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Plantejament 
 
L’anàlisi numèrica dels efectes del pretensat en les membranes es podria abordar a partir 
de: 
  
- les dimensions del paraboloide quadrat 
- les dimensions del paraboloide rectangular 
- la curvatura de la superfície del paraboloide quadrat 
- la curvatura de la superfície del paraboloide rectangular 
- la curvatura de les vores del paraboloide quadrat 
- la curvatura de les vores del paraboloide rectangular 
- les càrregues aplicades al paraboloide quadrat 
- les càrregues aplicades al paraboloide rectangular 
 
Es tracta doncs de 5 variables relacionades entre si, que són: dimensions, curvatura de la 
superfície, curvatura de la vora, càrregues i forma. Les relacions entre aquestes variables 
es podrien presentar en forma de fitxes o quadres gràfics.   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paraboloide (esquerra) i hiperboloide (dreta) segons X.Gimferrer, 2015 
 

 
Caldria definir clarament l'àmbit i les limitacions de l’anàlisi, perquè no és d'aplicació 
universal i, per altra banda, es podria abordar amb d’altres mètodes. També caldria 
considerar la no linealitat del mòdul de deformació, que varia molt amb les tensions, i per 
tant no es pot considerar constant, contràriament al que s’ha fet surant molt de temps 
donades les limitacions del càlcul numèric. 
  
Per altra banda, des de ja fa alguns anys (eurocodis inclosos), la seguretat no s'aplica 
reduint només la resistència dels materials. Una discussió sobre aquest tema de la 
seguretat aplicada a les estructures de membrana es pot trobar al document "CEN/TC 
250/WG 5 Membrane Structures. Scientific and Policy Report", que no és el document 
preliminar de l'eurocodi 10 perquè li han passat pel davant el vidre i les estructures 
existents. 
  
Una altre simplificació que ja no cal fer és la de la distribució uniforme del pretensat ja que, 
degut al procediment actual de obtenció de la forma amb el mètode de la densitat de 
forces, el pretensat es reparteix per aconseguir la forma que es busca. 
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Conoide (esquerra) i carenes i valls (dreta) segons X.Gimferrer, 2015 
 

Consideracions relatives a la terminologia 
  
Les estructures laminars són les que aguanten per la forma i tenen dues dimensions molt 
superiors a la tercera però resisteixen el tall. Hi han molts exemples, però es pot esmentar 
a en Heinz Isler, que es va preocupar de que no treballessin a la flexió utilitzant el mètode 
d'inversió del funicular. 
  
Les membranes també aguanten per la forma i tenen dues dimensions molt superiors a la 
tercera però no resisteixen el tall. Tant és així que, en estructures, quan es parla dels 
esforços de membrana, no s'inclouen ni el tall ni la flexió. 
  
És una confusió freqüent, que quan es parla de làmines s’està parlant de membranes. O 
sigui, que caldria canviar molt sovint la paraula "làmina" per la paraula "membrana" i 
"laminar" per "de membrana". En Carles Buixadé  ho va ensenyar fa uns quants anys a 
l’Escola d’Arquitectura de Barcelona i es pot comprovar e qualsevol llibre bàsic de tipologia 
estructural. 
  
D’altres confusions lingüístiques comunes: 
  
- "tipologia" o "tipologies" en lloc de "tipus" 
- "metodologia" o "metodologies" en lloc de "mètode" o "mètodes" 
- "normatives" en lloc de "normes" 
- "pretesado" i "tesado" potser estan ben dits, però no s'utilitzen. Ve a ser com el "form- 
   finding" que no traduïm  per "obtenció" de la forma, sinó per "recerca (en castellà  
   búsqueda)" de la forma. 
  
D’altres observacions a considerar: 
  
El vent no s'acostuma a barrejar amb la neu. 
  
La pèrdua de tensió per entrada en càrrega dels suports de la membrana es pot considerar 
analitzant la membrana conjuntament  amb els suports.  
 
Cal considerar la necessitat de re-tensar després de la primera ventada.  
   
La direcció de la pressió i de la succió del vent en cada punt de la superfície de la 
membrana és significativa i depèn molt de la curvatura. No es pot considerar vertical en 
cada punt, perquè considerant-la vertical en cada punt les conclusions relatives al vent 
seran menys que orientatives ja que la càrrega de vent és perpendicular a la superfície. 
Això afecta més al resultat a mesura que augmenta la curvatura. 
  
Les curvatures de la superfície i de les vores influeixen en la tensió però no afecten a la 
magnitud de la càrrega aplicada. Encara que les curvatures variïn molt, la suma de les 
accions continua sent igual a la suma de les reaccions. 


