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Capitolul 1 

Introducere 

 

1.1. Optimizarea materialelor compozite stratificate 

 Printre primele încercări de optimizare a materialelor compozite stratificate se poate menţiona [1] 

care utilizează o banală căutare aleatorie pentru găsirea secvenţei optimale de stivuire, cu obiectivul utilizării 

unui număr cât mai mic de straturi armate cu fibre, menţinând constrângerile legate de rezistenţă şi rigiditate. 

În [2] se utilizează o metodă enumerativă în care toate variantele discretizate de proiectare sunt evaluate, 

alegându-se cea optimală. În ambele lucrări sunt utilizate ca variabile de proiectare numărul de straturi 

armate cu fibre şi orientările unghiulare ale acestora, evaluările făcându-se la solicitari biaxiale. În [3-4] se 

utilizează constrângeri de stabilitate bazate pe un model simplificat de flambaj. De asemenea, problema 

optimizării materialelor compozite a fost tratată şi ca o problemă de optimizare discret-continuă, folosind 

aceleaşi variabile principale de optimizare: numărul de straturi şi orientarea unghiulară a acestora. În [5], 

grosimea straturilor este considerată o variabilă continuă, iar orientarea unghiulară se face pe baza unei 

mulţimi discrete de unghiuri definite în prealabil, pentru a evita problemele ce apar din cauza zgomotului 

din spaţiul soluţiilor ce conține o multitudine de extreme locale. Eficienţa acestei metode a fost îmbunătăţită 

eliminându-se constrângerile care nu erau critice în anumite etape din procesul de căutare. Această abordare 

a fost aplicată cu succes şi în cazul problemelor de flambaj [6], liniarizându-se secvenţial constrângerile de 

flambaj în raport cu grosimea straturilor armate cu fibre. În [7] se utilizează optimizarea discret-continuă 

complementată cu funcţii de penalizare pentru forţarea orientării straturile către valori discrete. 

Dezavantajul utilizării funcţiilor de penalizare constă în dificultatea localizării optimului global. În [8] 

problema optimizării secvenței de stivuire a straturilor pentru maximizarea forței critice de flambaj este 

rezolvată prin metoda brench and bound. Problema neliniară rezultată prin folosirea grosimii straturilor 

armate cu fibre ca variabilă de proiectare este liniarizată folosind variabile de identificare. În [9] se rezolvă 

o problemă similară, cu adăugarea de constrângeri pentru tensiune. Rezolvarea se face cu ajutorul 

programării liniare. 

 Algoritmii genetici sunt instrumente excelente în optimizarea discret-continuă deoarece pot fi 

utilizaţi atât în probleme liniare cât şi neliniare, dar şi în cazul problemelor cu spaţii zgomotoase de căutare, 

folosind doar informaţia furnizată de funcţia obiectiv. Printre primele incercări de optimizare a secvenţei de 

stivuire a straturilor armate cu fibre utilizând algoritmii genetici se poate menţiona [10]. De asemenea, 

Nagendra [11-13] a făcut o cercetare aprofundată a utilizării algoritmilor genetici în această direcţie. 

 Dupa cum reiese din studiile enumerate mai sus, cercetarea în domeniul optimizării materialelor 

compozite începe în urmă cu câteva decade.  În prezent este un domeniu foarte activ și prolific, existând un 

număr impresionant de studii publicate în fiecare an. Sonmez [14] prezintă un studiu cuprinzător despre 

optimizarea materialelor compozite, cu mai mult de 1000 de referințe (articole, volume și referințe digitale) 

din 1969 și până în 2009. El clasifică studiile prezentate în funcție de tipurile de structuri compozite, tipurile 

de încercări la care sunt supuse, algoritmii de optimizare și criteriile de cedare. Ganguli [15] prezintă un 

studiu la fel de cuprinzător pentru perioada 1973-2013. Xu [16] face o recenzie și o comparație a metodelor 

de optimizare a materialelor compozite urmărind trei direcții majore: laminate cu aceeași secvență de 

stivuire pe tot cuprinsul materialului, laminate cu secvențe de stivuire diferite și optimizarea topologiei. 

Sunt prezentate principalele tehnici de optimizare precum cele bazate pe gradienți (gradient-based 

methods), metode euristice și hibride etc. Nikbakt, Kamarian și Shakeri [17] prezintă un studiu cuprinzător 

despre optimizarea materialelor compozite cu peste 300 de referințe din domeniu, toate apărute după anul 

2000. Studiul este organizat pe tipuri de structuri (grinzi, plăci și învelișuri stratificate). Sunt puse în evidență 

funcțiile obiectiv, variabilele de proiectare și constrângerile inserate în procesul de optimizare. 



1.2. Concluzii 

Materialele compozite sunt în continuă dezvoltare, fiind un punct central al cercetării din domeniul 

ingineriei materialelor. Interesul pentru compozite este motivat de proprietățile fizice și mecanice ale 

acestora, care sunt foarte avantajoase pentru o multitudine de aplicații în aproape toate sectoarele, domeniile 

de activitate și industriile. Multe dintre limitările induse de utilizarea materialelor convenționale precum 

oțelul, aluminiul și lemnul au fost depășite cu ajutorul materialelor compozite. Însăși denumirea de materiale 

compozite duce cu gândul la sinergie și la conlucrarea dintre mai multe elemente, fapt care este cât se poate 

de adevărat, compozitele fiind un sistem fizic foarte complex în care matricea, ranforsantul și interfața 

dictează comportamentul mecanic al structurii. Marele avantaj al compozitelor față de materialele 

convenționale este că acest comportament mecanic poate fi adaptat pentru a satisface cât mai eficient 

cerințele tot mai ridicate care apar în practică. Prin procesul de proiectare a materialului se pot induce 

proprietăți mecanice diferite în funcție de direcțiile de interes, de exemplu rezistențe mai mari pe direcțiile 

tensiunilor mai mari. Acest lucru scoate în evidență caracterul anizotropic/ortotropic care este foarte des 

întâlnit la materialele compozite.  

Când vine vorba de compozite, eficiența este subiectul cel mai important. Fie că vorbim despre 

eficiență mecanică, eficiență economică sau despre ambele în același timp, preocuparea pentru obținerea de 

materiale cât mai performante, eventual la un cost cât mai redus, stă la baza procesului de proiectare. 

Eficientizarea materialelor compozite se obține prin optimizarea parametrilor de proiectare în sensul 

maximizării sau minimizării anumitor obiective. Optimizarea compozitelor este o temă de cercetare foarte 

activă, prolifică, în continuă evoluție și cu rezultate importante, așa cum o demonstrează multitudinea de 

studii apărute în ultimii ani. Acest lucru se datorează interesului major pentru materialele compozite, 

numărului mare de variabile/parametri de proiectare, diversității obiectivelor urmărite și gamei largi de 

metode de optimizare disponibile, care împreună au permis apariția a foarte multor oportunități pentru 

optimizarea materialelor compozite. Variabile de proiectare precum materialul din care sunt făcute fibrele, 

fracția volumetrică a fibrelor, numărul de straturi armate cu fibre, orientările unghiulare ale 

fibrelor/straturilor, secvența de stivuire a straturilor, grosimea straturilor, tipul de țesătură și de material 

folosit, curbura fibrelor, tipul de elemente de rigidizare, poziționarea actuatoarelor piezoelectrice, 

poziționarea găurilor, geometria sunt optimizate pentru a îmbunătăți obiective precum greutatea, costurile 

de producție, forța și temperatura critică de flambaj, rezistența, rigiditatea, capacitatea de a susține o anumită 

încărcare, grosimea, forma activă, urmărind în același timp respectarea anumitor constrângeri mecanice, 

termice sau care țin de procesul de fabricație. Toate acestea sunt doar câteva exemple de entități care pot fi 

parte a procesului de optimizare, iar multitudinea lor conduce la un spațiu de căutare extrem de mare, 

discontinuu, zgomotos, multidimenisonal, multimodal, neconvex și adesea nederivabil. Când este adusă în 

discuție și multitudinea de procedee de optimizare, euristici, metaeuristici, tehnici de învățare automată și 

inteligență artificială folosite la explorarea și exploatarea spațiului de soluții, se poate explica cu ușurință 

activitatea de cercetare intensă din jurul optimizării materialelor compozite.  

După cum se poate observa, optimizarea compozitelor este un domeniu multidisciplinar, integrat, 

interconectat și al cărei evoluție este propulsată de avansul cercetării în disciplinele implicate în proces. 

Chiar dacă nu este un domeniu de pionierat, ci dimpotrivă unul cu foarte multe publicații, în optimizarea 

materialelor compozite există provocări foarte mari. De exemplu, convergența trebuie asigurată într-un 

interval de timp rezonabil, iar acest lucru este dificil din cauza spațiului imens de căutare. Optimizarea 

compozitelor este abordată în majoritatea cazurilor cu ajutorul metodelor euristice și metaeuristice, ceea ce 

presupune evaluarea unor puncte (soluții) din spațiul de soluții și apoi reorientarea căutării către zone de 

interes din acest spațiu unde există șanse pentru găsirea optimului global sau a unor puncte optimale 

acceptabile. Procesul poate fi comparat cu o cartografiere a spațiului, iar acuratețea cu care se face această 

cartografiere este dependentă de numărul de măsurători (evaluări) efectuate. Metodele de optimizare își 

propun eficientizarea numărului de evaluări astfel încât să se obțină o imagine cât mai corectă a spațiului de 

căutare folosind un număr cât mai mic de măsurători. Cu toate acestea, dată fiind complexitatea spațiului, 



numărul de evaluări necesare este adesea unul foarte mare, iar acest fapt combinat cu cerința menținerii 

procesului de optimizare la o durata rezonabilă conduce la necesitatea ca evaluarea unei posibile soluții 

(punct in spațiu, individ sau măsurătoare) să se facă extrem de rapid. 

Pe de altă parte, în funcție de cum este definită problema de optimizare, calcularea unor obiective 

sau verificarea constrâgerilor poate presupune o analiză complexă a comportamentului mecanic, dinamic 

sau termic pentru soluția evaluată, iar această analiză este adesea foarte costisitoare din punct de vedere 

computațional. Analiza cu metoda elementelor finite este un instrument numeric indispensabil pentru 

studierea mecanicii compozitelor, dar în același timp este și o metodă de calcul intensivă, care presupune 

un timp de execuție mare, fapt care intră în conflict cu necesitatea ca evaluarea unei soluții să se facă extrem 

de rapid. Din acest motiv, foarte multe studii de optimizare a compozitelor sunt restrânse la geometrii 

elementare (de exemplu placi dreptunghiulare sau pătrate) și la condiții pe frontieră simple (cum ar fi 

compresiunea sau tracțiunea uniaxială/biaxială) pentru care există soluții analitice și nu este necesară analiza 

cu metoda elementelor finite. Din literatura consultată, în aproximativ 11% dintre studii este folosită 

metoda elementelor finite în procesul de optimizare, dar în numai 2-3% dintre studii este folosită o variantă 

elaborată a metodei elementelor finite care nu implică constrângeri la analizarea numai a geometriilor 

elementare și condițiilor pe frontieră simple. Aceste valori descriu foarte eficient tabloul cercetării din 

domeniul optimizării materialelor compozite și compromisul inevitabil dintre durata procedurii de 

optimizare, complexitatea cazurilor numerice analizate și precizia analizei comportamentului mecanic.  

Necesitatea evaluării unui număr foarte mare de puncte din spațiul de soluții în timpul procesului 

de optimizare reprezintă în mod evident o provocare din punct de vedere computațional. Totuși, numărul 

mare de soluții evaluate generează indirect și o oportunitate, anume un volum substanțial de date care 

acompaniază procesul de optimizare. Această oportunitate nu este valorificată în niciun studiu consultat, 

ceea ce înseamnă că odată cu încheierea procedurii de optimizare, informațiile legate de configurațiile de 

parametri de proiectare evaluate și valorile calculate pentru funcțiile obiectiv și pentru constrângeri sunt 

ignorate. Datele reprezintă în general o resursă foarte prețioasă și se află în centrul cercetării din domeniul 

inteligenței artificiale, iar construirea unei punți între optimizarea materialelor compozite și inteligența 

artificială prin valorificarea datelor poate deschide calea unor noi oportunități de cercetare, atât în ceea ce 

privește modelarea statistică a datelor, cât și dezvoltarea de strategii inovatoare de optimizare. De exemplu, 

datele obținute în urma calculelor făcute cu ajutorul unui model sofisticat de analiză cu metoda elementelor 

finite pot fi folosite la antrenarea unui metamodel statistic care, odată ajuns la un nivel de precizie acceptabil, 

poate înlocui complet sau parțial analiza cu metoda elementelor finite, avantajele fiind evidente: timpul de 

deducție/predicție necesar metamodelului statistic este neglijabil în comparație cu cel consumat de metoda 

elementelor finite, fapt care accelerează enorm procesul de optimizare; datele generate capătă o utilitate 

esențială în afara procesului de optimizare; efortul computațional investit în analiza cu metoda elementelor 

finite este valorificat mult mai bine; metamodelul statistic poate fi reajustat sau chiar extins în mod natural 

prin reantrenare, atunci când date noi vor fi disponibile; se eficientizează energia și timpul investite în 

viitoarele proceduri de optimizare, atunci când apar elemente noi în procesul de proiectare. 

1.3. Obiectivele și conținutul tezei 

Obiectivul principal urmărit în cadrul acestei teze constă în studierea unor soluții inovatoare de 

optimizare a plăcilor compozite stratificate printr-o interconectare mai bună dintre domeniul inteligenței 

artificiale și mecanica compozitelor. Obiectivele specifice care stau la baza cercetării din cadrul acestei 

lucrări sunt următoarele: 

- Sinteza cunoștințelor acumulate în literatura tehnică de specialitate cu privire la optimizarea 

compozitelor stratificate; 



- Dezvoltarea unui model matematic ultrarapid folosit la analiza cu metoda elementelor finite, care 

să permită evaluarea comportamentului mecanic în cazul structurilor cu geometrii complexe supuse 

la solicitări multiaxiale; 

- Dezvoltarea de metamodele statistice folosind tehnici din domeniul inteligenței artificiale cu scopul 

de a prelua rolul analizei cu metoda elementelor finite atunci când se acumulează un volum suficient 

de date; 

- Dezvoltarea unui algoritm evolutiv de optimizare a compozitelor stratificate în care să se integreze 

atât modelul ultrarapid folosit la analiza cu metoda elementelor finite cât și metamodelele statistice; 

- Dezvoltarea unor metode de identificare automată a orientării fibrelor dintr-o imagine cu materiale 

compozite stratificate sau țesături, cu scopul de a superviza procesul de producție și de a asigura că 

tăierea compozitelor sau orientarea straturilor se face cu precizie, astfel încât materialul finit să 

corespundă soluției optimale găsite în cadrul procesului de optimizare. 

Date fiind obiectivele enumerate mai sus, numeroasele referințe bibliografice consultate și separarea 

logică dintre temele tratate, s-a decis structurarea tezei pe șase capitole, o descriere succintă a acestora fiind 

prezentată în cele ce urmează. 

În capitolul 1 a fost prezentat stadiul actual privind aspectele industriale și economice care au 

propulsat dezvoltarea materialelor compozite, o clasificare succintă a materialelor compozite în funcție de 

tipul de matrice și tipul de fibre folosite, precum și tehnici relevante folosite la optimizarea compozitelor. 

De asemenea, au fost prezentate sinteze ale studiilor recente în care este tratat subiectul optimizării plăcilor 

compozite stratificate, iar din aceste sinteze au reieșit direcțiile de cercetare și obiectivele abordate în cadrul 

tezei. 

În capitolele 2 și 3, împreună cu anexele A, B și C, sunt prezentate detaliile privind modelul 

matematic ultrarapid folosit în analiza cu metoda elementelor finite. Este un model special dezvoltat pentru 

optimizarea materialelor compozite stratificate, cu ajutorul căruia pot fi analizate geometrii complexe (cu 

posibilitatea de a include și găuri) supuse la solicitări compuse. Modelul se bazează pe teoria de ordin I de 

deformare la forfecare (first order shear deformation theory - FSDT), iar calculele sunt organizate astfel 

încât timpul de execuție se apropie de minimul ce corespunde rezolvării sistemului liniar global de ecuații. 

De asemenea, sunt prezentate și detaliile despre algoritmul de discretizare utilizat la definirea rețelei de 

elemente finite pentru geometria analizată. Modelul matematic folosit în analiza cu metoda elementelor 

finite este motorul procedurii de optimizare și corectitudinea soluțiilor optimale este strict dependentă de 

corectitudinea analizei cu metoda elementelor finite. Din acest motiv, modelul matematic a fost validat pe 

două căi: prin comparația rezultatelor obținute cu modelul dezvoltat și cele obținute cu ajutorul ANSYS 

pentru același caz numeric; prin comparația rezultatelor obținute cu modelul dezvoltat și cele obținute 

teoretic pentru un caz numeric pentru care există o rezolvare analitică. 

În capitolul 4 este studiată modelarea statistică a datelor obținute din simularea comportamentului 

mecanic al materialelor compozite stratificate cu ajutorul modelului matematic ultrarapid dezvoltat în 

capitolele 2 și 3, pentru analiza cu metoda elementelor finite. Sunt folosite metode din domeniul inteligenței 

artificiale și învățării automate pentru antrenarea metamodelelor capabile să substituie analiza cu metoda 

elementelor finite. Se experimentează cu o gama largă de modele statistice neuronale și non-neuronale, iar 

rezultatele obținute sunt foarte încurajatoare. Pentru cazurile numerice studiate precizia estimărilor este 

foarte mare și în cadrul capitolului este prezentată o analiză detaliată în acest sens. Timpul de execuție mic 

necesar evaluării comportamentului mecanic cu ajutorul modelului matematic dezvoltată în capitolele 2 și 

3 facilitateaza cercetarea în domeniul optimizării materialelor compozite stratificate în sensul că analiza se 

poate îndrepta mai ușor spre cazuri numerice complexe, cum sunt cele care adesea apar în practică. Este 

posibil ca aceste cazuri complexe să fie asociate cu un peisaj al spațiului soluțiilor total diferit față de cel 

generat cu geometrii simple precum plăcile dreptunghiulare, caz în care și provocările pentru procedurile 

de optimizare sunt mai mari, deschizând noi oportunități de cercetare. Mai mult, în cazul folosirii 



metamodelelor statistice, timpul de execuție necesar evaluării comportamentului mecanic devine neglijabil, 

iar datele folosite la antrenarea metamodelelor capătă o importanță majoră, totodată eficientizându-se efortul 

de calcul investit în analiza cu metoda elementelor finite care a condus la generarea acestor date. 

În capitolul 5 este studiată optimizarea multiobiectiv a plăcilor compozite stratificate cu ajutorul 

unul algoritm evolutiv, în care este integrat atât modelul dezvoltat în capitolele 2 și 3, folosit la analiza cu 

metoda elementelor finite, cât și un metamodel statistic capabil să estimeze comportamentul mecanic al 

laminatelor generate în cadrul procedurii de optimizare. Este prezentat un caz numeric pentru care se face o 

analiză detaliată a convergenței și a timpilor de execuție folosind metoda propusă.  

În capitolul 6 sunt prezentate două metode de detecție automată a orientării fibrelor dintr-o imagine 

cu materiale compozite stratificate sau țesături. Prima metodă se bazează pe tehnici clasice de procesare a 

imaginilor, iar cea de-a doua metodă folosește rețele neuronale convoluționale pentru estimarea orientării 

fibrelor. Scopul dezvoltării acestor modele este acela de a veni în ajutorul procesului de producție pentru a 

asigura precizia anumitor etape cum ar fi tăierea compozitelor sau orientarea straturilor. În acest fel, soluția 

optimală gasită cu ajutorul procedurii  de optimizare este transpusă cu exactitate în procesul de producție. 

Ambele metode sunt precise dupa cum demonstrează analizele detaliate prezentate în acest capitol, iar 

avantajele și dezavantajele acestor metode sunt de asemenea expuse. Tot în cadrul acestui capitol va fi 

prezentată și o metodă de detecție automată a erorilor de orientare ale traductoarelor electrotensometrice 

rezitive (TER) aplicate pe structurile compozite. Problema are o aplicabilitate practică foarte importantă, 

deoarece permite aplicarea corijărilor prin calcul asupra măsurătorilor experimentale în care sunt folosite 

TER. Metoda propusă este o demonstrație în care tehnicile clasice de procesare de imagine se îmbină 

armonios cu modelele neuronale din domeniul inteligenței artificale. 

Se observă că structurarea pe capitole este făcută în funcție de modulele care stau la baza procedurii 

de optimizare a materialelor compozite stratificate: algoritm de optimizare (capitolul 5), model folosit în 

analiza cu metoda elementelor finite (capitolele 2 și 3) și metamodel statistic (capitolul 4). Această 

modularizare nu este întâmplătoare, ci are ca scop facilitarea procesului de adaptare a procedurii de 

optimizare la diverse tipuri de probleme întâlnite în practică. Astfel, se poate interveni doar asupra acelor 

module unde este necesar, restul modulelor rămânând nemodificate. De exemplu, se poate schimba 

arhitectura metamodelului statistic atunci când crește volumul și complexitatea datelor acumulate, pentru a 

obține estimări mai precise, bineînțeles, după reantrenarea noului metamodel. Un alt exemplu ar fi adăugarea 

unor elemente noi în algoritmul de optimizare, precum diverși operatori genetici special concepuți pentru 

problema analizată, cu scopul de a îmbunătăți convergența. De asemenea, s-ar putea modifica 

comportamentul algoritmului de discretizare fără a fi nevoie să se intervină și asupra celorlalte module.  

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 2 

Modelul matematic folosit în analiza cu metoda elementelor finite 

 

2.1. Motivație 

 Cel mai puternic instrument numeric pentru studiul comportamentului mecanic al unei structuri cu 

o geometrie complexă are la bază analiza cu ajutorul metodei elementelor finite. 

În momentul de faţă există o multitudine de produse software de analiză care folosesc metoda 

elementelor finite. Cu toate acestea, în cadrul tezei, s-a luat decizia implementării unui instrument propriu 

de analiză cu elemente finite, din următoarele motive: 

1. Dificultatea sau chiar imposibilitatea interfaţării dintre algoritmul genetic de optimizare şi 

software-urile comerciale de analiză bazate pe metoda elementelor finite.  

2. Controlul vitezei analizei - intrucât în cadrul optimizării cu ajutorul algoritmului genetic vor fi 

evaluate sute de mii de configurații (indivizi), viteza este un factor deosebit de important. O durată 

de analiză prea mare a unui singur individ ar face ca metoda de optimizare să devină nepractică. 

În cazul modelului dezvoltat în cadrul acestei teze, viteza de analiză poate fi controlată pe mai multe 

căi: 

a. Nivelul discretizării - prin reducerea numărului de noduri; 

b. Tipul elementelor folosite - geometrie şi ordin; 

c. Introducerea multor operaţii într-o etapă de preprocesare şi executarea acestora o singură 

dată, rezultatele fiind refolosite ulterior pentru toţi indivizii evaluaţi în procesul de 

optimizare; 

d. Paralelizarea și distribuirea operaţiilor; 

e. Reducerea preciziei analizei la un nivel considerat acceptabil. 

Orientativ, pentru exemplul folosit la validarea modelului de la sfârșitul capitolului 3, viteza de 

analiză folosind modelul dezvoltat este de aproximativ 100 de ori mai mare decât viteza de analiză 

ANSYS, considerând același nivel de precizie. 

3. Accesibilitatea – în orice moment pot fi extrase valorile oricăror mărimi fizice de interes, deorece 

modelul este construit prin implementarea teoriei mecanice, fără a folosi module predefinite cu 

acces limitat. Acest lucru oferă multe oportunități de evaluare în etapa de postprocesare. Totodată, 

accesibilitatea a permis modelarea statistică a teoriei mecanice prin integrarea cu modele din 

domeniul inteligenței artificiale, cu scopul de a estima comportamentul structurii pe baza 

morfologiei materialului compozit. În acest fel, modelul matematic poate fi înlocuit ulterior de o 

variantă probabilistică cu o viteză de deducție cu trei ordine de mărime mai mare. Aceste rezultate 

inovatoare vor fi expuse pe larg în capitolul 4. 

 Mărirea vitezei de analiză reprezintă cea mai importantă motivaţie și se realizează în mod direct 

(motivarea 2) sau indirect (motivarea 3). Un model cu o viteză de execuție extrem de mare permite o 

explorare mai bună a spaţiului soluţiilor prin evaluarea mai multor generaţii de indivizi. Acest fapt are ca 

efect obţinerea de soluții cu o calitate superioară. Viteza de analiză este un factor determinant, deoarece 

metoda elementelor finite este foarte intensivă din punct de vedere computațional. Din această cauză, o bună 

parte dintre studiile dedicate optimizării structurale a materialelor compozite stratificate folosesc geometrii 

de bază (dreptunghiulare) și condiții pe frontieră simple (de exemplu încercare la tracțiune), pentru care 

există soluții analitice. Astfel se elimină necesitatea metodei elementelor finite. Totuși, în practică sunt 

foarte puține situațiile în care evaluarea se poate face pur analitic. Prin dezvoltarea acestui model, se are în 



vedere realizarea unui cadru numeric care beneficiază de precizia analizei cu metoda elementelor finite, fără 

a reduce explorarea spațiului în cadrul procesului de optimizare. 

 Obiectivul principal al acestui capitol constă în prezentarea modelului matematic dezvoltat pentru 

analiza cu metoda elementelor finite. Deoarece corectitudinea rezultatelor furnizate de către model este 

esențială, în cadrul capitolului 3 se va prezenta și o validare detaliată. 

2.2. Analiza materialelor compozite stratificate cu metoda elementelor 

finite 

 Studierea analitică şi proiectarea materialelor compozite stratificate (laminate) necesită cunoştinţe 

despre elasticitatea anizotropă, teorii structurale şi criterii de cedare/degradare. Comparativ cu materialele 

izotrope, materialele anizotrope prezintă un comportament mecanic mult mai complex.  

 Majoritatea problemelor ce implică structuri compozite nu admit soluţii analitice. Aşadar, scopul 

este obţinerea unei soluţii aproximative, dar reprezentative. Metoda elementelor finite este cel mai puternic 

instrument numeric pentru simularea comportamentului mecanic al unei structuri compozite [18]. 

Cu scopul de a cuantifica calitatea configurațiilor obţinute în timpul procesului de optimizare, în 

cadrul tezei a fost dezvoltat un model independent, folosit la analiza cu metoda elementelor finite, dedicat 

compozitelor cu lamine ortotrope. Acest model este dezvoltat integral în mediul de programare Matlab, fără 

a folosi facilităţile deja existente în anumite toolbox-uri încorporate în acest limbaj. Cu alte cuvinte, modelul 

este construit doar cu instrucţiuni simple, reproductibile în orice limbaj de programare. Portabilitatea este 

un aspect important ce va fi discutat ulterior, după descrierea modelului. 

 Principiul care a stat la baza dezvoltării modelului a fost balansul echitabil între precizie şi viteza 

de calcul. Cu alte cuvinte s-a dorit dezvoltarea unui model suficient de precis, dar care să se execute într-un 

timp foarte mic. Un model extrem de complex, care aduce îmbunătăţiri minore în ceea ce priveşte precizia, 

va avea un timp de execuţie suficient de mare încât să devină impracticabil pentru un algoritm genetic de 

optimizare în care sunt evaluaţi zeci de mii de indivizi (configurații). Pe de altă parte, un model foarte 

simplificat, cu un timp de execuţie extrem de mic, devine imprecis pentru geometrii complexe. 

 În acest capitol și în capitolul următor vor fi prezentate toate aspectele teoretice care stau la baza 

modelului, precum şi detaliile importante de implementare. Mai jos sunt enumerate câteva dintre subiectele 

tratate: 

1. Algoritmul de discretizare care are la bază triangularizarea Delaunay folosită în tandem cu 

rezolvarea la echilibru a unei structuri de tipul celor cu zăbrele, utilizând relaţii forțe – deplasări, 

liniare pe porţiuni; 

2. Aspecte legate de mecanica compozitelor stratificate alcătuite din lamine ortotrope – constante 

mecanice, ecuaţii constitutive etc; 

3. Teoria clasică a laminatelor (classical laminated plate theory - CLPT) şi teoria de ordin I de 

deformare la forfecare (first-order shear deformation theory - FSDT) – ipoteze simplificatoare, 

ecuaţiile de mişcare, echilibru etc; 

4. Descrierea elementelor finite folosite – geometrie, ordin, grade de libertate, funcţii de formă etc; 

5. Aspecte legate de calculul matricei de rigiditate pentru fiecare element, precum şi asamblarea 

matricei globală de rigiditate; 

6. Aspecte legate de calculul vectorului de forţe externe, precum şi asamblarea vectorului global de 

forţe; 

7. Aspecte legate de calculul integral numeric – canonizări, cuadraturi numerice etc; 



8. Aspecte de implementare cu scopul măririi vitezei de calcul – împărţirea analizei numerice în trei 

etape: preprocesare, procesare şi postprocesare; 

9. Validarea modelului prin comparaţia rezultatelor obţinute cu software-uri dedicate analizei cu 

metoda elementelor finite (ANSYS) și prin comparația rezultatelor cu cele teoretice obținute pentru 

cazuri ale căror soluții pot fi calculate analitic. De asemenea, se are în vedere și validarea pe cale 

experimentală a modelului dezvoltat.  

2.3. Modelul matematic 

 Conform FSDT (first order shear deformation theory) una dintre presupunerile folosite în CLPT 

este eliminată. Astfel, liniile normale la planul median pentru laminatul nedeformat rămân după deformare: 

1. Drepte; 

2. Inextensibile; 

3. Dar nu neapărat normale la planul median. 

 Deplasările (𝑢1, 𝑢2, 𝑢3) au aceeaşi formă ca la CLPT, cu deosebirea că rotirile  ∅1 şi ∅2 faţă de axa 

y, respectiv x sunt independente de 
𝜕𝑤

𝜕𝑥
 şi 

𝜕𝑤

𝜕𝑦
.  

 Deformațiile von Karman asociate cu FSDT au tot formă liniară ca în cazul CLPT: 

𝜖𝑖 = 𝜖𝑖
(0)

+ 𝑧𝜖𝑖
(1)

(𝑖 = 1,2,6,4,5)                                                    (2.1) 

Şi pot fi scrise în funcţie de deplasări astfel: 

𝜖1
(0)

=
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

1

2
(

𝜕𝑤

𝜕𝑥
)

2

, 𝜖1
(1)

=
𝜕∅1

𝜕𝑥
                                                (2.2𝑎) 

𝜖2
(0)

=
𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

1

2
(

𝜕𝑤

𝜕𝑥
)

2

, 𝜖2
(1)

=
𝜕∅2

𝜕𝑦
                                                (2.2𝑏) 

𝜖6
(0)

=
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕𝑤

𝜕𝑥

𝜕𝑤

𝜕𝑦
, 𝜖6

(1)
=

𝜕∅1

𝜕𝑦
+

𝜕∅2

𝜕𝑥
                                     (2.2𝑐) 

𝜖3
(0)

= 0, 𝜖3
(1)

= 0, 𝜖4
(0)

=
𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ ∅2, 𝜖4

(1)
= 0                                    (2.2𝑑) 

𝜖5
(0)

=
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ ∅1, 𝜖5

(1)
= 0                                                   (2.2𝑒) 

Ecuaţiile de mişcare asociate cu FSDT sunt următoarele: 

𝜕𝑁1

𝜕𝑥
+

𝜕𝑁6

𝜕𝑦
= 𝐼0

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
+ 𝐼1

𝜕2∅1

𝜕𝑡2
                                                    (2.3𝑎) 

𝜕𝑁6

𝜕𝑥
+

𝜕𝑁2

𝜕𝑦
= 𝐼0

𝜕2𝑣

𝜕𝑡2
+ 𝐼1

𝜕2∅2

𝜕𝑡2
                                                    (2.3𝑏) 



𝜕𝑄1

𝜕𝑥
+

𝜕𝑄2

𝜕𝑦
+ 𝑁(𝑤) + 𝑞 = 𝐼0

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
                                                (2.3𝑐) 

𝜕𝑀1

𝜕𝑥
+

𝜕𝑀6

𝜕𝑦
− 𝑄1 = 𝐼1

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
+ 𝐼0

𝜕2∅1

𝜕𝑡2
                                         (2.3𝑑) 

𝜕𝑀6

𝜕𝑥
+

𝜕𝑀2

𝜕𝑦
− 𝑄2 = 𝐼1

𝜕2𝑣

𝜕𝑡2
+ 𝐼0

𝜕2∅2

𝜕𝑡2
                                          (2.3𝑒) 

unde: 

(𝑄1, 𝑄2) = ∫ (𝜎5, 𝜎4) 𝑑𝑧

ℎ

2

−
ℎ

2

(𝜎5 = 𝜎𝑥𝑥, 𝜎4 = 𝜎𝑦𝑧)                                     (2.4) 

[
𝑄1

𝑄2
] = ∫ [

𝜎5

𝜎4
] 𝑑𝑧

ℎ

2

−
ℎ

2

= [
𝐴55 𝐴45

𝐴45 𝐴44
] [

𝜖5
(0)

𝜖4
(0)

]                                                  (2.5) 

𝐴𝑖𝑗 = 𝐾𝑖𝑗 ∫ 𝑄𝑖𝑗
(𝑘)

𝑑𝑧

ℎ

2

−
ℎ

2

= 𝐾𝑖𝑗 ∑ 𝑄𝑖𝑗
(𝑘)

(𝑧𝑘+1 − 𝑧𝑘)

𝑁

𝑘=1

(𝑖, 𝑗 = 4, 5)             (2.6) 

În egalităţile (2.6), 𝐾𝑖𝑗 reprezintă coeficienţii de corecţie la deformare. Transformarea din 

coordonate locale �̅�𝑖𝑗
(𝑘)

 în coordonate globale 𝑄𝑖𝑗
(𝑘)

 se face cu ajutorul relaţiilor (2.7a-i): 

𝑄11 = �̅�11𝑐𝑜𝑠4𝜃 + 2(�̅�12 + 2�̅�66)𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑐𝑜𝑠2𝜃 + �̅�22𝑠𝑖𝑛4𝜃                               (2.7𝑎) 

𝑄12 = (�̅�11 + �̅�22 − 4�̅�66)𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑐𝑜𝑠2𝜃 + �̅�12(𝑠𝑖𝑛4𝜃 + 𝑐𝑜𝑠4𝜃)                         (2.7𝑏) 

𝑄22 = �̅�11𝑠𝑖𝑛4𝜃 + 2(�̅�12 + 2�̅�66)𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑐𝑜𝑠2𝜃 + �̅�22𝑐𝑜𝑠4𝜃                                (2.7𝑐) 

𝑄16 = (�̅�11 − �̅�12 − 2�̅�66)𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠3𝜃 + (�̅�12 − �̅�22 + 2�̅�66)𝑠𝑖𝑛3𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃        (2.7𝑑) 

𝑄26 = (�̅�11 − �̅�12 − 2�̅�66)𝑠𝑖𝑛3𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃 + (�̅�12 − �̅�22 + 2�̅�66)𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠3𝜃        (2.7𝑒) 

𝑄66 = (�̅�11 + �̅�22 − 2�̅�12 − 2�̅�66)𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑐𝑜𝑠2𝜃 + �̅�66(𝑠𝑖𝑛4𝜃 + 𝑐𝑜𝑠4𝜃)          (2.7𝑓) 

𝑄44 = �̅�44𝑐𝑜𝑠2𝜃 + �̅�55𝑠𝑖𝑛2𝜃                                                                                       (2.7𝑔) 

𝑄45 = (�̅�55 − �̅�44)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜃                                                                                        (2.7ℎ) 

𝑄55 = �̅�55𝑐𝑜𝑠2𝜃 + �̅�44𝑠𝑖𝑛2𝜃                                                                                        (2.7𝑖) 

Restul mărimilor implicate în ecuaţiile de mişcare (2.3a-e) îşi păstrează definiţia de la CLPT, iar 

condiţiile pe frontieră asociate cu FSDT sunt: 

𝑢𝑛, 𝑢𝑛𝑠, 𝑤, ∅𝑛, ∅𝑛𝑠(𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒)                                                    (2.8𝑎) 

𝑁𝑛, 𝑁𝑛𝑠, 𝑄𝑛, 𝑀𝑛, 𝑀𝑛𝑠(𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒)                                                 (2.8𝑏) 



În final, ecuaţiile de mişcare (2.3a-e) pot fi scrise în funcţie de deplasări și rotiri (u,v,w, ∅1şi ∅2), 

rezultatul fiind un sistem cu cinci ecuaţii diferenţiale parţiale: 
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= 𝐼0

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
+ 𝐼1

𝜕2∅1

𝜕𝑡2
                                                                                                                                               (2.9𝑎) 
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+ 𝐵26
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+ 𝐵66 (

𝜕∅1
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= 𝐼0

𝜕2𝑣

𝜕𝑡2
+ 𝐼1

𝜕2∅2

𝜕𝑡2
                                                                                                                                               (2.9𝑏) 

𝜕

𝜕𝑥
[𝐴45 (
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𝜕𝑦
+ ∅2) + 𝐴55 (
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𝜕𝑡2
                                                                                                                                              (2.9𝑐) 
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𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
                                                                               (2.9𝑑) 
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𝜕𝑥
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𝐴44 (
𝜕𝑤

𝜕𝑦
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𝜕𝑤

𝜕𝑥
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𝜕𝑡2
+ 𝐼1
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𝜕𝑡2
                                                                                (2.9𝑒) 

 Sistemul de ecuații (2.9a-e) reprezintă modelul matematic care stă la baza modulului de analiză cu 

metoda elementelor finite dezvoltat în cadrul acestei teze. În capitolul următor vor fi prezentate detaliile 

despre implementarea acestui modul, observațiile care au condus la îmbunatățirea semnificativă a vitezei de 

calcul, organizarea operațiilor în cadrul modulului, integrarea numerică etc. 



2.4. Concluzii 

În acest capitol au fost prezentate aspectele generale ce țin de analiza cu metoda elementelor finite 

precum legile de conservare, condițiile pe frontieră, tipurile de elemente folosite în cadrul discretizării, 

evaluarea calității unei discretizări, precum și stucturarea metodei elementelor finite. 

De asemenea, au fost prezentate aspecte ce țin de mecanica materialelor compozite stratificate și 

teoriile care stau la baza modelării comportamentului mecanic al acestora precum teoria clasică a 

laminatelor (Classical Laminated Plate Theory - CLPT) și teoria de ordin I de deformare la forfecare (First-

Order Shear Deformation Theory - FSDT).  

 Cu ajutorul teoriei de ordin I (FSDT) este derivat modelul matematic care stă la baza modulului de 

analiză cu metoda elementelor finite dezvoltat în cadrul tezei. Detaliile teoretice prezentate în acest capitol 

reprezintă minimul necesar descrierii fluente a acestui modul, o revizuire exhaustivă a mecanicii 

materialelor compozite stratificate fiind în afara scopurilor propuse în cadrul tezei. 

 Acest capitol este completat cu capitolul următor unde vor fi prezentate detaliile despre 

implementarea modulului de analiză cu metoda elementelor finite, validarea rezultatelor obținute cu acest 

modul și contribuțiile care au condus la îmbunătățirea semnificativă a timpului de analiză cu metoda 

elementelor finite. Importanța unei viteze mari de analiză, alături de alte motive esențiale, au fost expuse pe 

larg la începutul acestui capitol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 3 

Modulul software dezvoltat pentru analiza cu metoda elementelor finite 

3.1. Motivație 

Motivația dezvoltării în cadrul tezei a unui modul software dedicat analizei cu metoda elementelor 

finite a fost prezentată pe larg la începutul capitolului anterior. Dintre aspectele cele mai importante care au 

stat la baza acestei decizii pot fi enumerate următoarele: 

1. Dificultatea interconectării dintre algoritmul genetic de optimizare a configurației de straturi a unui 

material compozit - dezvoltat în capitolul 5 - şi software-urile comerciale de analiză care folosesc 

metoda elementelor finite;  

2. Controlul vitezei analizei - întrucât o durată de analiză prea mare a unui singur individ ar face ca 

metoda de optimizare genetică să devină nepractică. Astfel, timpul dedicat analizei poate fi controlat 

prin: reducerea numărului de noduri din cadrul discretizării, alegerea adecvată a tipului de element 

folosit (geometrie și ordin), refolosirea rezultatelor anumitor operații acolo unde este posibil, 

paralelizarea operațiilor și reducerea preciziei analizei la un nivel considerat acceptabil; 

3. Accesibilitatea care permite ca în orice moment să fie extrase valorile oricăror mărimi fizice de 

interes, în orice punct al materialului. Acest lucru este posibil deorece modelul este construit prin 

implementarea teoriei mecanice FSDT, fără a folosi module predefinite cu acces limitat. 

Accesibilitatea a facilitat modelarea statistică a comportamentului la cedare al structurii în funcție 

de morfologia materialului compozit, folosind modele din domeniul inteligenței artificiale. În 

capitolul 4 sunt prezentate pe larg aceste rezultate inovatoare. 

Importanța motivelor expuse mai sus în contextul optimizării genetice este evidentă. În capitolul 2 

au fost prezentate aspecte generale ce țin de analiza cu metoda elementelor finite, discretizare, aspecte legate 

de mecanica materialelor compozite, precum și teoriile care stau la baza modelului matematic folosit în 

modulul software dezvoltate în cadrul tezei. În acest capitol vor fi prezentate detalii despre algoritmul de 

discretizare utilizat, ecuațiile elementelor, asamblarea sistemului global pentru structura analizată, aplicarea 

condițiilor pe frontieră, organizarea structurală a modulului software în etape de preprocesare, procesare și 

postprocesare etc. La fel ca în capitolul 2, motivele expuse mai sus vor fi susținute și întărite și în cadrul 

acestui capitol. Vor fi scoase în evidență contribuțiile care au condus la îmbunătățirea semnificativă a vitezei 

de execuție atunci când este utilizat modulul software propus. Deoarece viteza este punctul central de interes 

în contextul optimizării genetice se va prezenta o analiză detaliată a timpului de execuție într-o secțiune 

special dedicată din cadrul acestui capitol. 

 Pe de altă parte, pentru a demonstra că îmbunătățirea vitezei de execuție nu conduce la o degradare 

a preciziei analizei cu metoda elementelor finite, se va prezenta și o validare detaliată a rezultatelor obținute 

cu modulul software propus.  

3.2. Algoritmul de discretizare 

 Luând în considerare aspectele prezentate în capitolul 2 s-a luat decizia dezvoltării unui algoritm de 

discretizare cu elemente triunghiulare. Folosirea discretizării cu elemente triunghiulare este suficientă 

pentru scopurile din cadrul acestei teze, fiind în acelaşi timp şi cea care necesită cel mai redus efort de 

implementare. Detaliile teoretice care stau la baza algoritmului de discretizare folosit, precum și detaliile de 



implementare sunt descrise pe larg în anexa A. Câteva exemple de discretizări obținute cu algoritmul 

implementat sunt prezentate în figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Exemple de discretizări obținute cu algoritmul implementat 

3.3. Organizarea structurală a modelului 

 Modelul a fost organizat în aşa fel încât viteza de procesare să fie optimizată fără a afecta precizia. 

Dat fiind că modelul va rula ca submodul al unui procedeu de optimizare cu ajutorul algoritmilor genetici, 

o parte dintre calcule va rămâne neschimbată, indiferent de configuraţia materialului, prin configuraţie 

înţelegându-se numărul de straturi ale materialului, proprietăţile fizice ale straturilor, succesiunea straturilor 

(secvența de stivuire), precum şi orientarea unghiulară a acestora. Cel mai elocvent exemplu este cel al 

geometriei. Întrucât geometria rămâne neschimbată în timpul optimizării, nu se justifică executarea 

algoritmului de discretizare cu elemente finite la fiecare evaluare a unei configuraţii. În concluzie, se doreşte 

trecerea în etapa de preprocesare a cât mai multor operații, deoarece etapa de preprocesare se execută o 

singură dată, diminuându-se astfel numărul de operaţii din etapa de procesare care se execută pentru fiecare 

configuraţie. Este evident că reducerea numărului de operaţii din etapa de procesare are şi un impact indirect 

asupra vitezei de convergență a algoritmului genetic de optimizare. 

 Mai jos este prezentată organizarea modelului în cele trei etape: preprocesare, procesare şi 

postprocesare. 

Pentru etapa de preprocesare se pot enumera următoarele operaţii: 



1. Discretizarea geometriei cu elemente triunghiulare; 

2. Adăugarea nodurilor auxiliare elementelor, reprezentând mijlocul laturilor triunghiurilor (doar în 

cazul elementelor triunghiulare de ordin II); 

3. Calcularea integralelor folosite în cadrul modelului matematic; 

4. Calcularea vectorilor forţelor pentru toate elementele finite și aplicarea condiţiilor Neumann; 

5. Asamblarea vectorului global al forţelor; 

6. Aplicarea condiţiilor Dirichlet pentru vectorul global al forțelor; 

7. Calcularea vectorilor de indici i, j, folosiţi la definirea matricei rare a sistemului global. 

Pentru etapa de procesare se pot enumera următoarele operaţii: 

1. Calcularea matricelor de rigiditate la solicitări axiale (A), rigiditatea la încovoiere (D) şi cuplaj 

solicitări axiale-încovoiere (B); 

2. Calcularea vectorului v de valori folosit la definirea matricei rare a sistemului global prin 

combinarea liniară a valorilor matricelor A, B, D cu integralele precalculate în etapa de 

preprocesare; 

3. Aplicarea condiţiilor Dirichlet pentru matricea sistemului global; 

4. Rezolvarea sistemul liniar global, folosind metode numerice specifice matricelor rare. 

Pentru etapa de postprocesare se pot menţiona: 

1. Calcularea deplasărilor pentru un punct oarecare (x,y,z) din cadrul compozitului; 

2. Calcularea tensiunilor normale şi tangenţiale într-un punct oarecare (x,y,z) din cadrul compozitului; 

3. Evaluarea cu ajutorul criteriilor de cedare. 

După cum se poate observa uşor, atât ponderea cât şi amplitudinea operaţiilor executate în etapa de 

preprocesare este destul de mare comparativ cu etapa de procesare şi cea de postprocesare. Dată fiind această 

structurare, viteza de execuţie a modelului la evaluarea unei configuraţii este suficient de mare pentru scopul 

avut în vedere în cadrul acestei teze.  

3.4. Validarea modelului 

 După realizarea oricărui model matematic se pune problema validării acestuia. Există mai multe 

metode de validare, printre care se amintesc: 

1. Validarea prin comparaţie cu rezultate experimentale obţinute în condiţii bine controlate; 

2. Validarea prin comparaţie cu rezultatele obţinute cu un model matematic deja validat; 

3. Validarea teoretică prin comparaţie cu rezultate teoretice validate. 

 Cea mai bună metodă de validare, dar şi cea mai grea şi costisitoare – uneori chiar imposibil de 

realizat – este de departe comparaţia cu rezultatele experimentale. În cele ce urmează se vor prezenta 

procedurile de validare folosite în cadrul tezei, care acoperă două dintre metodele enumerate mai sus: 

1. Validarea rezultatelor prin comparaţie cu rezultatele obţinute cu un software dedicat analizei cu 

metoda elementelor finite folosit la scară largă – ANSYS; 

2. Validarea teoretică a rezultatelor – pentru această procedură s-a emulat comportamentul unui 

material izotrop pentru o geometrie dreptunghiulară cu o gaură centrală de diametru mic. Placa a 

fost supusă la tracţiune, iar in Teoria Elasticitații se demonstrează că tensiunea normală tangentă la 

gaură, pe direcţia de tracţionare, este de trei ori mai mare decât tensiunea normală de tracțiune. 

  



3.4.1. Validare prin comparaţie cu ANSYS 

 Mai jos este definită procedura de validare. Se consideră straturi armate unidirecțional cu fibre de 

carbon, având următoarele caracteristici elastice: 

 E1 = 147  GPa;  E2 = 10.3 GPa; 

 G12 = 7 GPa;  G23 = 3.7 GPa;  G13 = 7 GPa; 

 𝜗12 = 0.27;   𝜗21 = 0.0189; 

 h = 0.5 mm – grosimea unei lamine. 

Se consideră o geometrie simplă: o placă pătrată cu laturile egale cu 1 metru. Se consideră o 

configuraţie de 7 straturi cu proprietăţile mecanice definite mai sus şi orientările unghiulare [0º, 15º, 30º, 

45º, 30º, 15º, 0º].  

Cu privire la condiţiile pe frontieră, placa este încastrată complet de-a lungul unei laturi, iar pe 

latura opusă se exercită o forță normală de compresiune de 100 kN/m (figura 3.2a). Forța este distribuită 

uniform pe toată suprafaţa laturii asupra căreia este exercitată. În figura 3.2b este prezentată topologia 

generată cu algoritmul de discretizare. 

 
Figura 3.2: (a) geometria plăcii şi condiţiile pe frontieră și (b) discretizarea cu elemente finite 

 

În figura 3.3 sunt ilustrate bidimensional deplasările pe direcțiile x, y și z, tensiunile normale pe 

direcțiile x și y, precum și tensiunile tangențiale în planul xy. De asemenea, figurile nu au topologia 

suprapusă, iar rezultatele au fost obţinute după simularea cu modelul implementat. 

Deplasările pe cele trei direcţii au valoare nulă de-a lungul laturii încastrate ceea ce este în 

conformitate cu așteptările induse de condițiile pe frontieră considerate în acest studiu de caz.  

De asemenea, este important de menționat că atât deplasările cât și tensiunile ilustrate în figura 3.3 

au fost calculate pentru punctele situate în planul median al materialului (z=0). 



 
Figura 3.3: Deplasările pe direcţiile (a) x, (b) y şi (c) z, tensiunile normale pe direcţiile (d) x, (e) y şi 

respectiv (f) tensiunile tangențiale în planul xy – reprezentare bidimensională fără topologie 

  În modelul din ANSYS se definesc: 

1. Aceleaşi proprietăţi elastice pentru lamina armată cu fibre de carbon; 

2. Aceeaşi geometrie; 

3. Aceeaşi configuraţie – secvența de stivuire și orientări unghiulare; 

4. Aceleaşi condiţii pe frontieră. 



 La discretizare, pentru modelul din ANSYS se folosesc elemente patrulaterale. Tipul de element 

folosit în simulare este unul specific materialelor compozite stratificate, respectiv SHELL181. 

 În figura 3.4 este ilustrată geometria deformată, precum şi geometria nedeformată. Trebuie 

menţionat că această figură are rol pur ilustrativ, deplasările reale fiind mult mai mici, imposibil de 

diferenţiat într-o figură cu aceste dimensiuni. Scopul acestui tip de reprezentare grafică este acela de a induce 

utilizatorului o idee despre direcţia deformațiilor. 

 

Figura 3.4: Geometria deformată suprapusă peste geometria nedeformată 

Compararea rezultatelor celor două modele se face în felul următor: 

1. Pentru fiecare nod al topologiei din ANSYS se găseşte elementul triunghiular al topologiei din 

Matlab care conţine nodul respectiv. Având funcţiile de interpolare asociate elementului 

triunghiular, se calculează deplasările pe direcțiile x, y și z după procedeul descris în etapa de 

postprocesare; 

2. Deplasările obţinute cu modelul implementat în Matlab sunt comparate cu deplasările obţinute cu 

modelul din ANSYS, calculându-se o deviaţie procentuală (pentru fiecare direcţie) folosind 

următoarea formulă: 

𝜀% = 100 ∙ |
∆𝐴𝑛𝑠𝑦𝑠 − ∆𝑀𝑎𝑡𝑙𝑎𝑏

∆𝐴𝑛𝑠𝑦𝑠
|                                                   (3.1) 

 În figura 3.5 sunt ilustrate valorile deplasărilor pe direcţiile x și y și valorile deplasărilor totale, 

obținute cu modelul implementat în Matlab şi respectiv cu modelul construit în ANSYS, cu scopul 

comparării. Se observă cu uşurinţă că valorile obținute în cele două simulări sunt extrem de asemănătoare.  



 

Figura 3.5: Comparație Matlab-ANSYS - deplasări pe direcția (a) x, (b) y și (c) deplasări totale 

Diferenţele dintre rezultatele obținute cu cele două modele sunt extrem de mici, iar în cele ce 

urmează se încearcă cuantificarea acestora. Mai jos sunt prezentate media şi deviaţia standard pentru 

deviaţiile procentuale obţinute comparând cele două modele: deviații pe direcţiile x, y; deviaţii totale. 

𝑀𝑥 = 0.1147 %                    𝐷𝑥 = 0.5590 %           
𝑀𝑦 = 0.1811 %                    𝐷𝑦 = 0.6051 %           
𝑀𝑡 = 0.1045 %                    𝐷𝑡 = 0.2237 %           

 

 Se poate constata că diferenţele dintre deplasările obţinute cu cele două modele sunt extrem de mici 

(0.1-0.2% in medie). Rezultatele obţinute sunt excelente, având în vedere că la simularea cu modelul din 

Matlab s-au folosit elemente finite triunghiulare liniare. Apropierea rezultatelor este cu atât mai 

surprinzătoare cu cât topologiile folosite în simulări au fost total diferite – discretizare cu elemente 

triunghiulare (Matlab) și discretizare cu elemente patrulaterale (ANSYS). Acest lucru îndreptățește ipoteza 

că ANSYS-ul folosește aceeași teorie pentru analiza cu metoda elementelor finite a materialelor compozite 

stratificate. 

 

3.4.2. Validare teoretică 

 Pentru validarea teoretică a modelului implementat în Matlab se propune simularea scenariului din 

figura 3.6a care ilustrează o placă pătrată cu latura de 10 cm ce conține o gaură centrată mică cu diametrul 

de 1 cm. În Teoria Elasticității s-a demonstrat teoretic că pentru un material izotrop tensiunea normală în 

punctele P și P’ tangente la gaură, pe direcţia de tracționare x, este de trei ori mai mare decât tensiunea 

normală din placă (în cazul de față 10 MPa). Aşadar, este de aşteptat ca în urma simulării să se obţină o 



tensiune de 30 MPa pe direcţia x în punctele P și P’ (din figura 3.6a). Pentru a emula comportamentul unui 

material izotrop, se vor egala constantele mecanice în toate direcţiile. Materialul folosit este oţelul. 

Configuraţia va fi alcătuită dintr-o singură lamină, orientarea unghiulară a acesteia fiind irelevantă, deoarece 

va avea un comportament izotrop. În figura 3.6b este prezentată topologia neuniformă generată cu 

algoritmul de discretizare. 

 

Figura 3.6: (a) geometria plăcii şi condiţiile pe frontieră și (b) discretizarea neuniformă 

În figura 3.7 sunt ilustrate bidimensional deplasările pe direcțiile x, y și z, tensiunile normale pe 

direcțiile x și y, precum și tensiunile tangențiale în planul xy. De asemenea, figurile nu au topologia 

suprapusă, iar rezultatele au fost obţinute după simularea cu modelul implementat. 

Deplasările pe cele trei direcţii au valoare nulă de-a lungul laturii încastrate ceea ce este în 

conformitate cu așteptările induse de condițiile pe frontieră considerate în acest studiu de caz. De asemenea, 

este important de menționat că atât deplasările cât și tensiunile ilustrate în figura 3.7 au fost calculate pentru 

punctele situate în planul median al materialului (z=0). 

Analizând figura 3.7 se mai observă că: 

1. Deplasările pe direcția z sunt nule – acest lucru este în acord cu ipotezele modelului, deoarece 

deplasarea reală a planului median este într-adevăr nulă; 

2. Deplasările pe axa y, considerate în valoare absolută, sunt simetrice faţă de dreapta paralelă cu axa 

x care trece prin centrul găurii. La fel, se observă că deplasările au semn opus în cele două semiplane 

formate de această dreaptă.  

Valoarea tensiunii de referință obținută în urma analizei cu metoda elementelor finite este 30.2 MPa 

atât în punctul P cât și în P’. Deviaţia de la valoarea teoretică de 30 MPa este de numai 0.66%. Dată fiind 

valoarea mică a acestei deviaţii, se poate considera că modelul dezvoltat în cadrul tezei se comportă 

conform așteptărilor teoretice. 



 
Figura 3.7: Deplasările pe direcţiile (a) x, (b) y şi (c) z, tensiunile normale pe direcţiile (d) x, (e) y şi respectiv 

(f) tensiunile tangențiale în planul xy – reprezentare bidimensională fără topologie 

 



3.5. Concluzii 

 În acest capitol, precum și în cel precedent și în anexele A, B și C au fost prezentate aspecte legate 

de structura modelului dezvoltat în cadrul tezei și folosit în analiza cu metoda elementelor finite pentru 

studierea comportamentului mecanic al materialelor compozite stratificate. Rezultatele obținute cu modelul 

dezvoltat au fost validate folosind două metode: 

1. Prin comparație cu rezultatele obținute cu un alt model validat, respectiv modelul implementat în 

software-ul ANSYS; 

2. Validarea teoretică prin simularea încercării la tracțiune a unei plăci dreptunghiulare cu o gaură 

circulară de diametru mic, centrală, pentru un material izotrop. 

Deviațiile obținute cu cele două metode de validare sunt extrem de mici, lucru care conduce la 

concluzia că precizia modelului dezvoltat în cadrul tezei este foarte bună. Caracteristicile care evidențiază 

modelul de analiză cu metoda elementelor finite dezvoltat în cadrul tezei sunt următoarele: 

1. Precizia foarte bună obținută la simulare și validare; 

2. Viteza foarte mare de execuție – datorită structurării modelului, peste 99% din timpul asociat etapei 

de procesare constă în rezolvarea sistemului liniar global, operație care se poate considera pentru 

moment indivizibilă și neoptimizabilă. Această caracteristică este foarte importantă, deoarece 

modelul va fi folosit în cadrul funcției obiectiv de evaluare a generațiilor rezultate în urma 

optimizării cu ajutorul unui algoritm genetic;  

3. Accesibilitatea care este asigurată de posibilitatea extragerii valorile oricăror mărimi fizice de 

interes, deoarece modelul este construit prin implementarea teoriilor mecanice, fără a folosi module 

predefinite cu acces limitat. În plus, accesibilitatea a permis modelarea statistică a analizei mecanice 

prin integrarea cu modele din domeniul inteligenței artificiale, cu scopul de a estima 

comportamentul structurii pe baza configurației materialului compozit și proprietăților elastice ale 

straturilor constituente. În acest fel, modelul matematic poate fi înlocuit ulterior de o variantă 

probabilistică, care are o viteză de deducție mult mai mare. Aceste rezultate inovatoare vor fi expuse 

pe larg în capitolul 4; 

4. Flexibilitatea - ca exemplu se poate menționa posibilitatea simulării de scenarii complexe precum 

cel al materialelor compozite stratificate cu grosime variabilă pe subdomenii neregulate, scenariu 

care ar fi imposibil de modelat și simulat cu instrumentele software comerciale. 

Rezultatele prezentate în cadrul acestui capitol au fost diseminate în [19]. 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 4 

Estimarea cedării materialelor compozite cu ajutorul inteligenței artificiale 

4.1. Motivația 

Pentru diferite tipuri de aplicații este de dorit să se folosească materiale compozite laminate cu 

greutate specifică mică (e.g. în industria aeronautică) și care să implice un cost cât mai mic. Aceste lucruri 

se realizează de obicei în cadrul unui proces de optimizare care are ca scop găsirea configurației (secvenței 

de stivuire) cu cel mai mic număr de straturi constituente și/sau cu cel mai scăzut cost, totodată având grijă 

ca materialul rezultat să reziste la sarcinile la care va fi supus în practică. Procesul de optimizare este foarte 

complex datorită spațiului de soluții multidimensional care nu poate fi explorat exhaustiv, datorită limitărilor 

computaționale. Din acest motiv se folosesc metode euristice, dintre care se menționează algoritmii genetici. 

În timpul procesului de optimizare, sunt evaluate foarte multe configurații, de ordinul sutelor de mii, cu 

scopul de a converge către optimul global. Pentru a menține timpul de convergență la un nivel acceptabil 

devine obligatoriu ca evaluarea unei singure configurații să fie extrem de rapidă. 

Pe de altă parte, analiza comportamentului mecanic al materialelor compozite stratificate necesită 

instrumente numerice complexe, precum analiza cu metoda elementelor finite. Deoarece metoda 

elementelor finite este o tehnică de calcul intensivă, multe studii de optimizare se rezumă la geometrii simple 

(e.g. plăci dreptunghiulare) și condiții pe frontieră relativ simple, pentru care există soluții analitice. Astfel 

de soluții au o aplicabilitatea practică redusă deoarece, de cele mai multe ori, componentele au geometrii 

neregulate (eventual cu porțiuni curbate) și  sunt suspuse la solicitări compuse.  

Pentru a depăși aceaste limitări, unele studii [19] propun metode foarte rapide, special dezvoltate 

pentru optimizarea compozitelor stratificate. O astfel de metodă a fost descrisă pe larg în capitolele 2 și 3 și 

se bazează pe observația că multe dintre calcule pot fi reutilizate pentru toate configurațiile evaluate în 

timpul procesului de optimizare. Cu toate acestea, limita inferioară a timpului de execuție a unui model 

folosit în analiza cu metoda elementelor finite este determinată de rezolvarea sistemului liniar global al 

modelului matematic, care în anumite aplicații complexe poate avea un ordin foarte mare. De asemenea, 

există situații în care se preferă reducerea timpului de optimizare, acceptându-se o mică diminuare a 

preciziei analizei. 

Acest capitol are ca scop prezentarea unei metodologii originale, propusă pentru estimarea cedării 

unui material compozit laminat, care necesită un efort computațional redus, menținând nivelul de precizie 

al analizei cu elemente finite. Metoda constă în folosirea de modele statistice, construite pe baza 

observațiilor evaluate cu metoda elementelor finite în cadrul procesului de optimizare. În acest scop sunt 

folosite modele și tehnici de antrenament din cadrul învățării automate și a inteligenței artificiale. Odată ce 

estimările unui model statistic devin suficient de precise, modelul respectiv poate înlocui analiza cu 

elemente finite. Bineînțeles, timpul de estimare asociat cu un model statistic este neglijabil în comparație 

cu timpul necesar calculului suficient de precis realizat cu ajutorul metodei elementelor finite. 

În cadrul acestui capitol se vor prezenta rezultatele obținute cu diverse modele statistice pentru 

același caz numeric real, pentru a putea compara performanțele estimărilor. Problema estimării cedării a 

fost formulată atât pentru cazul de clasificare (materialul cedează sau nu) cât și pentru cazul de regresie, în 

care se estimează chiar valoarea factorului de cedare. Modelele statistice folosite se împart în două categorii: 

- Modele non-neuronale: linear regression, logistic regression, ridge regression, lasso regression, k 

nearest neighbors, support vector machines, ensembles of regression and decision trees, linear 



discriminant analysis, quadratic discriminant analysis, principal components regression, partial 

least squares etc; 

- Modele neuronale: deep neural networks, convolutional neural networks, recurrent neural networks 

etc. 

Metodologia propusă în acest capitol are următoarele avantaje: 

- Timpul de estimare a cedării pentru un material compozit construit după o anumită configurație de 

straturi este neglijabil în comparație cu timpul necesar analizei cu metoda elementelor finite;  

- Modelele statistice antrenate pot fi refolosite în sesiuni multiple de optimizare genetică. De 

exemplu, în cadrul optimizării convexe multiobiectiv, mulțimea de indivizi pareto-optimali se 

obține printr-o combinație convexă dintre greutatea și costul materialului. În această situație, fiecare 

sesiune de optimizare folosește un factor care variază de la 0 la 1, în incremente mici, pentru a 

balansa importanța dintre greutate și cost. Folosind această procedură, numărul indivizilor evaluați 

este de ordinul milioanelor; 

- În cazul modelelor neuronale se pot folosi tehnici de fine-tuning și transfer learning atunci când 

apar modificări în cadrul geometriei pentru care se face optimizarea sau în cadrul proprietăților 

mecanice ale materialelor (e.g. modulul Young, grosimea unui strat etc.). Astfel, timpul de 

antrenament se reduce substanțial; 

- Timpul necesar evaluării populației de configurații folosite ulterior la antrenamentul modelelor 

statistice nu este pierdut, deoarece cei mai buni indivizi pot fi folosiți în alcătuirea populației inițiale 

pentru algoritmul genetic. Având o populație inițială de calitate, convergența algoritmului genetic 

este îmbunătățită; 

- Nu în ultimul rând, metodologia propusă pune în valoare un volum imens de date rezultat în urma 

simulărilor cu scopul de a forma și extinde seturi de date și implicit de a îmbunătăți perfomanțele 

modelelor statistice sau chiar de a extinde capabilitățile de modelare ale acestora. Altfel, atât datele 

rezultate în urmă simulărilor cât și energia utilizată pentru a le produce ar fi risipite odată cu 

finalizarea procesului de optimizare. 

Singurul dezavantaj al metodologiei propuse este diminuarea preciziei de deducție a factorilor de 

cedare, în comparație cu metoda elementelor finite. Totuși, precizia este extrem de puțin afectată în cazul 

anumitor modele, după cum se va demonstra cu ajutorul unui exemplu numeric folosit recurent în cadrul 

acestui capitol. 

4.2. Model matematic și predictori 

Cedarea materialului compozit stratificat poate fi evaluată cu ajutorul diferitelor criterii de cedare 

cum ar fi cel al deformației maxime, al tensiunii maxime, Tsai-Hill sau Tsai-Wu, folosind valorile 

tensiunilor și deformațiilor.  

De exemplu, factorul de cedare notat cu 𝜆 se calculează astfel în cazul criteriului de deformație 

maximă: 

𝜆 = max
𝑖

𝜆𝑖
𝑙                                                                                 (4.1) 

unde 𝜆𝑖
𝑙 reprezintă factorul de cedare pentru stratul i, care la rândul său se calculează astfel: 

𝜆𝑖
𝑙 = max

𝑗
𝜆𝑗

𝑙𝑖                                                                              (4.2) 



unde 𝜆𝑗
𝑙𝑖 reprezintă factorul de cedare pentru stratul i și nodul j. 

 În cazul materialelor compozite stratificate cedarea apare când valoarea lui 𝜆 este mai mare decât 

1, dacă se consideră criteriul deformației maxime. Există mai multe niveluri de abstractizare a predictorilor 

folosiți la antrenarea modelelor statistice, iar mai jos sunt prezentate trei dintre acestea: 

1. Predictori comprimați (𝐴𝑖𝑗 , 𝐷𝑖𝑗, 𝐵𝑖𝑗), folosiți la estimarea cedării materialului compozit stratificat 

considerat ca un intreg; 

2. Predictori la nivelulul fiecărui strat armat cu fibre lungi, 𝑄𝑖𝑗
(𝑘)

; 

3. Predictori expandați la nivelul fiecărui strat, cuprinzând coeficienții de rigididate ai materialului 

exprimați în coordonate globale, 𝑄𝑖𝑗
(𝑘)

, la care se mai adaugă variabile latente cu valori învățate în 

timpul antrenării. 

În secțiunile următoare se vor prezenta rezultatele obținute cu toate opțiunile de predictori descrise 

mai sus, utilizând mai multe modele statistice.  

4.3. Studiu de caz 

În acestă secțiune este descris exemplul numeric utilizat în mod recurent în experimentele făcute cu 

modelele statistice. Acesta simulează o situație reală și este foarte asemănător cu exemplul numeric utilizat 

în capitolul 3 la validarea modelului rapid folosit în analiza cu metoda elementelor finite. Geometria, 

condițiile pe frontieră și discretizarea pentru exemplul numeric simulat sunt ilustrate în figura 4.1. 

 

Figura 4.1: (a) geometrie și condiții pe frontieră (b) discretizare 

 După cum se poate observa din figura 4.1a, în cadrul exemplului numeric se consideră o placă 

pătrată cu laturile egale cu 1 m, cu o latură încastrată, latura opusă fiind supusă la compresiune cu o forță 

uniform distribuită. Configurațiile de straturi armate cu fibre lungi, utilizate la simulări, conțin 10 straturi 

din fibră de carbon, simetrice față de planul median de referință, având orientări discrete în intervalul [-90°, 

90°], în multipli de 15°. În tabelul 4.1 sunt prezentate caracteristicile numerice ale unui strat din fibră de 

carbon utilizat la simulări. 



Tabelul 4.1: Proprietățile mecanice ale straturilor din fibră de carbon 

E1 [GPa] E2 [GPa] G12 [GPa] G23 [GPa] G13 [GPa] 𝝑𝟏𝟐 [-] 𝝑𝟐𝟏 [-] 

147 10.3 7 3.7 7 0.27 0.0189 

h  [mm] 𝝆 [kg/m3] 𝑼𝑻𝑺𝒕
𝟏

 [%] 𝑼𝑻𝑺𝒄
𝟏

 [%] 𝑼𝑻𝑺𝒕
𝟐

 [%] 𝑼𝑻𝑺𝒄
𝟐

 [%] 𝑼𝑻𝑺𝟏𝟐 [%] 

0.5 1600 1.05e-03 0.85e-03 0.5e-03 2.5e-03 1.4e-03 

unde (E, G, 𝜗) reprezintă modulul de elasticitate longitudinală (Young), modulul de elasticitate transversală 

(Coulomb) și coeficientul lui Poisson, iar (h, 𝜌, UTS) reprezintă grosimea unui strat, densitatea materialului 

și limitele de rupere la tracțiune și compresiune. 

 S-au generat aleatoriu 86953 de configurații de straturi și s-a folosit modelul rapid (detaliat în 

capitolele 2 și 3) pentru analiza cu metoda elementelor finite și implicit pentru calcularea factorilor de cedare 

pentru fiecare nod și pentru fiecare strat, utilizând criteriul deformației maxime.     

4.4. Modele non-neuronale 

În această secțiune sunt analizate modelele clasice de învățare automată care nu implică antrenarea 

de rețele neuronale. Dintre modelele statistice cu care s-a experimentat se pot menționa următoarele: linear 

regression, logistic regression, ridge regression, lasso regression, k nearest neighbors, support vector 

machines, ensembles of regression and decision trees, linear discriminant analysis, quadratic discriminant 

analysis, principal components regression, partial least squares etc.  

În această secțiune sunt prezentate rezultatele obținute folosind modelele statistice non-neuronale 

descrise mai sus. Populația originală de 86953 observații (configurații, secvențe de stivuire a straturilor 

armate cu fibre lungi) este împărțită în două seturi de date: pentru antrenament și respectiv pentru test. În 

etapa de antrenare a modelelor statistice se folosește numai setul de date de antrenament, iar pentru evaluarea 

performanței modelelor statistice non-neuronale se folosește exclusiv setul de date de test. 

Deoarece configurațiile de straturi utilizate în acest experiment sunt simetrice față de planul median, 

toți coeficienții 𝐵𝑖𝑗 sunt nuli și în consecință pot fi eliminați din mulțimea predictorilor. S-au ales următorii 

coeficienți și interacțiuni simple dintre coeficienți: 𝐴26, 𝐴44, 𝐷12, 𝐴26
2 , 𝐴44

2 , 𝐴45
2 , 𝐴11: 𝐴44, 𝐴26: 𝐴45, unde „:” 

reprezintă operatorul de interacțiune. Pentru setul de date de antrenament s-au ales 10000 observații în mod 

aleatoriu, iar restul de 76953 de observații vor alcătui setul de date de test. Toate rezultatele prezentate în 

tabelele 4.2 și 4.3 reprezintă performanțele obținute cu modelele statistice non-neuronale evaluate pe setul 

de date de test. Pentru antrenarea modelelor statistice s-a folosit limbajul de programare R. 

În cazul clasificării vom avea două clase: 𝜆 ≤ 𝜆𝑐𝑟𝑖𝑡 raportată ca „Non-cedare” și 𝜆 > 𝜆𝑐𝑟𝑖𝑡 raportată 

ca „Cedare” în tabelul cu rezultate. Deoarece s-a folosit criteriul deformației maxime, atunci valoarea lui 

𝜆𝑐𝑟𝑖𝑡 este 1. Pentru metodele unde sunt estimate probabilități de cedare s-a folosit valoarea de 0.5 pentru a 

separa cele două clase considerate. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 4.2. 

Din tabelul 4.2 se poate observa că eroarea de clasificare este foarte mică, sub 2%, pentru modelele 

k nearest neighbors, random forest și support vector machines, în timp ce pentru celelalte modele eroarea 

de clasificare este rezonabilă. Datorită rezultatelor excelente obținute s-a decis rularea primelor trei modele 

cu un set de antrenament de numai 2000 de observații. În urma acestui experiment eroarea de clasificare a 

crescut la 7.13% pentru k nearest neighbors, 5.39% pentru random forest și 6.16% pentru suport vector 

machines, rămânând la valori rezonabile. În ceea ce privește timpul de execuție necesar generării și evaluării 

unui set de date utilizând modelul rapid FEA acesta este de aproximativ 3 minute pentru 2000 de observații 



și 15 minute pentru 10000 de observații, utilizând un procesor din gama i3. Pe de altă parte, timpii necesari 

pentru deducție și optimizare genetică devin nesemnificativi. 

Tabelul 4.2: Rezultatele obținute la clasificare pentru setul de date de test 

Model statistic 
Fals Non-Cedare 

[-] 

Fals Cedare 

[-] 

Eroare clasificare 

[%] 

Parametri 

metoda 

K nearest neighbor 563 462 1.33 K=1 

Random forest 543 710 1.62 m=3, B=500 

Support vector machines 716 616 1.73 
𝛾 = 1.9, 

cost=300 

Logistic regression 2419 2581 6.49 - 

Linear discriminant 

analysis 
3501 2481 7.77 - 

Quadratic discriminant 

analysis 
3725 3268 9.08 - 

  

 În tabelul 4.3 sunt prezentate rezultatele obținute în urma modelării cantitative a factorului de 

cedare. Ca măsură de cuatificare a performanței s-a folosit media pătratelor erorilor (MSE – mean squared 

error), media și deviația standard ale erorilor. Se poate observa că cele mai bune rezultate sunt obținute cu 

support vector machines și random forest. Valoarea medie a erorilor de estimare este aproximativ 0 ceea ce 

înseamnă că distribuția erorilor este centrată în 0. Cea mai mică valoare pentru deviația standard a erorilor 

este de numai 0.058 și este obținută cu support vector machines ceea ce înseamnă că aproximativ 95% dintre 

erorile de estimare sunt în intervalul [-0.116, 0.116]. Datorită rezultatelor excelente obținute s-a decis rularea 

modelului support vector machines cu numai 2000 de observații precum în cazul clasificării. În consecință, 

valoarea MSE pentru setul de date de test a crescut la 0.0079, iar deviația standard a erorilor a crescut la 

0.089, aceste valori fiind considerate acceptabile. 

Chiar dacă rezultatele obținute cu regresia liniară sunt inferioare, câteva aspecte foarte interesante 

pot fi prezentate datorită interpretabilității modelului liniar. Toate valorile-p asociate cu coeficienții de 

regresie sunt aproape nule (<2e-16), ceea ce înseamnă că probabilitatea de a observa prin șansă relația liniară 

dintre predictori și variabila de răspuns, este aproape nulă. De asemenea, deducem că toți predictorii sunt 

într-o relație puternică cu variabila de răspuns (factorul de cedare, în cazul de față). Acest fapt este confirmat 

și de valoare ajustată R care este foarte mare (0.946), ceea ce înseamnă că predictorii selectați explică o 

proporție mare de variabilitate a variabilei de răspuns, confirmând ipoteza legată de coeficienții 

(𝐴𝑖𝑗 , 𝐷𝑖𝑗, 𝐵𝑖𝑗), de la sfârșitul secțiunii 4.2 (Model matematic și predictori) a acestui capitol. 

 Un alt aspect interesant, dar nu neapărat surprinzător, este valoarea aproape nulă a parametrului 𝛼 

pentru lasso regression. Valoarea lui 𝛼 este obținută prin cross-validation, ceea ce înseamnă că toți 

predictorii selectați sunt puternic legați de variabila de răspuns. De asemenea, modelul lasso regression este 

echivalent în acest caz cu regresia liniară, deoarece termenul de penalizare dispare. Acest fapt este susținut 

și de rezultatele aproape identice obținute atât cu lasso regresion cât și cu regresia liniară. 

 Observația de mai sus rămâne adevărată și în cazul principal components regression și partial least 

squares întrucât valoarea lui m este maximală, lucru care înseamnă că toate componentele principale sunt 



importante în estimare. Dat fiind că aceste componente sunt obținute prin combinarea liniară a predictorilor 

inițiali, modelele principal components regression și partial least squares se reduc în acest caz tot la regresie 

liniară, fapt susținut de rezultatele aproape identice obținute cu toate aceste modele. 

Tabelul 4.3: Rezultatele obținute la regresie pentru setul de date de test 

Model statistic MSE 

[-] 

Media 

erorilor [-] 

Deviația standard a 

erorilor  [-] 

Parametri metoda 

Support vector machines 0.0034 0.0032 0.0588 𝛾 = 0.18, cost=300 

Random forest 0.0057 0.0081 0.075 m=3, B=500 

Boosting 0.0079 0.0022 0.089 𝛼 =1.0, d=3, B=500 

K nearest neighbor 0.008 0.0041 0.0895 K=1 

Linear regression 0.0145 0.0041 0.1206 - 

Lasso regression 0.0145 0.0044 0.1205 𝛼 =5.41e-05 

Principal components 

regression 

0.0145 0.0041 0.1206 M=8 

Partial least squares 0.0145 0.0041 0.1206 M=8 

Ridge regression 0.0593 0.0377 0.24 𝛼 =0.03733 

 Strategiile prezentate și rezultatele obținute în secțiunea 4.4 (Modele non-neuronale) au fost 

diseminate în [20]. 

4.5. Modele neuronale 

În această secțiune sunt prezentate modelele neuronale folosite la estimarea cedării unui material 

compozit stratificat, predictorii și procedurile folosite la antrenare, precum și rezultatele obținute cu mai 

multe arhitecturi neuronale dintre care se enumeră: deep neural networks, convolutional neural networks, 

recurrent neural networks etc. Pe parcursul acestei secțiuni se va demonstra că modelele ce folosesc rețele 

neuronale produc rezultate superioare modelelor non-neuronale prezentate anterior. De asemenea, se vor 

pune în evidență avantajele modelelor neuronale în ceea ce privește reantrenarea și extinderea la alte tipuri 

de predictori care permit estimarea unui răspuns local, respectiv factorul de cedare al fiecărui strat armat cu 

fibre lungi. Un avantaj important pentru clase de modele descrise în această secțiune îl reprezintă timpul de 

antrenament care este redus la câteva minute, datorită capabilităților GPU (graphical processing unit). În 

acest capitol sunt prezentate modelele și rezultatele obținute cu diverse arhitecturi de rețele neuronale 

artificiale pentru estimarea cedării materialelor compozite stratificate. În acest sens, se definesc patru tipuri 

de modelare: 

- Clasificare simplă – clasificarea binară a cedării întregului material compozit laminat (𝜆 ≥ 1); 

- Clasificare multiplă – clasificarea binară a cedării fiecărui strat armat din cadrul materialului 

compozit laminat (𝜆𝑖
𝑙 ≥ 1); 

- Regresie simplă – estimarea factorului de cedare pentru întregul material compozit (𝜆); 



- Regresie multiplă  – estimarea factorului de cedare pentru fiecare strat armat cu fibre lungi din 

cadrul materialului compozit laminat (𝜆𝑖
𝑙). 

 Arhitecturile neuronale propuse au fost implementate folosind librăria Tensorflow pentru GPU. 

Computerul folosit pentru antrenament și deducții are urmatoarele specificații: i7 6700HQ CPU, 16 Gb 

RAM, nVIDIA 950M GTX GPU. 

 Pentru a scoate în evidență performanțele superioare ale modelelor neuronale în comparație cu 

modele statistice prezentate în secțiunea 4.4 (Modele non-neuronale) se va folosi același exemplu numeric 

prezentat pe larg în secțiunea 4.3 (Studiu de caz). De asemenea, se va folosi aceeași populație de configurații 

ce constă în 86953 secvențe de stivuire, ale căror factori de cedare s-au calculat folosind modelul rapid de 

analiză cu metoda elementelor finite din [19]. Populația originală de configurații este împărțită în trei seturi 

de date: setul de antrenament, setul de validare și setul de test. Setul de date de antrenament este folosit la 

antrenarea modelelor neuronale, cel pentru validare este folosit la calibrarea hiperparametrilor, iar setul de 

date de test este folosit numai pentru evaluarea perfomanțelor modelelor neuronale. Toate rezultatele 

prezentate în această secțiune sunt obținute în urma evaluării pe setul de date de test. 

 Pentru setul de date de validare s-au ales în mod aleatoriu 5000 de observații, iar pentru setul de 

date de test s-au ales, tot în mod aleatoriu, 10000 de observații. Restul de 71953 de observații vor alcătui 

setul de date de antrenament. 

 În cadrul tezei s-a experimentat cu trei arhitecturi de bază de rețele neuronale: multilayer 

perceptron, convolutional neural networks și recurrent neural networks. În cele ce urmează se vor prezenta 

detaliile legate de arhitecturile neuronale folosite, hiperparametrii și rezultatele obținute. 

 

4.5.1. Multilayer perceptron 

Pentru acest tip de arhitectură, ca date de intrare s-au folosit coeficienții (𝐴𝑖𝑗, 𝐷𝑖𝑗, 𝐵𝑖𝑗). Din acest 

motiv analiza se rezumă doar la cazurile de clasificare simplă și regresie simplă, coeficienții (𝐴𝑖𝑗, 𝐷𝑖𝑗, 𝐵𝑖𝑗) 

reprezentând doar o informație comprimată despre proprietățile mecanice ale straturilor compozite 

constituente și nu ar fi plauzibilă presupunerea că modelul neuronal ar fi capabil să decomprime această 

informație și să extrapoleze comportamentul la cedare pentru fiecare strat compozit în parte. 

Clasificare simplă 

Rezultate și deducții – folosind setul de date pentru test: 

- Eroarea de clasificare obținută este de 0.2%, fiind cu un ordin de mărime mai mică decât cea 

obținută cu modelele statistice non-neuronale; 

- Toate observațiile clasificate eronat au un factor de cedare real foarte apropiat de valoarea 1, cu 

următoarele statistici: min = 0.919, max = 1.0782, medie = 0.9997, deviație standard = 0.0165. 

Conform acestor statistici se poate spune că observațiile clasificate eronat sunt configurații la limită, 

cu un factor de cedare foarte apropiat de valoarea critică: localizat în intervalul [0.9667, 1.0327], la 

un nivel de încredere de 95%. Acest interval îngust, în care apar erorile de clasificare, demonstrează 

că predicțiile modelului neuronal sunt foarte robuste; 

Regresie simplă 

Rezultate și deducții – folosind setul de date pentru test: 



- Diferențele dintre valorile estimate ale factorului de cedare și valorile reale calculate utilizând 

modelul FEA rapid au următoarele statistici: min = -0.0897, max = 0.0884, medie = 0.000091, 

deviație standard = 0.0132. Conform acestor statistici se poate spune că modelul neuronal prezice 

valoarea factorului de cedare cu o precizie de ±0.0264 la un nivel de încredere de 95% ceea ce este 

de 4.4 ori mai bine în comparație cu rezultatele obținute cu modelele statistice non-neuronale 

prezentate în secțiunea 4.4; 

 

4.5.2. Rețele neuronale convoluționale 

După cum s-a menționat anterior, coeficienții (𝐴𝑖𝑗, 𝐷𝑖𝑗, 𝐵𝑖𝑗) reprezintă doar o descriere mecanică 

comprimată a materialului compozit stratificat. Din acest motiv, modelele care iau în considerare doar 

coeficienții (𝐴𝑖𝑗 , 𝐷𝑖𝑗, 𝐵𝑖𝑗) pot estima numai factorul de cedare (𝜆) pentru întregul material compozit evaluat. 

În această secțiune este propusă estimarea factorului de cedare pentru fiecare strat compozit armat cu fibre 

lungi (𝜆𝑖
𝑙). Pe de o parte acest lucru este important deoarece mecanismul de cedare este descris mult mai 

bine și se pot lua decizii sau întreprinde acțiuni la nivel de strat compozit. Pe de altă parte informația de 

cedare a fiecărui strat compozit poate fi introdusă direct în procesul de optimizare. De exemplu, în timpul 

optimizării folosind un algoritm genetic se pot obține indivizi fezabili perturbând orientarea unghiulară a 

câtorva straturi care au un factor de cedare puțin peste limita impusă de criteriul de cedare folosit. În această 

secțiune se va demostra că este posibilă definirea și antrenarea unei rețele neuronale convoluționale (CNN) 

capabilă să estimeze precis valoarea factorului de cedare pentru fiecare strat compozit. Acest lucru poate fi 

realizat prin înlocuirea predictorilor comprimați (𝐴𝑖𝑗 , 𝐷𝑖𝑗, 𝐵𝑖𝑗) cu coeficienții (𝑄𝑖𝑗
𝑘 ) ce captează informația 

mecanică la nivelul fiecărui strat compozit. 

Clasificare simplă 

Rezultate și deducții – folosind setul de date pentru test: 

- Eroare de clasificare a cedării întregului material compozit este 0%, ceea ce înseamnă că toate 

observațiile de test au fost clasificate corect.  

Clasificare multiplă 

Rezultate și deducții – folosind setul de date pentru test: 

- Eroare generală de clasificare a cedării pentru fiecare strat compozit și pentru fiecare configurație 

evaluată este de 0.59%; 

- Straturile compozite clasificate eronat au următoarele statistici pentru factorul de cedare calculat cu 

metoda elementelor finite: min = 0.868, max = 1.1281, medie = 0.9987, deviație standard = 0.0385. 

Cu ajutorul acestor statistici putem spune că factorul de cedare pentru straturile compozite 

clasificate eronat are o valoare foarte apropiată de valoarea critică 1, conform criteriului de cedare 

utilizat: la un nivel de încredere de 95% factorul de cedare este situat în intervalul [0.9217, 1.0757], 

fapt care demonstrează că modelul este robust. 

Regresie simplă 

Rezultate și deducții – folosind setul de date pentru test: 

- Diferențele dintre factorii de cedare estimați și factorii de cedare calculați cu ajutorul metodei 

elementelor finite au următoarele statistici: min = -0.0821, max = 0.0814, medie = -0.00001, 



deviație standard = 0.0061. Conform acestor statistici se poate spune că modelul neuronal 

convoluțional prezice valorile factorilor de cedare cu o precizie de ±0.0122 la un nivel de încredere 

de 95% ceea ce este de 2.2 ori mai precis decât rezultatele obținute cu arhitectura multilayer 

percepron prezentată în secțiunea 4.5.1 (Multilayer perceptron).  

Regresie multiplă 

Rezultate și deducții – folosind setul de date pentru test: 

- Diferențele dintre factorii de cedare estimați pentru fiecare strat compozit și factorii de cedare 

calculați cu ajutorul metodei elementelor finite au următoarele statistici: min = -0.125, max = 0.14, 

medie = -0.0004, deviație standard = 0.0163. Conform acestor statistici se poate spune că modelul 

neuronal convoluțional prezice valorile factorilor de cedare pentru fiecare strat compozit cu o 

precizie de ±0.0326, la un nivel de încredere de 95%. 

 

4.5.3. Rețele neuronale recurente 

Similar cu secțiunea anterioară, unde s-au folosit rețele neuronale convoluționale, în această 

secțiune se propune antrenarea unui model capabil să estimeze factorul de cedare pentru fiecare strat 

compozit armat cu fibre lungi (𝜆𝑖
𝑙). Acest lucru se realizează folosind coeficienții (𝑄𝑖𝑗

𝑘 ) ce captează 

informația mecanică la nivelul fiecărui strat compozit, la care se adaugă un număr configurabil de variabile 

latente (𝐿𝑘) pentru fiecare strat.  

Variabilele latente au scopul de a capta informația necuprinsă în coeficienții mecanici și de a 

îmbunătăți calitatea estimărilor. Practic, pentru fiecare tip de material (carbon, kevlar etc) și pentru fiecare 

orientare discretă se definește o mulțime de dimensiune fixată de variabile latente, inițializate în mod 

aleatoriu. Valorile acestora sunt învățate în timpul antrenamentului împreună cu toți ceilalți parametri ai 

rețelei neuronale. În terminologia deep learning și nu numai variabilele latente sunt întâlnite sub denumirea 

de embeddings. 

Clasificare simplă 

Rezultate și deducții – folosind setul de date pentru test: 

- Eroare de clasificare a cedării întregului material compozit este 0%, ceea ce înseamnă că toate 

observațiile de test au fost clasificate corect.  

Clasificare multiplă 

Rezultate și deducții – folosind setul de date pentru test: 

- Eroare generală de clasificare a cedării pentru fiecare strat compozit și pentru fiecare configurație 

evaluată este de 0.11%;  

- Straturile compozite clasificate eronat au următoarele statistici pentru factorul de cedare calculat cu 

metoda elementelor finite: min = 0.911, max = 1.089, medie = 0.9995, deviație standard = 0.0221. 

Cu ajutorul acestor statistici putem spune că factorul de cedare pentru straturile compozite 

clasificate eronat are o valoare foarte apropiată de valoarea critică 1, conform criteriului de cedare 

utilizat: la un nivel de încredere de 95% factorul de cedare este situat în intervalul [0.9558, 1.0437], 

fapt care demonstrează că modelul neuronal recurent utilizat este robust. 



Regresie simplă 

Rezultate și deducții – folosind setul de date pentru test: 

- Diferențele dintre factorii de cedare estimați și factorii de cedare calculați cu ajutorul metodei 

elementelor finite au următoarele statistici: min = -0.0673, max = 0.0706, medie = 0.000008, 

deviație standard = 0.0048. Conform acestor statistici se poate spune că modelul neuronal recurent 

prezice valorile factorilor de cedare cu o precizie de ±0.0096 la un nivel de încredere de 95% ceea 

ce este de 1.27 ori mai precis decât rezultatele obținute cu arhitectura convoluțională prezentată în 

secțiunea anterioară. 

Regresie multiplă 

Rezultate și deducții – folosind setul de date pentru test: 

- Diferențele dintre factorii de cedare estimați pentru fiecare strat compozit și factorii de cedare 

calculați cu ajutorul metodei elementelor finite au următoarele statistici: min = -0.092, max = 0.099, 

medie = -0.0001, deviație standard = 0.0101. Conform acestor statistici se poate spune că modelul 

neuronal recurent prezice valorile factorilor de cedare pentru fiecare strat compozit cu o precizie de 

±0.0202 la un nivel de încredere de 95%. 

Strategiile prezentate și rezultatele obținute în secțiunea 4.5 (Modele neuronale) au fost diseminate 

în [21]. 

4.6. Concluzii 

În acest capitol au fost prezentate câteva metode de estimare a cedării materialelor compozite 

stratificate, cu ajutorul inteligenței artificiale. Scopul modelării statistice este de a pune în valoare datele 

generate cu ajutorul metodei elementelor finite și de a înlocui analiza cu elemente finite, care necesită un 

efort computațional foarte mare. Au fost evaluate două categorii de modele statistice: modele non-neuronale 

și modele neuronale. În procesul de evaluare a fost folosit același studiu de caz, iar rezultatele arată că 

modelele neuronale au o precizie mai bună a estimărilor, pe lângă alte avantaje, cum ar fi: viteza mare de 

deducție, flexibilitatea modelării prin alegerea arhitecturii neuronale potrivite, posibilitatea folosirii 

tehnicilor fine-tuning și transfer learning, integrarea eficientă în aplicațiile software etc. Au fost studiate 

trei arhitecturi neuronale elementare: multilayer perceptron, rețele neuronale convoluționale și rețele 

neuronale recurente. De asemenea au fost definite patru moduri de estimare: 

- Clasificare simplă, în care se estimează dacă întregul material compozit cedează sau nu; 

- Clasificare multiplă,  în care se estimează pentru fiecare strat compozit dacă acesta cedează sau nu; 

- Regresie simplă, în care este estimat factorul general de cedare; 

- Regresie multiplă, în care este estimat factorul de cedare pentru fiecare strat al compozitului. 

Pentru clasificarea simplă, considerând exemplul numeric studiat, atât rețelele neuronale 

convoluționale cât și cele recurente au o eroare de clasificare de 0%. Pentru clasificarea multiplă, modelul 

convoluțional are o eroare de clasificare generală de 0.59%, iar modelul recurent are o eroare de clasificare 

generală de numai 0.11%.  

În ceea ce privește timpul de execuție, modelele neuronale sunt capabile să estimeze cedarea pentru 

mai mult de 10000 de secvențe de stivuire pe secundă în comparație cu modelul rapid de analiză cu metoda 

elementelor finite care într-o secundă poate calcula cedarea pentru mai puțin de 10 secvențe de stivuire. 



Așadar, timpul de estimare folosind modelele neuronale poate fi considerat neglijabil în comparație cu 

timpul pe care îl necesită analiza cu elemente finite, iar acest lucru oferă o multitudine de oportunități de 

cercetare cu referire la procesul de optimizare structurală a materialelor compozite stratificate cu ajutorul 

algoritmilor evolutivi și nu numai. În timpul optimizării sunt evaluați milioane de indivizi, iar timpul de 

estimare/calculare a cedării devine critic. 

Totuși, un avantaj foarte mare al modelării statistice este punerea în valoare a unui volum imens de 

date, rezultat în urma simulărilor, cu scopul de a forma și extinde seturi de date și implicit de a îmbunătăți 

perfomanțele modelelor statistice sau chiar de a extinde capabilitățile de modelare ale acestora. Altfel, atât 

datele rezultate în urma simulărilor cât și energia utilizată pentru a le produce ar fi risipite odată cu 

finalizarea procesului de optimizare.  

Modelele neuronale studiate în acest capitol au la bază arhitecturi elementare, iar simulările 

prezentate au ca scop validarea capabilității de modelare statistică a cedării materialelor compozite 

stratificate. Pentru exemple numerice foarte complexe, cu siguranță se pot folosi cu succes arhitecturi 

neuronale sofisticate: cu ramuri multiple, hibridizări convoluționale și recurente, mecanisme de atenție 

precum cele utilizate în transformer, arhitecturi state-of-the-art din domeniul natural language processing 

etc. Oportunitățile de cercetare sunt multiple, iar rezultatele pozitive au un impact major asupra procedurii 

de optimizare structurală a materialelor compozite stratificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 5 

Optimizarea structurală a materialelor compozite cu ajutorul algoritmilor evolutivi 

 

5.1. Motivație 

Optimizarea materialelor compozite stratificate reprezintă punctul central al acestei teze. În 

capitolul 1 a fost prezentată necesitatea abordării procesului de optimizare cu ajutorul unor tehnici avansate 

de calcul și stadiul actual al strategiilor de optimizare. În capitolele 2, 3 și 4 au fost prezentate câteva 

instrumente numerice inovatoare care pot fi folosite în cadrul procesului de optimizare. Printre acestea se 

reamintesc modelul ultrarapid de analiză cu ajutorul metodei elementelor finite, special conceput pentru 

materialele compozite stratificate (capitolele 2 și 3) și dezvoltarea modelelor statistice cu ajutorul tehnicilor 

din domeniul inteligenței artificiale (capitolul 4), cu scopul de a înlocui analiza cu elemente finite și de a 

furniza un răspuns statistic instantaneu și precis în ceea ce privește cedarea.  

În acest capitol se va prezenta metoda de optimizare care are la bază algoritmii evolutivi, precum și 

modul de integrare a analizei cu ajutorul elementelor finite și a modelelor statistice dezvoltate în capitolele 

anterioare. Prin combinarea tuturor elementelor amintite mai sus se obține o metodă inovatoare, precisă și 

rapidă de optimizare a structurii materialelor compozite stratificate.  

Motivarea folosirii tehnicilor avansate de optimizare, precum algoritmii genetici, este prezentată pe 

larg în capitolul 1, ce conține totodată și stadiul actual al cercetării. Se reamintește doar că mecanismul de 

cedare și comportamentul mecanic în cazul materialelor compozite stratificate sunt influențate în foarte 

mare măsură de orientarea unghiulară a straturilor compozite constituente datorită comportamentului 

anizotrop/ortotrop al acestora. Evaluarea tuturor posibilităților de aranjare/stivuire a straturilor compozite 

pentru un material studiat nu este fezabilă din punct de vedere computațional datorită numărului mare de 

combinații posibile. Spațiul soluțiilor este multidimensional, complex, zgomotos, multimodal, dar și 

discotinuu în cazul compozitelor hibride. Din acest motiv cercetarea este concentrată în momentul de față 

pe folosirea metodelor euristice, cu precădere a algoritmilor genetici. În plus, în multe aplicații se dorește 

optimizarea materialelor compozite atât din punct de vedere al costurilor, cât și al greutății specifice a 

materialului, iar aici se poate reaminti cazul industriei aerospațiale, unde greutatea specifică cât mai scăzută 

a materialelor folosite reprezintă un aspect critic. În exemplul de mai sus, cele două obiective sunt 

antagonice deoarece materialele rezistente și cu densitate scăzută au un preț mai ridicat. Din acest motiv 

sunt folosite metode specifice de optimizare multiobiectiv, iar în acest capitol se va prezenta o astfel de 

metodă pentru cazul materialelor compozite stratificate. Subiectele principale ale acestui capitol sunt: 

- Prezentarea metodei de optimizare multiobiectiv cu ajutorul algoritmilor evolutivi și adaptarea 

acesteia la cazul materialelor compozite stratificate; 

- Prezentarea modului de integrare a modelului rapid de analiză cu metoda elementelor finite în cadrul 

procesului de optimizare cu scopul de a obține o analiză cât mai precisă indiferent de geometria 

componentei analizate și configurația de forțe ce acționează asupra acesteia; 

- Prezentarea modului de integrare a modelelor statistice în cadrul procesului de optimizare cu scopul 

de a reduce timpul de optimizare extrem de mult, lucru realizat cu ajutorul modelării statistice a 

rezultatelor numerice acumulate în urma analizei cu metoda elementelor finite; 

- Demonstrarea eficienței metodologiei de optimizare propuse cu ajutorul exemplelor numerice. 

 



5.2. Algoritmul evolutiv 

Anterior s-a argumentat că problema optimizării structurale a materialelor compozite stratificate nu 

poate fi rezolvată fezabil prin evaluarea tuturor soluțiilor posibile din cauza limitărilor computaționale. Din 

această cauză sunt folosite metode euristice pentru explorarea și exploatarea spațiului soluțiilor. Dintre 

metodele euristice folosite cu cel mai mult succes și preponderent în literatura de specialitate se pot menționa 

algoritmii evolutivi/genetici.  

În introducere a fost descrisă situația în care în cadrul problemei de optimizare sunt introduse mai 

multe criterii de minimizat, cum ar fi costul materialului compozit final și greutatea specifică a acestuia. De 

multe ori criteriile de optimizare sunt antagonice, iar rezolvarea unei astfel de probleme implică metode 

speciale de optimizare multiobiectiv. Este și cazul scenariului luat în considerare în acest capitol, respectiv 

optimizarea structurii unui material compozit stratificat din punct de vedere al costurilor și greutății 

specifice, deoarece prețul straturilor armate cu fibre lungi este mai mare în cazul materialelor cu densități 

mai mici.  

Scopul acestui capitol este de a prezenta și demonstra că metodologia de optimizare propusă este 

funcțională și aplicabilă în cazul unei probleme complexe, având următoarele caracteristici: 

- Optimizare multiobiectiv cu obiective antagonice; 

- Componenta/piesa/specimenul analizat poate avea o formă geometrică complexă, inclusiv cu găuri; 

- Piesa se află într-o stare plană de tensiuni, implicând solicitările la tracțiune, compresiune, forfecare 

sau orice combinație dintre acestea; 

- Flexibilitatea în alegerea criteriului de cedare folosit la evaluarea fezabilității indivizilor generați în 

timpul procesului de optimizare. 

Unul dintre cei mai stabili și performanți algoritmi de optimizare neconvexă multiobiectiv este 

strength pareto evolutionary algorithm II (SPEA-II). Algoritmul utilizează o așa-numită arhivă externă de 

dimensiune fixă pentru a reține indivizii nedominați. Noțiunea de dominantă apare în problemele de 

optimizare multiobiectiv în care obiectivele utilizate sunt antagonice – cum este și cazul expus în acest 

capitol – iar îmbunătățirea unuia dintre obiective implică de multe ori degradarea altor obiective, pentru 

individul analizat. Se reamintește că din punct de vedere al algoritmilor evolutivi un individ reprezintă un 

candidat ce trebuie evaluat, în cazul optimizării structurale a materialelor compozite stratificate fiind vorba 

de o configurație de straturi compozite sau de secvența de stivuire a acestora în cadrul compozitului. Despre 

un individ se spune că îl domină pe un altul dacă nu este inferior în ceea ce privește toate obiectivele și 

există cel puțin un obiectiv unde este superior. Considerând scenariul analizat în acest capitol, se spune că 

individul i îl domină pe individul j, sau că individul j este dominat de individul i, dacă (𝑓𝑖
𝑤 < 𝑓𝑗

𝑤) și (𝑓𝑖
𝑐 <

𝑓𝑗
𝑐) sau (𝑓𝑖

𝑤 = 𝑓𝑗
𝑤) și (𝑓𝑖

𝑐 < 𝑓𝑗
𝑐) sau (𝑓𝑖

𝑤 < 𝑓𝑗
𝑤) și (𝑓𝑖

𝑐 = 𝑓𝑗
𝑐), unde (𝑓𝑤) reprezintă greutatea individului 

(a piesei), iar (𝑓𝑐) reprezintă costul individului. Despre situațiile în care (𝑓𝑖
𝑤 < 𝑓𝑗

𝑤) și (𝑓𝑖
𝑐 > 𝑓𝑗

𝑐) sau (𝑓𝑖
𝑤 >

𝑓𝑗
𝑤) și (𝑓𝑖

𝑐 < 𝑓𝑗
𝑐) se spune că niciunul dintre indivizi nu îl domină pe celălalt individ. 

Cu scopul de a integra cedarea materialului în algoritmul evolutiv de optimizare, conceptul de 

dominantă pură descris mai sus se extinde prin adăugarea noțiunii de fezabilitate. Așadar, un individ este 

considerat fezabil dacă respectă limitele de cedare în orice punct al său considerând configurația de straturi 

pe care o reprezintă și geometria componentei analizate. De exemplu, în cazul criteriului de deformație 

maximă, indivizii fezabili sunt acei indivizi care au factorul general de cedare 𝜆 < 1. Mai jos se definește 

conceptul de dominantă constrânsă conform căruia individul i domină individul j dacă: 

- Individul i este fezabil, iar individul j nu este fezabil: (𝜆𝑖 < 1) și (𝜆𝑗 ≥ 1); 



- Ambii indivizi sunt nefezabili (𝜆𝑖 ≥ 1) si (𝜆𝑗 ≥ 1), dar individul i depășește limitele 

constrângerilor mai puțin decât individul j (𝜆𝑖 < 𝜆𝑗); 

- Ambii indivizi sunt fezabili, dar individul i domină individul j în sensul dominantei pure. 

Notația conform căreia individul i il domină pe individul j în sensul dominantei constrânse este: 

𝑖 ≻ 𝑗. 

 Noțiunile de populație inițială, obiective, dominantă, fezabilitate și evoluție genetică sunt 

schematizate în figura 5.1. 

 

Figura 5.1: Diagrama procedurii de optimizare genetică 

 După cum se vede din figura 5.1, la calcularea valorii de fitness finală F sunt folosite atât obiectivele 

(greutatea piesei și costul), cât și fezabilitatea. Evaluarea obiectivelor în cazul materialelor compozite 

stratificate este trivială și nesemnificativă din punct de vedere computațional: greutatea piesei și costul total 

se obțin adunând greutățile, respectiv costurile individuale ale straturilor compozite din cadrul individului 

analizat. Greutatea piesei și costul total sunt obiective de minimizare deoarece se dorește obținerea de 

indivizi cu o densitate cât mai mică la un preț cât mai scăzut. În ceea ce privește fezabilitatea, evaluarea 

dacă un individ va rezista la forțele la care va fi supus în practică se face cu ajutorul analizei cu metoda 

elementelor finite, care din punct de vedere computațional este extrem de intensivă. Practic, aproape întreg 

timpul consumat de procedura de optimizare evolutivă este ocupat de evaluarea fezabilității indivizilor cu 

metoda elementelor finite. Din acest motiv, în capitolele 2 și 3 din cadrul acestei teze a fost dezvoltat un 

model matematic ultrarapid de analiză cu metoda elementelor finite, structurat special pentru cazul 

materialelor compozite stratificate. Integrarea acestui model în cadrul procedurii de optimizare se poate 

observa ușor în figura 5.1, unde fiecare individ este supus analizei cu metoda elementelor finite pentru 

calcularea factorului general de cedare (𝜆). 

5.3. Studiu de caz 

În această secțiune se va prezenta un exemplu numeric cu scopul de a ilustra funcționalitatea 

metodologiei de optimizare propuse. De asemenea, rezultatele vor fi prezentate în comparație cu metoda de 

optimizare convexă propusă în [22]. Pentru o comparație cât mai precisă s-a folosit aceeași schemă de 

codificare/decodificare, aceleași funcții de penalizare și aceiași operatori genetici. Pentru acest exemplu 

numeric s-a simulat un scenariu cu o placă dreptunghiulară simplă (figura 5.2a). Configurațiile de straturi 

compozite evaluate conțin atât straturi din fibră de carbon cât și straturi din fibră de sticlă (tip E), distribuite 

simetric față de planul median al compozitului și la orientări unghiulare discrete în intervalul [-90°, 90°], cu 

valori incrementale de 15°. Pentru straturile din fibră de carbon s-a utilizat un factor de cost de 10, iar pentru 

straturile din fibră de sticlă (tip E) s-a folosit un factor de cost egal cu 1.  



 

Figura 5.2: (a) geometria plăcii și condițiile pe frontieră, (b) discretizarea 

 Proprietățile mecanice ale straturilor compozite utilizate în procesul de optimizare sunt prezentate 

în tabelul 5.1. 

Tabelul 5.1: Proprietăți mecanice - straturi din fibră de carbon și straturi din fibră de sticlă 

 
E1 

(GPa) 

E2 

(GPa) 

G12 

(GPa) 

G23 

(GPa) 

G13 

(GPa) 

𝝑𝟏𝟐 

(-) 

𝝑𝟐𝟏 

(-) 

Carbon 135 10 5 3 5 0.3 0.0222 

Sticla E 40 8 4 2.2 4 0.25 0.05 

 
h 

(mm) 

𝝆 

(kg/m3) 

𝑼𝑻𝑺𝒕
𝟏

 

(%) 

𝑼𝑻𝑺𝒄
𝟏

 

(%) 

𝑼𝑻𝑺𝒕
𝟐

 

(%) 

𝑼𝑻𝑺𝒄
𝟐

 

(%) 

𝑼𝑻𝑺𝟏𝟐 

(%) 

Carbon 0.5 1600 1.05e-03 0.85e-03 0.5e-03 2.5e-03 1.4e-03 

Sticla E 0.5 1900 2.5e-03 1.5e-03 0.35e-03 1.4e-03 1e-03 

 

5.3.1. Operatori genetici 

Pentru o comparație cât mai fidelă cu rezultatele obținute în [22], unde este prezentată o procedură 

de optimizare convexă, pentru acest studiu de caz s-au folosit aceiași operatori genetici, definiți în cele ce 

urmează: 

Încrucișarea – se folosește încrucișarea cu un singur punct de tăiere, iar poziția punctului de tăiere 

este forțată astfel încât să corespundă unui strat compozit ocupat pentru cel puțin unul dintre părinți. Altfel, 

în urma încrucișării s-ar genera aceeași indivizi. De asemenea, dacă este cazul, în urma încrucișării toate 

straturile compozite neocupate sunt grupate în partea stângă a cromozomilor pentru orientare și respectiv 

pentru materiale. 

Mutația prin adăugarea unui strat – daca există poziții cu straturi compozite neocupate, atunci se 

adaugă în mod aleatoriu un nou strat în partea dreaptă a cromozomilor pentru orientare și respectiv pentru 

materiale. 



Mutația prin ștergerea unui strat – se șterge un strat compozit ocupat, ales în mod aleatoriu. 

Operația de ștergere are loc atât în cromozomul pentru orientări, cât și în cel pentru materiale, la aceeași 

poziție. 

Mutația prin interschimbarea a două straturi – se interschimbă două straturi compozite ocupate, 

alese în mod aleatoriu. Interschimbarea are loc atât în cadrul cromozomului pentru orientări, cât și în cadrul 

cromozomului pentru materiale, la aceleași poziții de interschimbare. 

Mutația de alterare a unui strat – are loc modificarea valorilor genelor pentru orientare și pentru 

materiale. Noile valori sunt alese din alfabetele disponibile pentru orientare și pentru materiale. 

 Mutația de paritate – se modifică cromozomul care codifică dacă laminatul are un număr par sau 

impar de straturi armate cu fibre lungi: din par în impar sau din impar în par.  

 

5.3.2. Rezultate 

În figurile 5.3a-d sunt prezentate diverse etape de convergență pentru metoda de optimizare 

neconvexă SPEA-II modificată și adaptată la cazul materialelor compozite stratificate. Frontul pareto de 

referință ilustrat în figurile 5.3a-d a fost obținut cu metoda de optimizare convexă descrisă în [22].  

Marcajele circulare de culoare magenta reprezintă indivizii optimali obținuți cu procedura de 

optimizare convexă variind parametrul 𝛼, iar linia de culoare magenta care conectează aceste marcaje 

reprezintă frontul pareto aproximativ asociat cu procedura de optimizare convexă.  

Din precauție s-a folosit sintagma „front pareto aproximativ” deoarece frontul conține și câțiva 

indivizi dominați cu scopul de a menține în reprezentare o diversitate cât mai mare pentru procedura de 

optimizare convexă. Toate celelalte entități grafice din figurile 5.3a-d sunt asociate cu procedura de 

optimizare neconvexă propusă: 

- Marcajele circulare de culoare albastră reprezintă indivizii fezabili din arhivă; 

- Marcajele circulare de culoare roșie reprezintă indivizii nefezabili din arhivă; 

- Marcajele în formă de romb de culoare albastră reprezintă indivizii fezabili din populația principală; 

- Marcajele în formă de romb de culoare roșie reprezintă indivizii nefezabili din populația principală; 

- Linia de culoare neagră care conectează indivizii fezabili din arhivă reprezintă frontul pareto la 

generația respectivă care conține numai indivizi nedominați în sensul dominantei constrânse. 

Pe axa OX este reprezentată masa indivizilor ilustrați, iar pe axa OY este reprezentat costul acestora. 

Din figurile 5.3a-l se pot observa cu ușurință următoarele aspecte: 

- Toți indivizii optimali obținuți cu procedura de optimizare convexă au fost obținuți și cu procedura 

de optimizare neconvexă propusă; 

- Cu procedura de optimizare neconvexă propusă au fost obținuți indivizi care domină o parte dintre 

indivizii optimali obținuți cu procedura de optimizare convexă; 

- Frontul pareto obținut cu procedura de optimizare neconvexă propusă conține secțiuni neconvexe 

cu indivizi optimali pe care procedura de optimizare convexă nu îi poate obține. 

 



 

Figura 5.3a: Etape de convergență (metoda de optimizare neconvexă propusă) – generația 1 

 

Figura 5.3b: Etape de convergență (metoda de optimizare neconvexă propusă) – generația 300 



 

Figura 5.3c: Etape de convergență (metoda de optimizare neconvexă propusă) – generația 700 

 

Figura 5.3d: Etape de convergență (metoda de optimizare neconvexă propusă) – generația 1000 



5.3.3. Analiza timpului de execuție 

În ceea ce privește viteza de execuție, între cele două proceduri de optimizare prezentate există o 

diferență foarte mare. Procedura de optimizare convexă, executată pentru toate valorile parametrului (𝛼) 

are o durată de 148.5 ore, iar procedura de optimizare neconvexă propusă și adaptată pentru cazul 

materialelor compozite stratificate are o durată de numai 2.8 ore.  

Pentru ambele proceduri de optimizare impactul cel mai mare în durata de execuție a acestora este 

reprezentat de analiza cu metoda elementelor finite. Mai jos sunt prezentate și alte strategii relativ ușor de 

integrat în cadrul procedurii de optimizare neconvexă propusă care pot îmbunătăți viteza de convergență: 

- Calculul paralel; 

- Calculul distribuit; 

- Calculul pe GPU; 

- Implementarea populațiilor multiple împreună cu operatorul de migrație; 

- Menținerea unei arhive separate cu toți indivizii evaluați de-a lungul procesului de optimizare. Când 

un individ nou trebuie evaluat, mai întâi acesta este căutat în această arhivă separată. Dacă este găsit 

atunci se returnează rezultatul stocat în arhiva separată, pentru a evita rerularea analizei cu metoda 

elementelor finite; 

- Integrarea modelelor statistice pentru evaluarea fezabilității indivizilor (secțiunea 5.4). 

 

5.4. Integrarea modelelor statistice în procedura de optimizare 

neconvexă propusă 

Conform diagramei din figura 5.1, efortul computațional investit în analiza cu metoda elementelor 

finite nu este valorificat ulterior. Pe de altă parte, prin natura algoritmilor evolutivi, în timpul procesului de 

optimizare sunt generați și evaluați foarte mulți indivizi, în cazul de față fiind vorba de secvențe de stivuire 

a straturilor armate cu fibre lungi. Pentru a nu irosi efortul computațional investit în evaluarea acestui număr 

foarte mare de indivizi, în capitolul 4 au fost prezentate pe larg mai multe propuneri pentru modelarea 

statistică a datelor rezultate în timpul procesului de optimizare.  

Cu ajutorul tehnicilor de machine learning, respectiv deep learning, s-a demonstrat că rezultatele 

analizei cu metoda elementelor finite pot fi folosite cu succes la antrenarea modelelor non-neuronale și 

neuronale. Tot în capitolul 4 al acestei teze au fost prezentate pe larg performanțele modelelor statistice 

antrenate, de unde se poate observa ușor că nivelul de precizie al estimărilor este unul mare. Practic, 

modelele statistice analizate sunt capabile să prezică foarte bine factorii de cedare ai indivizilor evaluați 

doar pe baza proprietăților mecanice ale straturilor constituente.  

Pe lângă faptul că datele obținute în urma analizei cu metoda elementelor finite sunt reutilizate, 

modelele statistice antrenate mai au un mare avantaj, acela că timpul de estimare a factorilor de cedare este 

extrem de mic, neglijabil în comparație cu timpul de evaluare folosind metoda elementelor finite. Așadar, 

este de așteptat ca timpul de execuție să se reducă dramatic prin folosirea unui model statistic antrenat, care 

să înlocuiască analiza cu metoda elementelor finite.  

Conform scenariului prezentat mai sus, diagrama din figura 5.1 poate fi modificată pentru a integra 

modelarea statistică, rezultatul fiind prezentat în figura 5.4. 



 

Figura 5.4: Diagrama procedurii de optimizare genetică cu evaluarea statistică a fezabilității 

După cum se poate observa cu ușurință din figura 5.4, modelul de analiză cu metoda elementelor 

finite este înlocuit cu un model statistic.  

 

5.4.1. Procedura 

Cu scopul de a realiza o comparație cât mai corectă cu rezultatele obținute în secțiunea 5.3 (Studiu 

de caz) a acestui capitol în care a fost utilizat modelul de analiză cu metoda elementelor finite pentru 

calcularea factorilor de cedare, se vor utiliza: 

- Același studiu de caz cu aceeași geometrie a componentei analizate, aceeași configurație de forțe 

ce acționează asupra componentei analizate și aceleași materiale implicate în procedura de 

optimizare; 

- Același algoritm evolutiv neconvex cu aceleași scheme de codificare și decodificare, aceeași 

operatori genetici, aceleași strategii de penalizare și aceeași parametri de control al explorării și 

exploatării; 

În ceea ce privește modelul statistic, pentru demonstrația din această secțiune s-a folosit o rețea 

neuronală convoluțională datorită performanțelor foarte bune și a simplității de integrare în algoritmul 

evolutiv. Modul de estimare folosit a fost cel de regresie simplă, care are ca scop estimarea factorului 

general de cedare (𝜆) pentru întreg laminatul. Celelalte moduri de estimare sunt regresia multiplă, 

clasificarea simplă și clasificarea multiplă, toate fiind prezentate pe larg în capitolul 4. 

 

5.4.2. Rezultate 

Rezultatele prezentate în această secțiune au fost obținute pe același PC cu care s-au rulat și 

experimentele numerice din secțiunea 5.3 a acestui capitol. Similar cu etapele de convergență ilustrate în 

figurile 5.3a-d, în figurile 5.5a-d sunt prezentate diverse etape de convergență pentru metoda de optimizare 

neconvexă, SPEA-II modificată și adaptată la cazul materialelor compozite stratificate, folosind rețeaua 

neuronală convoluțională descrisă anterior pentru estimarea factorului general de cedare (𝜆). Și de data 

aceasta, frontul pareto de referință ilustrat în figurile 5.5a-d a fost obținut cu metoda de optimizare convexă 

descrisă în [22]. În ceea ce privește simbolurile și culorile folosite în figurile 5.5a-d acestea au aceeași 

semnificație ca și cele folosite în figurile 5.3a-d. Se reamintește că fezabilitatea indivizilor ilustrați în figurile 

5.5a-d trebuie privită din punct de vedere statistic, cu un anumit nivel de încredere, deoarece factorii generali 

de cedare sunt obținuți de data aceasta cu un model statistic (rețea neuronală convoluțională). 



 

 

Figura 5.5a: Etape de convergență (fezabilitate dedusă cu un model neuronal) – generația 1 

 

 

Figura 5.5b: Etape de convergență (fezabilitate dedusă cu un model neuronal) – generația 300 



 

 

Figura 5.5c: Etape de convergență (fezabilitate dedusă cu un model neuronal) – generația 700 

 

Figura 5.5d: Etape de convergență (fezabilitate dedusă cu un model neuronal) – generația 1000 



 Din figurile 5.5a-d se poate observa că etapele de convergență ale procedurii de optimizare în care 

fezabilitatea este estimată cu ajutorul unei rețele neuronale convoluționale sunt foarte asemănătoare cu 

etapele de convergență ale procedurii de optimizare în care fezabilitatea indivizilor este calculată în mod 

determinist folosind modelul rapid de analiză cu metoda elementelor finite. De asemenea, pentru procedura 

de optimizare cu fezabilitate statistică se mențin toate observațiile din secțiunea 5.3.2 a acestui capitol, în 

care procedura de optimizare a fost rulată cu modelul determinist de analiză cu elemente finite. 

 

5.4.3. Analiza timpului de execuție 

În ceea ce privește viteza de execuție, dintre toate metodele de optimizare prezentate până acum, 

aceasta din secțiunea 5.4 este cea mai rapidă. Se reamintește că timpul de execuție pentru procedura de 

optimizare convexă este de 148.5 ore, iar pentru procedura de optimizare neconvexă propusă folosind 

modelul determinist de analiză cu metoda elementelor finite, timpul de execuție este de 2.8 ore. Pentru 

procedura de optimizare neconvexă propusă folosind o rețea neuronală convoluțională pentru estimarea 

factorului general de cedare timpul de execuție este de numai 9 secunde. Acest timp de optimizare poate fi 

considerat neglijabil în comparație cu celelalte două metode prezentate în acest capitol.  

 

5.5. Concluzii 

În acest capitol a fost prezentată în detaliu structura unui algoritm evolutiv neconvex de optimizare 

a materialelor compozite stratificate, precum și rezultatele obținute cu acest algoritm în comparație cu un 

algoritm genetic de optimizare convexă. Convergența procedurii de optimizare neconvexă a fost analizată 

folosind un amplu studiu de caz din care a reieșit eficiența computațională a acesteia în comparație cu 

algoritmul genetic de optimizare convexă. Astfel, timpul de optimizare pentru algoritmul evolutiv propus 

este de numai 2.8 ore, în comparație cu metoda de optimizare convexă care este de 148.5 ore. Mai mult, 

calitatea soluțiilor obținute cu metoda propusă este superioară în sensul că pe lângă configurațiile de stivuire 

ale straturilor compozite optimale găsite cu procedura convexă mai sunt identificate și alte configurații 

superioare în spațiul neconvex explorat. De asemenea, a fost analizat în detaliu și cazul în care metoda 

deterministă de evaluare a fezabilității unei soluții folosind modelul rapid de analiză cu metoda elementelor 

finite este înlocuită de un model statistic precum cele prezentate în capitolul 4. Astfel, s-a folosit o rețea 

neuronală convoluțională antrenată să estimeze factorul general de cedare a unei configurații de straturi 

compozite. Convergența și rezultatele obținute folosind acest model statistic pentru același studiu de caz și 

aceiași parametri ce controlează algoritmul genetic sunt foarte asemănătoare cu profilul de convergență și 

rezultatele obținute folosind modelul determinist de analiză cu elemente finite. Datorită vitezei de estimare 

a modelului neuronal, timpul de optimizare scade la numai 9 secunde. 

Acest capitol a avut un scop dublu: pe de o parte s-a prezentat o metodologie de optimizare 

neconvexă adaptată la cazul materialelor compozite stratificate, iar pe de altă parte au fost integrate în 

procesul de optimizare conceptele dezvoltate în capitolele anteriore – modelul determinist rapid de analiză 

cu metoda elementelor finite (capitolele 2 și 3) și modelele statistice de estimare a cedării (capitolul 4). 

Rezultatele stabile și eficiente computațional obținute în cadrul procesului de optimizare cu estimarea 

statistică a fezabilității configurațiilor de straturi compozite nu trebuie să facă un scop principal din 

modelarea statistică. Aceasta este doar un mijloc de a valorifica datele obținute cu un efort computațional 

intens în urma simulărilor cu metoda elementelor finite, iar eficiența computațională a procedurii de 

optimizare cu fezabilitate statistică este doar o consecință a valorificării acestor date. Altfel, efortul investit 

în calculul determinist cu metoda elementelor finite ar fi irosit odată cu finalizarea procedurilor de 

optimizare. Rezultatele prezentate în cadrul acestui capitol au fost diseminate în [23]. 



Capitolul 6 

Detecția automată a orientării fibrelor din materialele compozite stratificate 

6.1. Motivație 

Datorită comportamentului anizotrop, devine crucială considerarea orientării unghiulare a fibrelor 

în întregul proces technologic, începând cu etapa de proiectare a materialului şi continuând până la etapa de 

tăiere a componentelor ce vor fi folosite în produsele finite. În cadrul tezei s-a evidențiat în detaliu cum sunt 

folosite tehnici avansate de calcul, precum metoda elementelor finite, algoritmii genetici, rețelele neuronale 

și alte tehnici de învățare statistică pentru obţinerea unei secvenţe optimale de stivuire a laminelor. Tot acest 

efort bine documentat în literatură este asociat cu etapa de proiectare a materialelor compozite stratificate. 

În cadrul acestui capitol se vor prezenta metode de detecție automată a orientării fibrelor, având ca 

scop fluidizarea etapelor tehnologice de producție și/sau debitare a materialelor compozite, reducerea 

costurilor de producție prin eliminarea factorului uman în anumite etape, dar și creșterea calității odată cu 

creșterea preciziei de determinare a orientării unghiulare a țesăturilor, laminelor sau a materialului compozit 

finit. Spre deosebire de capitolele anterioare unde efortul gravita în jurul etapei de proiectare, în acest capitol 

atenția este orientată spre diverse etape ale procesului de producție. În cele ce urmează vor fi prezentate 

două metode complet automate de detecţie a orientării fibrelor, ce folosesc ca date de intrare o imagine a 

materialului şi furnizează ca date de ieșire valoarea numerică a orientării fibrelor în cadrul materialului 

respectiv. Deși ambele metode au la bază procesarea de imagine, acestea utilizează paradigme total diferite 

în rezolvarea problemei considerate:    

- Prima metodă propusă este relativ simplă și rapidă, reprezentând o combinaţie între mai multe 

tehnici clasice de prelucrare a imaginilor şi geometrie computaţională, cum ar fi edge 

detection/enhacement (detecţie muchii), flood fill (umplere prin inundare), minimum-area 

enclosing rectangle etc; 

- A doua metodă valorifică rezultatele recente din domeniul rețelelor neuronale (deep learning). Este 

o metodă foarte elegantă, care are în plus avantajul eliminării procesului de calibrare a parametrilor. 

Tot în cadrul acestui capitol va fi prezentată și o metodă de detecție automată a erorilor de orientare 

ale traductoarelor electrotensometrice rezitive (TER) aplicate pe structurile compozite. Problema are o 

aplicabilitate practică foarte importantă, deoarece permite aplicarea corijărilor prin calcul asupra 

măsuratorilor experimentale în care sunt folosite TER. Metoda propusă este o demonstrație în care tehnicile 

clasice de procesare de imagine se îmbină armonios cu modelele neuronale din domeniul inteligenței 

artificiale. 

6.2. Metoda 1 – cu procesare de imagine și geometrie computațională 

 Metoda propusă calculează în fapt, direcţia principală a fibrelor, iar algoritmul consta in două etape 

principale: procesarea de imagine și analiza geometrică a obiectelor rezultate. În fiecare dintre aceste etape 

sunt aplicate mai multe tehnici și proceduri din procesarea de imagine clasică și din geometria 

computațională. Algoritmul de detecţie a orientării fibrelor folosind metoda 1 a fost aplicat pe o gamă largă 

de imagini ale materialului CETEX, cu orientări diferite care acoperă discret întreg intervalul [0, 2𝜋], cu 

rezoluţii diferite, dar şi cu dimensiuni diferite. Stabilitatea algoritmului este acceptabilă, iar rezultatele 

obţinute sunt foarte bune. În figura 6.1 sunt prezentate rezultatele pentru câteva orientări ale materialului. 

Fiecare rezultat conţine datele de intrare, care în cazul de faţa vor fi reprezentate de imaginea achiziţionată 



a materialului. Datele de ieşire vor fi cele două direcţii: principală (galben) şi secundară (magenta). De 

asemenea, cu modificări foarte mici ale valorilor parametrilor, metoda poate fi folosită cu succes şi în cazul 

altor materiale care prezintă o dispunere paralelă a fibrelor. Mai mult, după cum se poate vedea din figurile 

6.2-6.5, metoda se poate folosi şi în cazul ţesăturilor neimpregnate sau a oricărui material cu caracteristici 

cromatice asemănătoare sau reductibile la caracteristicile cromatice ale CETEX-ului. Figura 6.2 prezintă 

rezultatul aplicării algoritmului de detecţie automată a direcţiei fibrelor pentru un material cu matrice 

polimerică armată cu fibre din carbon dispuse într-o ţesatură obişnuită bidirecţională [0; 90º] (materialul 1). 

Un alt exemplu este ilustrat în figura 6.3, reprezentând o ţesătură hibridă alcătuită atât din fibre de carbon 

cât şi din fibre aramidice (kevlar) dispuse într-o configuraţie [0; 90º] (material 2). In figura 6.4 este ilustrat 

un alt exemplu, reprezentând o ţesătură hibridă alcătuită atât din fibre de carbon cât şi din fibre de sticlă 

dispuse într-o configuraţie [0; 90º] (material 3). Ultimul exemplu pentru metoda 1 este ilustrat în figura 6.5 

şi reprezintă o ţesătură hibridă alcătuită atât din fibre de carbon cât şi din fibre de sticlă de tip E, dispuse 

într-o configuraţie [0; 90º] (material 4). 

 

Figura 6.1: Rezultatele detecţiei automate a orientării fibrelor pentru materialul CETEX 



 
Figura 6.2: Detecţie automată pentru materialul 1 

 
Figura 6.3: Detecţie automată pentru materialul 2 

 
Figura 6.4: Detecţie automată pentru materialul 3 

 

Figura 6.5: Detecţie automată pentru materialul 4 



 Puncte forte: 

1. Spre deosebire de alte metode, suportul hardware pentru implementarea metodei 1 este minimal, 

fiind necesare o cameră comercială pentru achiziţionarea imaginilor şi o staţie de calcul fără 

specificații de performanță deosebite; 

2. Timpul de execuție al algoritmului este destul de mic. Deși depinde în mare parte de suportul 

hardware utilizat, pentru o stație de calcul obișnuită, timpul de execuție ar trebui sa fie sub o 

secundă; 

3. Deşi metoda a fost proiectată şi dezvoltată pentru un material specific, respectiv CETEX-ul produs 

de compania olandeză TenCate, aplicabilitatea algoritmului se extinde şi la alte materiale compozite 

sau ţesături. În acest sens au fost prezentate câteva exemple diversificate în secţiunea anterioară. 

Puncte slabe: 

1. Parametrii utilizați în cadrul agoritmului trebuie calibrați pentru fiecare material în parte. Procesul 

de calibrare trebuie urmărit cu atenție, deoarece stabilitatea și precizia rezultatelor finale depinde 

foarte mult de calitatea rezultatelor intermediare obținute în diverse etape ale algoritmului; 

2. Deși s-a demonstrat că metoda 1 poate fi folosită cu succes pentru mai multe tipuri de materiale 

compozite sau chiar țesături, aplicabilitatea este totuși constrânsă de necesitatea existenței unui 

contrast destul de bun al motivelor repetitive ale materialului, dar și de un proces de calibrare 

realizat atent pentru fiecare material în parte. În practică, nu toate materialele prezintă un contrast 

bun, caz în care procesul de calibrare al parametrilor devine anevoios. De asemenea, uneori este 

imposibilă găsirea unei configurații de parametri care să asigure stabilitatea și precizia detecției 

orientării la un nivel considerat acceptabil. Se va demonstra că din acest punct de vedere metoda 2 

este mult mai avantajoasă; 

3. Poate deveni instabil la variații de imagine precum contrastul și intensitatea. 

6.3. Metoda 2 – cu rețele neuronale 

Cu ajutorul metodei 2 se încearcă depășirea punctelor slabe asociate cu metoda 1, prin eliminarea 

procesului de calibrare manuală pentru fiecare material, extensia în mod natural la o gamă mult mai largă 

de materiale și menținerea preciziei atunci când în imaginile achiziționate apar variații de intensitate și 

contrast. Aceste lucruri s-au realizat profitând de recentele evoluții din domeniul procesării de imagine cu 

ajutorul rețelelor neuronale convoluționale (convolutional neural networks - CNN) ce sunt studiate pe larg 

în domeniul deep learning. Cu ajutorul CNN s-au obținut performanțe remarcabile în comparație cu 

metodele clasice de procesare de imagine, cum sunt și cele folosite în cadrul metodei 1, motiv pentru care 

CNN sunt din ce în ce mai utilizate în aplicațiile de computer vision. 

Printre exemplele de materiale evaluate cu metoda 2 se numără și câteva extrem de dificile, unde 

arhitectura convoluțională folosită performează foarte bine. Pe de altă parte, metoda 1 are dificultăți serioase 

în a obține rezultate bune chiar și cu un proces de calibrare elaborat. Intuitiv, orice altă metodă bazată pe 

tehnicile clasice de procesare de imagine s-ar comporta instabil în cazul acestor materiale dificile. 

Rețelele neuronale, inclusiv cele convoluționale au fost tratate pe larg în capitolul 4, unde au fost 

folosite cu succes la estimarea factorilor de cedare ai laminelor compozitelor stratificate. Metoda 2 va fi 

prezentată folosind o arhitectură convoluțională foarte simplă, dar cu ajutorul căreia se obțin rezultate foarte 

precise pentru materiale foarte variate. Nu există niciun impediment tehnic pentru a mări dimensiunea rețelei 

neuronale atât orizontal (prin mărirea numărului de neuroni și de filtre convoluționale) cât și vertical (prin 

adăugarea de noi straturi), bineînțeles, dacă situația o va impune pentru mărirea preciziei rezultatelor. Totuși, 

dacă nivelul de precizie este cel dorit, atunci se preferă menținerea unui model neuronal cât mai simplu și 



cu cât mai puțini parametri, pentru a dispune de un timp de antrenament cât mai scăzut și deducții (estimări 

ale orientărilor) cât mai rapide. 

În dezvoltarea metodei 2 s-au considerat următoarele obiective cu scopul de a obține un model cât 

mai robust și fiabil pentru detecția automată a orientării fibrelor: 

- Precizia – eroarea de predicție trebuie să fie mai mică de 0.5°; 

- Universalitatea – performanțe remarcabile pentru o clasă cât mai mare de materiale; 

- Autonomia – modelul neuronal trebuie să fie capabil să funcționeze independent, fără un proces de 

calibrare anevoios precum cel din metodele bazate pe procesare de imagine clasică; 

- Stabilitatea – modelul trebuie să performeze și atunci cănd în imaginea achiziționată apar perturbații 

precum variațiile de intensitate și contrast; 

- Simplitatea – rezultatele prezentate trebuie să fie reproductibile cu un efort de implementare cât mai 

redus. 

Metoda 2 a fost testată pe 15 materiale compozite și țesături. În figura 6.6 se pot vedea exemple cu 

aceste materiale. 

 

Figura 6.6: Materiale testate cu metoda 2 

 În tabelul 6.1 sunt prezentate rezultatele obținute în urma acestui experiment. În mod evident, 

rezultatele sunt raportate pentru setul de date de test. Se definește deviația ca fiind diferența dintre valoarea 

reală și cea estimată a orientării fibrelor, măsurate în grade. În tabelul 6.1, coloanele “Min. dev. [°]”, “Max. 

dev. [°]”, “Medie. dev. [°]” și “Std. dev. [°]” reprezintă minimul, maximul, media și deviația standard pentru 



deviații. Coloanele “Min. 95% [°]” și “Max. 95% [°]” sunt calculate scăzând și, respectiv, adunând două 

deviații standard la valoarea medie. Rezultatele cele mai slabe pe coloană sunt evidențiate prin îngroșare. 

Tabelul 6.1: Rezultate experimentale 

Material Min. dev. 

[°] 

Max. dev. 

[°] 

Medie. dev. 

[°] 

Std. dev. 

[°] 

Min. 95% 

[°] 

Max. 95% 

[°] 

1 -0.248194 0.616353 -0.002663 0.046028 -0.09472 0.089393 

2 -0.225210 0.410692 0.003792 0.030931 -0.05807 0.065654 

3 -0.194172 0.235903 0.004052 0.026803 -0.04955 0.057658 

4 -0.138827 0.096944 -0.001038 0.023102 -0.04724 0.045166 

5 -0.124708 0.354199 -0.004424 0.027153 -0.05873 0.049882 

6 -0.189086 0.357724 0.010576 0.037412 -0.06425 0.0854 

7 -0.224843 0.461284 -0.000389 0.032776 -0.06594 0.065163 

8 -0.369612 0.532309 -0.028948 0.048464 -0.12588 0.06798 

9 -0.171772 0.341477 -0.006447 0.032636 -0.07172 0.058825 

10 -0.148813 0.265767 0.004124 0.028149 -0.05217 0.060422 

11 -0.122648 0.241198 -0.010698 0.026532 -0.06376 0.042366 

12 -0.238160 0.402457 -0.002402 0.035262 -0.07293 0.068122 

13 -0.105128 0.257522 0.005988 0.025219 -0.04445 0.056426 

14 -0.230663 0.326572 0.006471 0.032103 -0.05774 0.070677 

15 -0.203069 0.556202 -0.011854 0.050458 -0.11277 0.089062 

 Deviațiile au o distribuție normală aproximativ centrată în 0, iar cea mai mare deviație standard este 

de 0.05° (materialul 15) ceea ce înseamnă că modelul neuronal are o eroare de ±0.15° la un nivel de încredere 

de 99.8%. De asemenea, cea mai mare deviație absolută este de numai 0.61° (materialul 1). Rezultatele sunt 

foarte stabile și precise chiar și pentru cele mai dificile materiale, cum ar fi materialele 6, 10 și 15. Acestea 

sunt materiale cu un contrast foarte scăzut și cu motive repetitive diluate, foarte multe umbre neuniforme și 

reflexii de lumină. Pentru astfel de materiale, calcularea precisă a orientării fibrelor ar fi o problemă foarte 

dificilă pentru metodele bazate pe procesarea de imagine clasică, cum ar fi metoda 1 din acest capitol, chiar 

dacă se investește mult timp în procesul de calibrare a parametrilor. 

 Puncte forte: 

1. Ca și în cazul metodei 1, suportul hardware pentru implementarea metodei 2 este minimal, fiind 

necesare o cameră comercială pentru achiziţionarea imaginilor şi o staţie de calcul fără specificații 

de performanță deosebite; 

2. Timpul de predicție folosind modelul neuronal prezentat este neglijabil; 

3. Aplicabilitatea metodei 2 este mult mărită în comparație cu metoda 1. Acest lucru a fost demonstrat 

prin prezentarea rezultatelor pentru 15 materiale diverse, dintre care câteva extrem de dificile din 

punct de vedere al prelucrării imaginii; 

4. Stabilitate și precizie rămân foarte bune, chiar și atunci când în imaginea achiziționată apar variații 

mari de contrast și intensitate; 

5. Se elimină procesul anevoios de calibrare a parametrilor prezent în abordările cu metode clasice de 

procesare de imagine; 

6. Modelul neuronal este unul minimal și ușor de reprodus; 

7. Modelul poate fi scalat cu ușurință dacă se impune îmbunătățirea preciziei, atât orizontal (prin 

mărirea numărului de neuroni și de filtre convoluționale) cât și vertical (prin adăugarea de straturi). 

Puncte slabe: 

1. Modelul neuronal trebuie să treacă printr-o etapă de antrenament. Totuși, procedura de generare a 

seturilor de date este clară și ușor de reprodus. Practic este un sistem automat, care nu necesită o 



calibrare manuală de parametri ci doar asigurarea fluxului de date: imagini inițiale achiziționate la 

orientări cunoscute. Mai mult, antrenarea rețelei convoluționale se face destul de rapid, în câteva 

minute, în funcție de suportul hardware disponibil (GPU sau CPU).  

6.4. Detecția automată a erorilor de orientare ale traductoarelor 

electrotensometrice rezistive 

Structurile de rezistență trebuie să fie omologate sau verificate prin metode specifice Analizei 

Experimentale a Tensiunilor. Datorită calităților sale, metoda tensometriei electrice rezistive este cea mai 

utilizată, inclusiv pentru măsurări pe structuri din materiale compozite. Traductoarele electrotensometrice 

rezistive (TER), numite impropriu și mărci tensometrice, se lipesc pe piesa sau structura testată (în locuri și 

pe direcții determinate) și dau un semnal de ieșire proporțional cu alungirea specifică ε pe direcția 

filamentelor grilei. Reușita alinierii unui TER depinde de experiența personalului care execută lipirea și 

inevitabil este însoțită de unele abateri. Cele mai utilizate TER sunt cele cu lungimea grilei de 6-10 mm. S-

a constatat că un tehnician experimentat poate lipi un TER din această gamă cu o abatere de până la ±5°. 

Deoarece alungirile specifice depind de direcție (conform variației deformațiilor în jurul unui punct, stabilite 

de Teoria Elasticității) erorile de orientare ale TER vor determina erori de măsurare. Pentru TER lipite pe 

materiale metalice, în majoritatea cazurilor erorile de orientare nu depășesc 1-2% și uneori pot fi chiar 

neglijate. Atunci când se cunoaște unghiul β, aceste erori pot fi estimate prin calcul și astfel valorile măsurate 

pot fi corijate. În cazul materialelor ortotrope (așa cum sunt majoritatea materialelor compozite) erorile de 

orientare unghiulară pot fi mult mai mari. Astfel, pentru β=5° eroarea TER poate depăși cu mult ±10%, 

funcție de unghiul θ dintre direcția nominală a TER și direcția de armare a materialului. Cunoscând cu 

precizie atât direcțiile principale ale materialului, cât și unghiul dintre direcția filamentelor TER și direcția 

de armare 1, erorile de orientare pot fi substanțial reduse în urma corijărilor prin calcul. Astfel determinarea 

cu precizie a acestor unghiuri prezintă o importanță majoră în cazul măsurărilor precise cu TER aplicate pe 

structuri din materiale compozite. 

Metoda propusă pentru detecția automată a diferențelor unghiulare dintre direcția principală de 

armare a unui material compozit și direcția filamentelor TER combină folosirea rețelelor neuronale cu 

tehnicile clasice de procesare de imagine și cu geometria computațională. Mai jos sunt enumerate si ilustrate 

etapele principale care stau la baza metodei propuse: 

1. Detectarea poziționării TER în cadrul imaginii achiziționate, sub forma unei măști binare 

reprezentând domeniul conex asociat cu traductorul. Rezultatele finale ale procedurii sunt 

prezentate în figura 6.7; 

 
Figura 6.7: Rezultatele finale obținute în urma procesărilor (a) masca TER și (b) conturul TER 

(galben) suprapus peste imaginea achiziționată 



2. Detectarea orientării θTER a filamentelor TER cu ajutorul marcajelor triunghiulare care indică 

direcțiile paralelă și respectiv perpendiculară în raport cu filamentele traductorului. Rezultatele 

finale ale procedurii sunt prezentate în figura 6.8; 

 
Figura 6.8: Direcțiile paralelă și perpendiculară pe filamentele TER, detectate automat 



3. Detectarea orientării θfibre a fibrelor materialului compozit analizat. Aceasta se poate face folosind 

metoda 1 sau metoda 2, prezentate în secțiunile 6.2 și respectiv 6.3 ale acestui capitol; 

4. Calcularea erorii de poziționare unghiulară β ca fiind abatarea dintre orientarea θTER a filamentelor 

TER (determinată în etapa 2.) și orientarea nominală a TER în raport cu orientarea θfibre a fibrelor 

materialului compozit (determinată în etapa 3.). 

Procedura de detecție automată a poziționării TER este o demonstrație în care tehnicile clasice de 

procesare de imagine se imbină armonios cu modelele neuronale din domeniul inteligenței artificale. 

Puncte forte: 

1. Stația de calcul necesară pentru implementare în practică a soluției propuse nu implică specificații 

de performanță deosebite; 

2. Timpul de execuție a procedurii este redus, fiind mai mic de o secundă pentru stația de calcul pe 

care au fost rulate experimentele numerice; 

3. Soluția propusă este modulară și presupune următoarele etape principale: identificarea poziției TER, 

detecția orientării TER și detecția orientării fibrelor. Acest lucru permite ca eventualele îmbunătățiri 

aduse unuia dintre module să fie foarte ușor de integrat în soluția generală, fără afectarea celorlalte 

module; 

4. Metoda este stabilă și precisă, după cum demonstrează analizele făcute în întreaga secțiune 6.4; 

5. În etapele de identificare a poziției TER și de detecție a orientării fibrelor sunt folosite modele 

neuronale, astfel eliminându-se procesul anevoios de calibrare a parametrilor prezent în abordările 

cu metode clasice de procesare de imagine. De asemenea, modelele neuronale sunt minimale și ușor 

de reprodus în practică; 

6. Deși în etapa de detecție a orientării TER este folosită o procedură clasică deterministă, aceasta este 

controlată de puțini parametri, iar calibrarea lor este foarte ușoară; 

7. Modelele neuronale pot fi scalate cu ușurință dacă se impune îmbunătățirea preciziei, atât orizontal 

(prin mărirea numărului de neuroni și de filtre convoluționale) cât și vertical (prin adăugarea de noi 

straturi neuronale); 

8. Deși pentru etapa de identificare a pozițtiei TER se puteau folosi arhitecturi neuronale complexe 

specializate pentru segmentarea semantică, precum Mask R-CNN, problema a fost reformulată astfel 

încât să poată fi folosit un model neuronal foarte simplu, fără degradarea performanțelor. Acest 

lucru a fost motivat în special de necesitatea generării cu ușurința a seturilor de date. Altfel, metoda 

ar fi devenit nepractică. 

Puncte slabe: 

1. Suportul hardware necesar pentru achiziționarea imaginii trebuie să fie unul profesional datorită 

dimensiunilor mici ale traductoarelor. Pentru a suprinde detaliile necesare mai ales în etapa de 

detecție a orientării TER este necesară o rezoluție foarte bună și o imagine calitativă, fără reflexii 

sau alte artefacte care ar putea destabiliza procedura. Întrucât experimentele întreprinse în întreaga 

secțiune 6.4 sunt relativ puține, emiterea de recomandări/specificații pentru un eventual sistem de 

achiziționare a imaginii este foarte dificilă. Acest aspect este foarte important, iar analizele 

prezentate pentru metoda propusă sunt în acest moment insuficiente pentru a permite avansarea 

proiectului din stadiul de cercetare în stadiul de produs finit aplicabil în practică, cel puțin în ceea 

ce privește suportul hardware pentru achiziționarea imaginii; 

2. Modelele neuronale trebuie să treacă printr-o etapă de antrenament. Totuși, procedura de generare 

a seturilor de date este clară și ușor de reprodus atât pentru etapa de identificare a poziționării TER 

cât și pentru etapa de detecție a orientării fibrelor (în cazul în care este folosită metoda 2 prezentată 

în secțiunea 6.3 a acestui capitol). Mai mult, antrenarea rețelelor conectate complet și/sau 



convoluționale se face destul de rapid, în câteva minute, în funcție de suportul hardware disponibil 

(GPU sau CPU). 

6.5. Concluzii 

În acest capitol s-a acordat o atenție deosebită unei probleme întâlnite în diverse etape ale procesului 

de producție: orientarea țesăturilor în funcție de secvența optimală de stivuire furnizată de poiectanți, 

debitarea [24] componentelor finale din materialul compozit finit la orientarea dorită etc. Problema la care 

se face referire este detecția automată a orientării fibrelor pentru materialele compozite stratificate sau 

pentru țesăturile constituente. Automatizarea procesului de detecție a orientării fibrelor este motivată de 

caracterul anizotrop/ortotrop al materialelor compozite şi de mecanismele complexe de cedare şi are un 

impact direct asupra costurilor de producţie prin: reducerea implicării factorului uman; reducerea timpul din 

producţie; simplificarea sau eliminarea altor procese.  

Au fost propuse două metode de detecție automată a orientării fibrelor. Ambele  metode implică 

costuri reduse de implementare atât hardware cât și software. Prima metodă se bazează pe procesarea de 

imagine clasică și pe prelucrarea geometrică, iar cea de-a două metodă se folosește de rezultatele recente 

din domeniul rețelelor neuronale convoluționale. S-au obținut rezultate foarte precise cu ambele metode, 

lucru care se poate reflecta la nivelul calității produselor finite realizate din materiale compozite. De 

exemplu, erorile de estimare în cazul metodei bazate pe rețele neuronale sunt de ±0.15° la un nivel de 

încredere de 99.8%. Rezultatele obținute au fost diseminate în [25] pentru metoda 1 și în [26] pentru metoda 

2. 

De asemenea, în acest capitol a fost abordată și problema detecției automate a erorilor de orientare 

ale traductoarelor electrotensometrice rezitive (TER) aplicate pe structurile compozite. Problema are o 

aplicabilitate practică foarte importantă, deoarece permite aplicarea corijărilor prin calcul asupra 

măsurătorilor experimentale. Metoda propusă este stabilă și precisă după cum demonstrează analizele 

efectuate, iar procedura este modularizată ceea ce permite cu ușurință extinderea sau îmbunătățirea acesteia. 

Totodată, procedura de detecție automată a erorilor de orientare ale TER este o demonstrație în care tehnicile 

clasice de procesare de imagine se îmbină armonios cu modelele neuronale din domeniul inteligenței 

artificiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concluzii generale 

 

În cadrul acestei teze a fost studiat și dezvoltat subiectul optimizării structurale a materialelor 

compozite stratificate. Acest subiect are o importanță practică deosebită când vine vorba de structurile din 

materiale compozite. Datorită multiplelor posibilități pe care proiectanții le au la dispoziție, soluțiile alese 

influențează major rezistența structurală a componentelor proiectate - pe de o parte - și costurile materialelor 

din care aceste structuri sunt realizate - pe de altă parte. De cele mai multe ori, soluțiile optimale reprezintă 

un compromis eficient și necesar între costuri și rezistența mecanică. Soluțiile obținute în urmă unui proces 

de optimizare calitativ conduc la realizarea de componente din compozite stratificate care fac față 

solicitărilor la care vor fi supuse în practică, fără să apară cedarea care în unele cazuri poate fi dezastruoasă. 

În același timp, soluțiile optimale nu sunt supradimensionate din punct de vedere al rezistenței, tocmai 

pentru a permite implementarea acestora în practică la prețuri cât mai mici. Definite trivial, soluțiile optimale 

sunt asociate cu acele configurații ale materialului compozit stratificat care au prețul cel mai mic și greutatea 

cea mai mică, dar care în același timp permit realizarea de componente care nu cedează la solicitările la care 

vor fi supuse în practică. 

Domeniul optimizării structurale a materialelor compozite stratificate este unul foarte prolific, ceea 

ce demonstrează interesul cercetătorilor pentru subiectul tratat în cadrul acestei teze. Totuși, procesul de 

optimizare prezintă mai multe dificultăți. De exemplu, spațiul imens al soluțiilor este unul multidimensional, 

multimodal și zgomotos, fapt care poate duce la blocarea în zone de minim local a căutării soluțiilor. De 

asemenea, timpul necesar procesului de optimizare este destul de mare din cauza dimensiunii spațiului 

soluțiilor – pe de o parte – și a analizei comportamentului mecanic – pe de altă parte. Cel mai eficient 

instrument numeric utilizat în general la studierea comportamentului mecanic al unei structuri este metoda 

de analiză cu elemente finite care este foarte intensivă din punct de vedere computațional și, în consecință, 

este consumatoare de timp-procesor, fapt ce conduce la o durată substanțială a procesului de optimizare. 

Din acest motiv, în multe studii este evitată analiza cu metoda elementelor finite prin folosirea unor 

aproximări cu un grad de precizie scăzut sau prin considerarea unor geometrii simple (de exemplu plăci 

dreptunghiulare) și a unor condiții pe frontieră elementare - pentru care există soluții analitice mult mai 

rapide decât metoda elementelor finite. 

În cadrul acestei teze au fost adaptate și dezvoltate metode de calcul inovatoare cu scopul de a fi 

folosite în procesul de optimizare structurală a materialelor compozite stratificate, urmărind două aspecte 

principale. Primul este acela de a menține un nivel ridicat al preciziei analizei comportamentului mecanic 

al structurii, precum nivelul obținut cu metoda elementelor finite. Al doilea scop este acela de a menține 

timpul necesar procesului de optimizare la un ordin de mărime rezonabil, care să permită aplicarea cu 

succes în practică a metodelor propuse.  

Teza a fost structurată pe capitole în mod similar cu modularizarea metodelor propuse pentru 

îmbunătățirea procesului de optimizare structurală a materialelor compozite. 

Astfel, în capitolul 1 au fost prezentate aspecte generale ce țin de materialele compozite și s-a 

realizat o documentare riguroasă prin consultarea numeroaselor lucrări din domeniul optimizării 

compozitelor stratificate. Metoda elementelor finite este folosită în procesul de optimizare în aproximativ 

11% dintre studiile consultate, dar în numai 2-3% dintre studii este folosită o variantă elaborată a metodei 

elementelor finite, care nu implică constrângeri de analizare numai a geometriilor elementare și condițiilor 

pe frontieră simple. Aceste proporții descriu foarte eficient tabloul cercetării din domeniul optimizării 

materialelor compozite și compromisul inevitabil dintre durata procedurii de optimizare, complexitatea 

cazurilor numerice analizate și precizia analizei comportamentului mecanic. 



În capitolele 2 și 3, dar și în anexele A, B și C sunt prezentate detaliile ce au stat la baza dezvoltării 

unui modul software ultrarapid de analiză cu metoda elementelor finite, dedicat analizei comportamentului 

mecanic al materialelor compozite stratificate, în contextul optimizării structurale. În capitolul 2 este derivat 

modelul matematic utilizat în cadrul modulului de analiză cu metoda elementelor finite. Modelul matematic 

are la baza teoria de ordin I de deformare la forfecare (First Order Shear Deformation Theory - FSDT). 

În capitolele 2 și 3 și în anexe au fost prezentate aspecte esențiale ce țin de modulul software ultrarapid 

dezvoltat pentru analiza cu elemente finite, precum: algoritmul de discretizare cu elemente triunghiulare de 

ordin I și de ordin II; propunerea pentru extinderea algoritmului de discretizare în sensul generării de 

elemente patrulaterale; elemente de mecanică a materialelor compozite stratificate; teoria clasică (CLPT) și 

teoria de ordin I de deformare la forfecare (FSDT), folosite în modelare; modelarea comportamentului 

mecanic cu ajutorul teoriei de ordin I (FSDT); descrierea funcțiilor de interpolare; metode numerice de 

integrare pentru domeniile triunghiulare; asamblarea sistemului liniar global; postprocesarea; organizarea 

structurală a modulului în trei etape (preprocesare, procesare și postprocesare) etc. Rezultatele obținute cu 

modulul software dezvoltat au fost validate folosind două metode: prin comparație cu rezultatele obținute 

cu un alt modul validat, respectiv modulul implementat în software-ul ANSYS; validarea teoretică prin 

simularea încercării la tracțiune a unei plăci dreptunghiulare cu o gaură circulară de diametru mic, centrală, 

pentru un material izotrop. Deviațiile obținute cu cele două metode de validare sunt extrem de mici (0.1-

0.2%), lucru care conduce la concluzia că precizia modulului software dezvoltat în cadrul tezei este foarte 

bună. Caracteristicile care evidențiază modulul de analiză cu metoda elementelor finite sunt 

următoarele: precizia foarte bună obținută la simulare și validare; viteza foarte mare de 

execuție; accesibilitatea care este asigurată de posibilitatea extragerii valorile oricăror mărimi fizice de 

interes, deoarece modelul este construit prin implementarea teoriilor mecanice, fără a folosi module 

predefinite cu acces limitat; flexibilitatea. Cele două caracteristici ale modulului software 

dezvoltat, precizia analizei și viteza mare de execuție, acoperă într-o bună măsură scopurile propuse în 

cadrul tezei și conferă o flexibilitate mărită pentru optimizarea structurilor complexe din materiale 

compozite stratificate. Cu toate acestea, în cadrul tezei s-a demonstrat că viteză  de analiză a 

comportamentului mecanic poate fi și mai mult îmbunătățită, prin valorificarea datelor generate în urma 

analizei cu metoda elementelor finite, acesta fiind subiectul capitolelor următoare. 

În capitolul 4 au fost prezentate câteva metode de estimare a cedării materialelor compozite 

stratificate, cu ajutorul inteligenței artificiale. Scopul modelării statistice este de a pune în valoare datele 

generate cu ajutorul metodei elementelor finite și de a înlocui analiza cu elemente finite, care necesită un 

efort computațional foarte mare. Au fost evaluate două categorii de modele statistice: modele non-neuronale 

și modele neuronale. În procesul de evaluare a fost folosit același studiu de caz, iar rezultatele arată că 

modelele neuronale au o precizie mai bună a estimărilor, pe lângă alte avantaje, cum ar fi: viteza mare de 

deducție, flexibilitatea modelării prin alegerea arhitecturii neuronale potrivite, posibilitatea folosirii 

tehnicilor fine-tuning și transfer learning, integrarea eficientă în aplicațiile software etc. Au fost studiate 

trei arhitecturi neuronale elementare: multilayer perceptron, rețele neuronale convoluționale și rețele 

neuronale recurente. De asemenea au fost definite patru moduri de estimare: clasificare simplă, în care se 

estimează dacă întregul material compozit cedează sau nu; clasificare multiplă,  în care se estimează pentru 

fiecare strat compozit dacă acesta cedează sau nu; regresie simplă, în care este estimat factorul general de 

cedare și regresie multiplă, în care este estimat factorul de cedare pentru fiecare strat al compozitului. Pentru 

clasificarea simplă, considerând exemplul numeric studiat, atât rețelele neuronale convoluționale cât și cele 

recurente au o eroare de clasificare de 0%. Pentru clasificarea multiplă, modelul convoluțional are o eroare 

de clasificare generală de 0.59%, iar modelul recurent are o eroare de clasificare generală de numai 0.11%. 

În ceea ce privește timpul de execuție, modelele neuronale sunt capabile să estimeze cedarea pentru mai 

mult de 10000 de secvențe de stivuire pe secundă în comparație cu modulul software rapid de analiză cu 

metoda elementelor finite care într-o secundă poate calcula cedarea pentru mai puțin de 10 secvențe de 

stivuire. Așadar, timpul de estimare folosind modelele neuronale poate fi considerat neglijabil în comparație 

cu timpul pe care îl necesită analiza cu elemente finite, iar acest lucru oferă o multitudine de oportunități de 

cercetare cu referire la procesul de optimizare structurală a materialelor compozite stratificate cu ajutorul 



algoritmilor evolutivi și nu numai. Un alt avantaj foarte mare al modelării statistice este punerea în valoare 

a unui volum imens de date, rezultat în urma simulărilor, cu scopul de a forma și extinde seturi de date și 

implicit de a îmbunătăți perfomanțele modelelor statistice sau chiar de a extinde capabilitățile de modelare 

ale acestora. Altfel, atât datele rezultate în urma simulărilor cât și energia utilizată pentru a le produce ar fi 

risipite odată cu finalizarea procesului de optimizare. Așadar, viteza de analiză a comportamentului mecanic 

este și mai mult îmbunătățită prin adoptarea metodelor din domeniul inteligenței artificiale, atunci când sunt 

colectate suficiente date, menținându-se în același timp un nivel de precizie ridicat, după cum demonstrează 

rezultatele prezentate în acest capitol. De asemenea, abordarea propusă realizează o punte interdisciplinară 

între domeniul ingineriei materialelor și cel al inteligenței artificiale, cu rezultate foarte promițătoare.  

În capitolul 5 a fost prezentată în detaliu structura unui algoritm evolutiv neconvex de optimizare a 

materialelor compozite stratificate, precum și rezultatele obținute cu acest algoritm în comparație cu un 

algoritm genetic de optimizare convexă. Convergența procedurii de optimizare neconvexă a fost analizată 

folosind un amplu studiu de caz din care a reieșit eficiența computațională a acesteia în comparație cu 

algoritmul genetic de optimizare convexă. Astfel, timpul de optimizare pentru algoritmul evolutiv propus a 

fost de numai 2.8 h, în comparație cu metoda de optimizare convexă care necesită un timp de 148.5 h. Mai 

mult, calitatea soluțiilor obținute cu metoda propusă este ușor superioară în sensul că pe lângă configurațiile 

de stivuire ale straturilor compozite optimale găsite cu procedura convexă mai sunt identificate și alte 

configurații superioare în spațiul neconvex explorat. De asemenea, a fost analizat în detaliu și cazul în care 

metoda deterministă de evaluare a fezabilității unei soluții folosind modulul rapid de analiză cu elemente 

finite este înlocuită de un model statistic precum cele prezentate în capitolul 4. Astfel, s-a folosit o rețea 

neuronală convoluțională antrenată să estimeze factorul general de cedare a unei configurații de straturi 

compozite. Convergența și rezultatele obținute folosind acest model statistic pentru același studiu de caz și 

aceiași parametri ce controlează algoritmul genetic sunt foarte asemănătoare cu profilul de convergență și 

rezultatele obținute folosind modelul determinist de analiză cu elemente finite. Datorită vitezei de estimare 

a modelului neuronal, timpul de optimizare scade la numai 9 s. Acest capitol a avut un scop dublu: pe de o 

parte s-a prezentat o metodologie de optimizare neconvexă adaptată la cazul materialelor compozite 

stratificate, iar pe de altă parte au fost integrate în procesul de optimizare conceptele dezvoltate în capitolele 

anteriore – modelul determinist rapid de analiză cu metoda elementelor finite (capitolele 2 și 3) și modelele 

statistice de estimare a cedării (capitolul 4), demonstrându-se aplicabilitatea practică a metodelor propuse 

în cadrul tezei.  

În capitolul 6 s-a acordat o atenție deosebită unei probleme întâlnite în diverse etape ale procesului 

de producție, precum: orientarea țesăturilor în funcție de secvența optimală de stivuire furnizată de către 

poiectanți, debitarea componentelor finale din materialul compozit finit la orientarea dorită etc. Problema 

la care se face referire este detecția automată a orientării fibrelor pentru materialele compozite stratificate 

sau pentru țesăturile constituente. Automatizarea procesului de detecție a orientării fibrelor este motivată de 

caracterul anizotrop/ortotrop al materialelor compozite şi de mecanismele complexe de cedare şi are un 

impact direct asupra costurilor de producţie prin: reducerea implicării factorului uman; reducerea timpul din 

producţie; simplificarea/eliminarea altor procese – spre exemplu una dintre alternativele curente constă în 

lipirea pe material a unei etichete care indică direcţia fibrelor şi scanarea ulterioară a acestei etichete. În 

acest capitol au fost propuse două metode de detecție automată a orientării fibrelor. Ambele  metode implică 

costuri reduse de implementare atât hardware cât și software. Prima metodă se bazează pe procesarea de 

imagine clasică și pe prelucrarea geometrică, iar cea de-a două metodă se folosește de rezultatele recente 

din domeniul rețelelor neuronale convoluționale. Fiecare dintre aceste metode vine cu avantaje și 

dezavantaje, ce au fost tratate pe larg în cadrul capitolului. Ambele metode sunt complet automate în sensul 

că primesc ca date de intrare o imagine cu materialul scanat în etapa de producție de interes și furnizează ca 

date de ieșire orientarea unghiulară a materialului respectiv. Totuși, la introducerea în sistem a unui nou tip 

de material, ambele metode trec printr-o etapă inițială în care parametrii algoritmilor sunt ajustați manual 

pentru metoda 1 (proces de calibrare) și automat pentru metoda 2 (antrenarea rețelei convoluționale). S-au 

obținut rezultate foarte precise cu ambele metode, lucru care se poate reflecta la nivelul calității produselor 



finite realizate din materiale compozite. De exemplu, erorile de estimare în cazul metodei bazate pe rețele 

neuronale sunt de ±0.15° la un nivel de încredere de 99.8%. Prin experimentele numerice realizate în acest 

capitol s-a demonstrat că metodele propuse pot fi folosite cu succes pentru o gamă largă de materiale. De 

asemenea, în acest capitol a fost abordată și problema detecției automate a erorilor de orientare ale 

traductoarelor electrotensometrice rezitive (TER) aplicate pe structurile compozite. Problema are o 

aplicabilitate practică foarte importantă, deoarece permite aplicarea corijărilor prin calcul asupra 

măsurătorilor experimentale. Metoda propusă este stabilă și precisă după cum demonstrează analizele 

efectuate, iar procedura este modularizată ceea ce permite cu ușurință extinderea sau îmbunătățirea acesteia. 

Totodată, procedura de detecție automată a erorilor de orientare ale TER este o demonstrație în care tehnicile 

clasice de procesare de imagine se îmbină armonios cu modelele neuronale din domeniul inteligenței 

artificiale. 

Contribuții 

Autorul consideră că pe parcursul tezei au fost aduse următoarele contribuții: 

1. Realizarea unei documentări riguroase în ceea ce privește domeniul optimizării structurale a 

materialelor compozite stratificate, dar și a domeniilor conexe tezei de doctorat, precum inteligența 

artificială, învățarea automată și procesarea de imagine; 

2. Realizarea unui modul software ultrarapid de analiză cu metoda elementelor finite, bazat pe un 

model matematic ce folosește teoria de ordin I de deformare la forfecare (First Order Shear 

Deformation Theory - FSDT). Modulul software este special realizat pentru materialele compozite 

stratificate, în contextul procesului de optimizare structurală. Precizia ridicată - confirmată prin mai 

multe proceduri de validare a modelului – și rapiditatea analizei sunt esențiale în procesul de 

optimizare a compozitelor stratificate, iar modulul software dezvoltat poate crea noi oportunități de 

cercetare în ceea ce privește optimizarea structurilor cu geometrie și condiții pe frontieră complexe, 

păstrând nivelul ridicat de precizie al analizei cu elemente finite. Structura modulului software, 

detaliile esențiale ce stau la baza implementării acestuia, precum și rezultatele obținute au fost 

diseminate în [19]; 

3. Dezvoltarea unor modele statistice de estimare a cedării materialelor compozite stratificate și 

antrenarea acestora cu date obținute din analiza cu metoda elementelor finite. S-a demonstrat că 

aceste modele sunt capabile să estimeze foarte precis dacă un material va ceda sau nu în funcție de 

configurația de straturi utilizată și configurația de forțe exercitate. Odată acumulate suficiente date, 

rolul analizei cu metoda elementelor finite ar putea fi preluat de către modelele statistice antrenate, 

principalul avantaj fiind timpul de deducție care poate fi considerat neglijabil în comparație cu 

timpul necesar analizei cu elemente finite. Din cunoștiințele autorului, această abordare este nouă 

în domeniul optimizării structurale a materialelor compozite stratificate, iar viteza foarte mare de 

deducție a modelelor statistice poate crea oportunități de cercetare, dar și de dezvoltare ulterioară a 

ideii, prin folosirea de arhitecturi complexe pentru modelele statistice neuronale, cu capabilități 

extinse, atunci când va fi colectat un volum suficient de date. Pe lângă avantajul vitezei, utilizarea 

modelelor statistice realizează o punte între domeniul ingineriei mecanice și cel al inteligenței 

artificiale și, totodată, pune în valoare volumul de date generat de optimizarea structurală a 

compozitelor stratificate. Aceste date sunt generate folosind analiza cu metoda elementelor finite, 

iar efortul computațional de generare ar rămâne nevalorificat ulterior procesului de optimizare, în 

cazul în care nu s-ar folosi modelarea statistică propusă. Arhitecturile modelelor statistice, 

strategiile de antrenare, predictorii, precum și rezultatele obținute au fost diseminate în [20] și în 

[21]; 

4. Dezvoltarea unui algoritm evolutiv de optimizare structurală a materialelor compozite 

stratificate, ce are la bază metoda strength pareto evolutionary algorithm II (SPEA-II), adaptată la 

optimizarea simultană a greutății și costurilor compozitelor stratificate. De asemenea, metoda este 



complementată cu modificări în scopul îmbunătățirii convergenței. În cadrul procedurii de 

optimizare, s-a demonstrat fiabilitatea metodei propuse atunci când analiza comportamentului 

mecanic al structurii compozite se face fie cu metoda elementelor finite, fie cu un model statistic 

antrenat folosind date provenite din analiza cu elemente finite. Structura algoritmului evolutiv, 

analiza detaliată a timpilor asociați cu optimizarea structurală, precum și rezultatele obținute au fost 

diseminate în [23]; 

5. Dezvoltarea a două metode de detecție automată a orientării fibrelor pentru un material compozit 

stratificat sau pentru o țesătură din fibre, folosind ca date de intrare o imagine a materialului analizat. 

Una dintre metode este bazată pe procesarea clasică de imagini și pe tehnicile din domeniul 

geometriei computaționale, iar cea de-a doua metodă este bazată pe rețelele neuronale 

convoluționale. Metodele propuse au cerințe hardware minimale și sunt importante în procesul de 

producție, având ca efect reducerea implicării factorului uman, reducerea timpul din producţie, 

simplificarea/eliminarea altor procese, realizarea cu precizie a soluțiilor optimale obținute în cadrul 

procesului de optimizare structurală și asigurarea calității. Descrierea detaliată a metodelor propuse, 

împreună cu rezultatele obținute au fost diseminate în [25] și în [26]; 

6. Dezvoltarea unei metode de detecție automată a erorilor de orientare ale traductoarelor 

electrotensometrice rezistive (TER), folosind ca date de intrare o imagine a materialului analizat și 

a traductorului aplicat. Metoda propusă este una complexă în care tehnicile clasice de procesare de 

imagine sunt îmbinate armonios cu tehnicile din domeniul inteligenței artificiale – în speță cu 

rețelele neuronale artificiale. De asemenea, metoda propusă are o aplicabilitate practică foarte 

importantă, deoarece permite aplicarea corijărilor prin calcul asupra măsurătorilor experimentale. 

Direcții viitoare de cercetare 

Metodele dezvoltate în cadrul acestei teze, în contextul optimizării structurale a materialelor 

compozite stratificate, au o aplicabilitate practică imediată, demonstrată prin analizele numerice prezentate 

și prin rezultatele obținute, dar deschid totodată și noi oportunități de cercetare, mai jos fiind enumerate 

câteva dintre ele: 

1. Optimizarea structurilor din materiale compozite stratificate cu geometrie complexă și condiții pe 

frontieră variate, într-un timp-procesor rezonabil, menținând precizia analizei cu metoda 

elementelor finite. Acest lucru este posibil datorită modulului software ultrarapid special dedicat 

analizei cu elemente finite, dezvoltat în cadrul tezei, în contextul optimizării structurale. Realizarea 

acestui modul a reprezentat unul dintre scopurile principale ale tezei, tocmai pentru a depăși 

dificultățile generate de faptul că analiza cu elemente finite este o metodă intensivă computațional, 

ceea ce în mod obișnuit implică o durată inacceptabilă a procesului de optimizare. În cadrul tezei 

au fost utilizate cazuri numerice relativ simple, validate, pentru a face expunerea cat mai clară, dar 

și din cauză că definirea cazurilor complexe este un proces anevoios, din lipsa funcționalităților care 

să permită interfațarea ușoară dintre utilizator și modulul software dezvoltat. Deși procedurile de 

calcul ale modulului software sunt optimizate, folosindu-se calculul vectorizat, este necesară 

aducerea de îmbunătățiri la partea de interfațare cu utilizatorul pentru a face posibilă definirea cât 

mai ușoară a cazurilor numerice cu geometrie și condiții pe frontieră complexe și pentru a înlesni 

procesul de cercetare a optimizării structurale a materialelor compozite stratificate; 

2. Punerea în valoare a datelor generate în urma analizei cu metoda elementelor finite, prin 

antrenarea modelelor statistice cu scopul de a estima comportamentul mecanic sau cedarea 

structurilor compozite stratificate. Această abordare este nouă, iar în cadrul tezei de doctorat s-a 

demonstrat cu ajutorul experimentelor numerice că procedura este viabilă. Din punctul de vedere al 

autorului, ar fi foarte interesant de studiat aplicarea metodei propuse, pe seturi mari de date, pentru 

cazuri numerice complexe. Acest proces este unul de amploare, dar poate confirma o direcție de 



cercetare complet nouă și interesantă pentru optimizarea stratificatelor, care ulterior poate fi 

adoptată la scară largă. Avantajele sunt evidente: reutilizarea datelor generate în cadrul proceselor 

de optimizare și reducerea drastică a timpului necesar optimizării, datorită vitezei foarte mari de 

deducție a modelelor statistice;  

3. Utilizarea modulului software pentru analiza cu metoda elementelor finite și utilizarea modelelor 

statistice în cadrul altor tehnici eurisitice de optimizare a compozitelor stratificate. În această teză 

a fost prezentat cazul unui algoritm evolutiv (SPEA-II), dar utilizarea metodelor dezvoltate este 

independentă de euristica aleasă, iar din acest punct de vederea domeniul optimizării structurale a 

materialelor compozite stratificate este unul foarte prolific, în care este utilizată o gamă foarte largă 

de algoritmi de optimizare; 

4. Analiza preciziei detecției automate a orientării fibrelor pentru o gama cât mai largă de materiale 

compozite și țesături. Viabilitatea metodelor propuse în cadrul tezei de doctorat a fost demonstrată 

cu ajutorul mai multor materiale, dar o eventuală rafinare a acestor metode - dacă va fi cazul pentru 

anumite materiale neconsiderate în această lucrare - ar putea extinde aplicabilitatea practică a 

metodelor propuse, contribuind totodată la eficientizarea și îmbunătățirea procesului de producție; 

5. Analiza detaliată a îmbunătățirilor aduse de aplicarea corijarilor prin calcul asupra măsurătorilor 

experimentale, în urma detecției automate a erorilor de orientare a traductoarelor 

electrotensometrice rezistive. Aplicarea în practică a metodei propuse presupune depășirea 

anumitor dificultăți, precum dezvoltarea unui sistem stabil și performant de achiziție de imagini la 

o rezoluție mare.  

Bibliografie 

[1] Baker D.T., Foye R.L. Advanced Design Concepts for Advanced Composite Air Frames. North American 

Rockwell Corporation 1969; Technical Management Report No. 2. 

[2] Waddoups M.E. Structural Airframe Application of Advanced Composite Materials - Analytical Methods. Air 

Force Materials Laboratory 1969; Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, AFML-TR-69-101. 

[3] Verette R.M. Stiffness, Strength, and Stability Optimization of Laminated Composites. Northrop Aircraft 

Corporation 1970; Report NOR-70-138, Hawthorne, CA.  

[4] Konishi D.Y., Lee K.J. Strength and Stability Optimization of an Unstiffened Panel Under Multiple Inplane 

Loads. In: Advanced Composite Design Guides. Airforce Materials Laboratory 1973; 3rd Edition, Wright-

Paterson Air Force Base, Ohio. 

[5] Schmit L.A., Farshi B. Optimum Laminate Design for Strength and Stiffness. International Journal for 

Numerical Methods in Engineering 1973; 7(4): 519-536. 

[6] Schmit L.A., Farshi B. Optimum Design of Laminated Fiber Composite Plates. International Journal for 

Numerical Methods in Engineering 1977; 11(4): 623-640. 

[7] Gurdal Z., Haftka R.T. Optimization of Composite Laminates. Presented at: NATO Advanced Study Institute on 

Optimization of Large Structural Systems 1991; Berchtesgaden, Germany. 

[8] Haftka R.T., Walsh J.L. Stacking Sequence Optimization for Buckling of Laminated Plates by Integer 

Programming. AIAA Journal 1992; 30(3): 814-819. 

[9] Nagendra S., Haftka R.T., Gurdal Z. Stacking Sequence Optimization of Simply Supported Laminates with 

Stability and Strain Constraints. AIAA Journal 1992; 30(8): 2132-2137. 

[10] Callahan K.J., Weeks G.E. Optimum Design of Composite Laminates Using Genetic Algorithm. Composite 



Engineering 1992; 2(3): 149-160. 

[11] Nagendra S., Haftka R.T., Gurdal Z. Design of Blade Stiffened Composite Panels by a Genetic Algorithm. In: 

Proceedings of the 34th Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference 1993;  La Jolla, CA, 

pp. 2418-2436. 

[12] Nagendra S. Optimal Stacking Sequence Design of Stiffened Composite Panels with Cutouts. Virginia 

Polytechnic Institute and State University 1993; Ph.D. Dissertation. 

[13] Nagendra S., Jestin D., Gurdal Z., Watson L.T. Improved Genetic Algorithm for the Design of Stiffened 

Composite Panels. Computers & Structures 1996; 58(3): 543-555. 

[14] Sonmez F.O. Optimum design of composite structures: A literature survey (1969–2009). Journal of Reinforced 

Plastics and Composites 2017; 36(1): 3-39. 

[15] Ganguli R. Optimal design of composite structures: A historical review. Journal of the Indian Institute of 

Science 2013; 93(4): 557-570. 

[16] Xu Y., Zhu J., Wu Z., Cao Y., Zhao Y., Zhang W. A review on the design of laminated composite structures: 

constant and variable stiffness design and topology optimization. Advanced Composites and Hybrid 

Materials 2018; 1: 460-477. 

[17] Nikbakt S., Kamarian S., Shakeri M. A review on optimization of composite structures Part I: Laminated 

composites. Composite Structures 2018; 195: 158-185. 

[18] Ochoa O.O., Reddy J.N. Finite element analysis of composite laminates. Kluwer 1992; The Netherlands. 

[19] Șerban A. Fast and robust Matlab-based finite element model used in the layup optimization of composite 

laminates. In: 7th International conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering 2016; 147. 

[20] Șerban A. Failure estimation of the composite laminates using machine learning techniques. Steel and 

Composite Structures 2017; 25(6): 663-670. 

[21] Șerban A. Failure estimation of the composite laminates in layup optimization using finite element analysis 

and deep learning. Journal of Failure Analysis and Prevention 2020; DOI: 10.1007/s11668-020-00925-7. 

[22] Soremekun G.A. Genetic algorithms for composite laminate design and optimization. Department of 

Engineering Mechanics 1997; Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA. 

[23] Șerban A, Bârsănescu P. Non-convex layup optimization of the composite laminates with deep convolutional 

neural networks and modified SPEA-II. In: 9th International conference on Advanced Concepts in 

Mechanical Engineering 2020. 

[24] Șerban A. Time optimal trajectory generation from polyline with velocity, acceleration and spatial deviation 

constraints. In: 7th International conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering 2016; 147. 

[25] Șerban A. Automatic detection of fiber orientation on CF/PPS composite materials with 5-harness satin weave. 

Fibers and Polymers 2016; 17(11): 1925-1933. 

[26] Șerban A, Bârsănescu P. Automatic detection of fiber orientation on composite laminates using convolutional 

neural networks. In: 9th International conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering 2020. 

 



Publicații proprii 

 

În reviste cotate ISI: 

[1] Șerban A. Failure estimation of the composite laminates using machine learning techniques. Steel and 

Composite Structures 2017; 25(6): 663-670 (Factor impact: 4.394). 

http://dx.doi.org/10.12989/scs.2017.25.6.663 

[2] Șerban A. Automatic detection of fiber orientation on CF/PPS composite materials with 5-harness satin weave. 

Fibers and Polymers 2016; 17(11): 1925-1933 (Factor impact: 1.797). https://doi.org/10.1007/s12221-

016-6049-z 

[3] Șerban A. Failure estimation of the composite laminates in layup optimization using finite element analysis 

and deep learning. Journal of Failure Analysis and Prevention 2020; (Factor impact: 0.8). 

https://doi.org/10.1007/s11668-020-00925-7 

[4] Bârsănescu P., Sandovici A., Șerban A. Mohr-Coulomb criterion with circular failure envelope, extended to 

materials with strength-differential effect. Materials & Design 2018; 148: 49-70 (Factor impact: 6.289). 

https://doi.org/10.1016/j.matdes.2018.03.043 

 

În BDI (indexate ISI): 

[5] Șerban A. Fast and robust Matlab-based finite element model used in the layup optimization of composite 

laminates. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2016; 147(1): 012103. 

https://doi.org/10.1088/1757-899X/147/1/012103 

[6] Șerban A. Time optimal trajectory generation from polyline with velocity, acceleration and spatial deviation 

constraints. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2016; 147(1): 012104. 

https://doi.org/10.1088/1757-899X/147/1/012104 

[7] Șerban A, Bârsănescu P. Non-convex layup optimization of the composite laminates with deep convolutional 

neural networks and modified SPEA-II. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020 

(în curs de publicare). 

[8] Șerban A, Bârsănescu P. Automatic detection of fiber orientation on composite laminates using convolutional 

neural networks. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020 (în curs de publicare). 


