pentru încărcarea din vânt; b –
tensiunea normală maximă a structurii pentru Combinaţia 1 (C01 =
Gr. Proprie + Zăpadă + Vânt).

Aceste rezultate demonstrează preluarea eforturilor
de compresiune de către firele de oţel inextensibile şi
solicitarea acestora la tracţiune.

5. CONCLUZII

a.
b.
Fig. 13. Comparaţii între deplasările maxime ale structurii
nerigidizată, respectiv rigidizată:
– deplasarea maximă a structurii nerigidizată pe direcţia axei y;
– deplasarea maximă a structurii rigidizată pe direcţia axei y;
a – deplasarea maximă a structurii pentru încărcarea din vânt;
b - deplasarea maximă a structurii pentru Combinaţia 1
(C01 = Gr. Proprie + Zăpadă + Vânt).

g. Tensiuni

Tensiunea normală maximă a structurii rigidizată
pentru cele 4 cazuri de încărcare este produsă de
Buletinul AGIR nr. 1/2012 ● ianuarie-martie

Structura spaţială sferică cu bare egale formată din
pentagoane şi hexagoane, din punct de vedere structural, este una mult superioară construcţiilor clasice
prin elasticitatea deosebită pe care o prezintă în raport
cu terenul de fundare, această calitate având-o fără
necesitatea sprijinirilor interioare.
Putem afirma că această structură este ideală pentru
orice tip de activitate umană, ea putându-se chiar
concepe sub formă demontabilă fiind capabilă să reziste
cu succes oricărui tip de solicitare exterioară.
Prin disponibilitatea întregului spaţiu interior şi a
faţadei integrale alcătuită doar din bare, structura lasă
imaginaţia şi creativitatea designerilor şi a arhitecţilor să
atingă noi frontiere în conceperea stilurilor moderniste.
Rigidizarea structurii este necesară pentru comportamentul adecvat cerinţelor moderne de proiectare, iar
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infrastructura, formată din fundaţiile aferente se poate
alcătui simplificat doar dintr-un planşeu peste sol în
care sunt prinse barele încastrate.

[9]
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