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structural discretization

origin s
la superfície que farà de forjat, es recolza en les peces verticals portants, quedat així 

definit un perímetre i un punts d’anclatge. És a partid d’aquesta informació  que la su-

perfície és dividida en elements construïbles amb l’objectiu d’aconseguir una distribució 

tensional el més uniforme possible, i així usar els mateixos elements estructurals (ba-

rres,  perfils, calbes) en tota l’estructura. 

grid generator

grid generation
per tal d’assolir els objectius esmentats anteriorment, s’ha desenvolupat un algoritme 

vinculat a un programa de CAD (GH+Rhino) que permet discretitzar qualsevol superfície 

en elements de mides semblants. I a la vegada dotar-la de capacitats resistents, afegint 

inèrcia a la secció, una interpretació de la viga Fink pero en tres dimensions. 

think fi nk
per tal d’assolir els objectius esmentats anteriorment, s’ha desenvolupat un algoritme 

vinculat a un programa de CAD (GH+Rhino) que permet discretitzar qualsevol superfície 

en elements de mides semblants. I a la vegada dotar-la de capacitats resistents, afegint 

inèrcia a la secció, una interpretació de la viga Fink pero en tres dimensions. 

structural analysis & confi rmation
s’escull l’elemnt d’unió per ser el que més esforç rep, i s’analitza per elements finits per 

tal de saber els seu estat tensional i la seva capacitat resitent. Es faran servir els resultats  

també per optimitzar la peça, directament des d’el programa d’anàlisi

construction detail

1-  unió feta de pletines d’acer INOX (d. 2205 allloy) 

soldades en taller i pre-mecanitzades.

2- perfil estructural de FGRP (fiber glass reinforced 

polymer) amb perforacions regulades (ISO)

3- cable massis d’acer INOX (d. 2205 alloy) amb ros-

ca als extrems

4- conector d’acer INOX roscat amb passador i siste-

ma de bloqueig mecànic automàtic

5- perfil tubular d’acer INOX estructural (d. 2205 

alloy) tancat.

6- Pletines d’acer INOX mecanitzades en taller i solda-

des al perfil tubular.

7- Mecanisme en traucolís (per situacions puntuals 

d’excess de càrrega): passador d’acer i pletines de 

reforç.
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esquemes de la generació del 

sistema estructural per al forjat. 

Solució escollida i estandaritza-

ció de les longituds d perfils (gra-

dient de color segons longitud).

difinició de la superfícis i posició 

respecte l’edifici

secció del forjat i esquema de la 

sistema Fink 3d

optimization
optimització post-anàlisi de la unió dissenya-

da. Un cop comprobats els estats tensionals i 

capacitat resistent de la peça, s’ha utilitzat un 

algoritme d’optimització recursiu del pròpi pro-

grama d’anàlisi, que ha obtingut aquest resutat 

(fig. 2) després de realitzar 20 iteracions.

La peça pesava 10,25 kg i l’optimitzada pesa 

7,83 kg, aquí el promotor decideix si invertir 

més en hores de tall o en més material.

estat tensional (Von-Miss)

estat tensional (2on)

deformació
mesh inicial (gris) i 

parts del material que 

poden ser eliminades

peça optimitzada
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