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NÁVRH POČÁTEČNÍHO TVARU PRO MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE 

DESIGN OF INITIAL SHAPE OF MEMBRANE STRUCTURES 

Abstrakt 

Tento příspěvek se věnuje otázce navrhování a výpočtu membránových konstrukcí.  
V teoretické části bude pojednáno o problematice hledání výchozích tvarů, tedy o takzvané teorii 
form-finding. V praktické části bude prezentován návrh a výpočet membránové konstrukce zastřešení 
stadionu na konkrétním příkladu. Tato práce byla vypracována s ohledem na záměr firem Dlubal 
Software, s.r.o. a FEM consulting, s.r.o. vytvořit modul pro hledání výchozích tvarů membránových 
konstrukcí, jenž by byl následně implementován do softwaru RFEM. 
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Abstract 

The subject of this article is the question of design and analysis of membrane structures. 
The first part of this article deals with the problem of form-finding. It is the problem of searching for 
the initial shape of membrane structure. In the second part of the article, an example of design and 
analysis of the membrane structure of a stadium roof is presented. This work was carried out with 
respect to the intention of companies Dlubal Software, s.r.o. and FEM consulting, s.r.o. to create the 
module for finding initial shapes of membrane structures, which would be consequently implemented 
to the software RFEM. 
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 1 ÚVOD 
Při navrhování membránových konstrukcí je určení počátečního tvaru a napjatosti jednou 

z klíčových otázek. Pro dosažení požadované únosnosti, stability a tvarové stálosti je nutné 
membránu předepnout a tím do ní vnést geometrickou tuhost. Orientace radiálních složek předpětí je 
determinována volenou geometrií konstrukce. Proto u membránových konstrukcí nelze oddělovat 
samotný návrh tvaru od statické, případně dynamické analýzy [2, 8, 9]. 

Počáteční rovnovážný stav membránové konstrukce musí zaručit existenci pouze tahových 
napětí po celou dobu její životnosti. Při žádné kombinaci zatížení nesmí dojít ke vzniku tlakových 
napětí, jejichž důsledkem by bylo vrásnění, které způsobuje estetické a někdy i statické znehodnocení 
stavby [5]. 
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Vlastní tíha membrány je velice nízká a proto příliš nepřispívá ke stabilizaci tvaru, jak tomu 
může být například u betonových konstrukcí. V procesu hledání počátečního rovnovážného stavu 
membránové konstrukce tak obvykle vytváříme tvar prostřednictvím požadavku na výsledné napětí 
[4, 6]. 

V souvislosti s touto skutečností vznikla takzvaná „teorie mýdlových bublin“ (obr. 1), která 
vychází z hledání takové plochy mezi danými hranicemi, jejíž povrch je minimální [3]. Takovýto tvar 
má totiž speciální vlastnost, kterou je jeho izotropní předpětí. Pro mnoho případů je tato varianta 
velice výhodná, protože vykazuje značnou geometrickou tuhost. Na tuto souvislost ve své práci [1] 
poukázal průkopník v oblasti navrhování membránových konstrukcí Frei Otto. 

 

Obr. 1: Geometrické tvary mýdlových bublin mezi tuhými hranicemi, vizualizace katenoidu (vpravo) 

Jsou však i takové případy, ve kterých tento požadavek vede k chybnému řešení a je nutné 
najít jiný vhodný tvar. K tomu účelu využíváme předepisování anizotropního (často ortotropního) 
pole napětí, jehož výsledkem je jiný vhodný tvar membránové konstrukce. Samotný požadavek 
výsledného napětí je tedy řídícím parametrem navrhování tvaru [7]. 

 2 NÁVRH A VÝPOČET MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 
STADIONU 
Cílem praktické části tohoto příspěvku byl návrh a výpočet membránové konstrukce zastřešení 

stadionu, který měl ověřit možnosti programu RFEM generovat výchozí tvary těchto konstrukcí a 
dále navrhnout potřebné úpravy tohoto softwaru. Při návrhu níže prezentované konstrukce bylo nutné 
uvažovat jak konstrukční a dispoziční, tak i estetické požadavky na uvažovanou stavbu. Vysoká 
pozornost byla nejdříve věnována navržení nosného lanového systému a následně samotné 
membráně, kterou tento lanový systém vynáší. 

  
Obr. 2: I) Půdorysné statické schéma jedné poloviny zastřešení stadionu, II) Opakující se motiv 

výsledného tvaru, III) Část globálního modelu membránové střechy 
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Lanový systém musí zajišťovat jak potřebné statické požadavky, tak i nerušený výhled diváka 
z tribun. Lanový systém je proto vynášen na vně stojící sloupy. Potřebné vlastnosti zajišťují vhodně 
navržené křivosti lan a míra jejich předpětí. 

Na obr. 2 vlevo je prezentováno půdorysné statické schéma jedné poloviny zastřešení 
stadionu. V této konstrukci se opakuje motiv, který je znázorněn uprostřed obr. 2. V pravé části 
tohoto obrázku je dále prezentována část globálního modelu, kde zelené kružnice znázorňují kotvení 
vnějších lan do obvodového pláště tribun a modré kružnice znázorňují vrcholy vně stojících sloupů. 

Po dokončení návrhu nosného lanového systému byl hledán vhodný tvar samotné membrány, 
a to nejprve na fragmentu plochy, dále pak analogicky na celém modelu. Membrána je tvořena  
z šestnácti kuželových tvarů, které jsou umístěny vedle sebe (obr. 3). Tyto kuželové tvary jsou 
poměrně ploché, a proto je zde požadavek minimalizace plochy relevantní. 

Tvar membrány byl generován následovně. Membrána byla nejprve vymodelována v rovině, 
následně došlo k převýšení vnitřní hranice a aplikaci značné míry předpětí. Tvar se ustálil právě  
v poloze minimální plochy, což bylo možné ověřit existencí izotropního pole napětí. Jak vnucená 
deformace, tak aplikace smrštění sloužily pouze k nalezení výchozího tvaru a nemají žádnou 
souvislost s požadavkem na výsledné napětí, či posuzováním konstrukce. Po vygenerování tohoto 
tvaru byly převzaty uzlové souřadnice a odstraněno veškeré napětí, což v důsledku vedlo k jisté 
simulaci form-finderů. Po převzetí tvaru sítě konečných prvků bylo do membrány vneseno 
požadované předpětí. 

 
Obr. 3: Globální model membránové konstrukce 

 
Obr. 4: Tvar sítě konečných prvků, prezentovaný na jedné šestnáctině membránové konstrukce 
(vlevo); Deformace při zatížení sněhem, či větrem prezentovány na jedné šestnáctině modelu 

(vpravo) 

Model byl dále podroben statické analýze. Na obr. 4 vpravo je prezentována deformace 
fragmentu konstrukce v důsledku zatížení. Na obr. 5 je pak prezentována část výpočtového modelu. 
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Obr. 5: Část globálního modelu membránové konstrukce 

 3 ZÁVĚR 
Na uvedeném modelu byly otestovány možnosti programu RFEM generovat výchozí tvar pro 

membránové konstrukce. V tomto ohledu byla prokázána možnost generování dobrých tvarů 
membrán s izotropním předpětím pomocí uvedeného programu. Možnosti generování tvarů pro jiné 
předpětí jsou zatím omezené. 

Dále byla provedena podrobná analýza nezbytných úprav k vytvoření modulu pro  
form-finding na základě studie nejnovějších poznatků z této oblasti. 
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