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ABSTRAKT  

Diplomová práce je zaměřena na porovnání lineární a nelineární analýzy ocelové 

konstrukce a z toho plynoucí rozdíly jak v numerických výsledcích, tak v čase potřebném 

k získání těchto výsledků. Tyto analýzy jsou provedeny na výškové budově, která má 

celkem deset podlaží a slouží jako administrativní budova. Statický model konstrukce a 

výpočty jsou provedeny v programovém systému RFEM od firmy Dlubal, pouze zatížení 

pro jednotlivé zatěžovací stavy je počítáno ručně.   
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lineární analýza, nelineární analýza, statický model, administrativní budova, zatížení, 
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ABSTRACT 

The diploma thesis is focused on the comparison of the linear and nonlinear analysis of 

the steel structure and the resulting differences in both the numerical results and the 

time needed to obtain these results These analyzes are performed on a high-rise 

building, which has 10 floors and is used as an administrative building. Static model 

construction and calculations are performed in software system from Dlubal RFEM only 

loads for individual load cases are calculated manually. 

KEYWORDS 

linear analysis, nonlinear analysis, static model, administrative building, load, internal 

forces, dimensioning
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1  ÚVOD 

Tato práce se zabývá lineární a nelineární analýzou ocelové konstrukce a rozdíly mezi 

nimi. Nejdříve bylo třeba vybrat konstrukci, na které mohou být obě tyto analýzy provedeny. 

Předpokladem byla volba výškové budovy o zhruba deseti podlažích. Jako inspirace 

posloužila administrativní budova na ulici Šumavská v Brně. Počet podlaží byl zredukován 

z osmnácti na pouhých deset a to především z důvodu velikosti modelu a omezeného času pro 

zpracování výsledků pro tuto práci. 

Skeletový konstrukční systém budovy byl zachován. Jedná se tedy o ocelovou 

výškovou konstrukci tvořenou sloupy, průvlaky, příhradovými vazníky a podélnými ztužidly. 

Vzhledem k omezeným podkladům pro vypracování statického modelu byly profily 

jednotlivých prvků odhadnuty a posouzeny na vybrané zatěžovací stavy a jejich kombinace. 

Model byl vzhledem k jeho náročnosti při tvorbě zjednodušen. Jde především o vynechání 

prostoru pro schodiště. Tato skutečnost však nemá zásadní vliv na splnění zadaného úkolu, 

tedy porovnání vypočtených výsledků a srovnání potřebného času u obou analýz. 

Zatížení pro jednotlivé zatěžovací stavy bude spočítáno ručně. Celá konstrukce bude 

vymodelována ve výpočtovém programu RFEM od Dlubalu (verze 5.11), což je statický 

software, jenž používá výpočet na základě metody konečných prvků (MKP). Celý model bude 

vytvořen jako 3D prostorový. Přidány budou jednotlivé zatěžovací stavy s vypočtenými 

hodnotami zatížení. Dále budou dle platné normy vygenerovány kombinace zatěžovacích 

stavů a programem vypočteny vnitřní síly pro následné dimenzování prvků. Poté bude použit 

přídavný modul RF-STEEL EC3 – Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3. 

Při lineární analýze budou posuzovány kombinace výsledků a při nelineární analýze 

kombinace zatížení. Na závěr budou srovnány výsledné vypočtené hodnoty obou metod a také 

bude porovnán čas potřebný k získání těchto výsledků. 
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2  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

2.1  DISPOZICE, KONSTRUKČNÍ SYSTÉM A ROZMĚRY 

Pro účely porovnání lineární a nelineární analýzy byla zvolena vícepodlažní budova. 

Jako inspirace pro návrh budovy posloužila výšková administrativní budova na ulici 

Šumavská v Brně. 

Konstrukční systém budovy je skeletový tvořený ocelovými prvky z oceli třídy S 235. 

Mezi svislé prvky patří sloupy a ztužidla a mezi vodorovné průvlaky a příhradové vazníky 

tvořené horním pásem, dolním pásem a diagonálami. Půdorys má tvar čtverce o rozměrech 24 

x 24 m. Pomocí sloupů je každé podlaží rozděleno na dvacet pět čtvercových polí o 

rozměrech 4,8 x 4,8 m. V budově sídlí různé firmy. Dispozičně je tedy řešena tak, že 

v krajních polích po obvodu budovy jsou rozmístěny kanceláře a ve vnitřních polích se 

nachází společné chodby, sociální zázemí, výtahy a schodiště. 

Administrativní budova na Šumavské má osmnáct podlaží, pro náš účel však bylo osm 

podlaží odebráno, neboť pro srovnávací výpočty postačí zhruba deset podlaží a snahou také 

bylo udělat model co možná nejjednodušší kvůli časové náročnosti takto velkého modelu na 

výpočty. Budova má tedy celkem pouze deset nadzemních podlaží s celkovou výškou 35,65 

m. Její půdorysné rozměry byly zachovány, má tedy 24 x 24 m. 

Vzájemná vzdálenost modulových os 4,8 m, v jejichž průsečících jsou umístěny 

sloupy, byla ponechána, stejně tak průvlaky mezi sloupy v obou směrech budovy, příhradové 

vazníky procházející v polích mezi průvlaky ve vzdálenosti 1,2 m od sebe a svislá ztužidla. 

Prostor pro schodiště byl v modelu ponechán volný. To ovšem nemá žádný zásadní vliv na 

provedení srovnání analýz. Model byl již tak dosti složitý, což mělo za příčinu dlouhou 

odezvu programu, ať už při tvorbě modelu samotného, zadávání zatěžovacích stavů nebo 

spuštění jakýchkoliv výpočtů. Cílem navíc nebylo navrhnout budovu a nadimenzovat prvky, 

ale zaměřit se na rozdíly mezi oběma analýzami. 

 

2.2  MODEL 

V rastru 4,8 m bylo vytvořeno v každém podlaží v řadách po šesti sloupech celkem 

třicet šest sloupů s vetknutím v 1. NP. Mezi sloupy vedou v obou směrech průvlaky připojené 
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ke sloupům kloubově. V každém čtvercovém poli, s výjimkou prostoru, kde prochází výtah a 

schodiště, vedou tři příhradové vazníky po 1,2 m tvořené horním a dolním pásem spojeným 

diagonálami. Výška sloupů je v 1. NP 3,86 m, ve 2. až 9. NP 3,36 m a v 10. NP 4,91 m. Jádro 

je ztuženo svislými ztužidly v úrovni 2. až 10. NP. Celý model byl tvořen dohromady  28 043 

pruty a 48 997 uzly a má 293 982 stupňů volnosti. 

Všechny prvky byly předběžně navrženy, jednotlivé profily byly posouzeny 

v přídavném modulu RFEMu a poté upravovány na optimální využití. Výsledné použité 

profily jsou uvedeny v tabulce 2.1. Na obrázcích 2.1 – 2.8 je ukázán celý model. 

 

Tabulka 2.1 Použité profily 

 

  

    

Obr. 2.1 Sloupy - skupina 1    Obr. 2.2 Sloupy  – skupina 2 

Číslo 

průřezu Prvek Průřez a označení [mm] Obrázek 

1 Sloupy – skupina 1 HEB 650 2.1 

2 Sloupy – skupina 2 QRO 400x20 2.2 

3 Sloupy – skupina 3 QRO 90x5 2.3 

4 Průvlaky I 400 2.4 

5 Horní pás ½ HEM 500 2.5 

6 Dolní pás Plochá ocel 60/10 2.6 

7 Diagonály RD 30 2.7 

8 Ztužidla QRO 120x8 2.8 
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Obr. 2.3 Sloupy  – skupina 3    Obr. 2.4 Vaznice 

   

Obr. 2.5 Horní pás     Obr. 2.6 Dolní pás 

   

Obr. 2.7 Diagonály     Obr. 2.8 Ztužidla 
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Obr. 2.9 Rovina XZ 
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Obr. 2.10 Rovina YZ 



15 

 

 

Obr. 2.11 Rovina XY 

 

 

Obr. 2.12 Legenda průřezů 
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Obr. 2.13 Viditelnost sloupů – skupina 1 
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Obr. 2.14 Viditelnost sloupů – skupina 2 
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Obr. 2.15 Viditelnost sloupů – skupina 3 
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Obr. 2.16 Prostorový model 
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Obr. 2.17 Rozmístění průvlaků a příhradových vazníků nad 1. až 8. NP 

 

Obr. 2.18 Rozmístění průvlaků a příhradových vazníků nad 9. NP 
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Obr. 2.19 Rozmístění průvlaků a příhradových vazníků nad 10. NP 
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3  ZATÍŽENÍ 

Nejprve je třeba spočítat zatížení působící na konstrukci a vytvořit jednotlivé 

zatěžovací stavy, aby bylo možné posléze určit vnitřní síly na prutech a nadimenzovat 

průřezy. Zatížení bude spočítáno ručně a vypočtené hodnoty budou zadány do softwaru 

RFEM, který provede výpočet vnitřních sil. Zatížení, která na konstrukci působí, je mnoho a 

v rámci zjednodušení práce a ušetření času nebude počítáno se všemi, ale bude vybráno pouze 

několik nejdůležitějších. Vynecháno bude například zatížení od vzduchotechniky, výtahů a 

podobně. 

 

3.1  ZATÍŽENÍ STÁLÉ 

Mezi stálé zatížení byla zahrnuta vlastní tíha konstrukce a zatížení od podlahy, stropu, 

obvodového pláště a střešní krytiny. Vlastní tíha zde nebude počítána ručně, neboť ji nelze 

prozatím přesně určit bez pevně stanovených profilů. Bude tedy počítána softwarem po 

výběru profilů a při jejich následné úpravě znovu přepočítána. 

Zatížení od podlahy bylo odhadnuto na 1,5 kN/m
2
, zatížení od stropu na 3 kN/m

2
. 

Obvodový plášť byl uvažován ze skla tloušťky cca 6 mm zasazeného v kovovém rámu a 

podle objemové tíhy a zatěžovací šířky bylo zatížení rozpočítáno na jednotlivé sloupy. Střešní 

plášť byl vybrán ze systému DEKROOF, konkrétně DEKROOF 15 (viz příloha 2), která je 

tvořena trapézovým plechem, parozábranou s hliníkovou vložkou, dvěma vrstvami tepelné 

izolace a mechanicky kotveným pásem z modifikovaného asfaltu. Podle informací od 

výrobce, kde jsou uvedeny tloušťky jednotlivých vrstev a jejich objemové hmotnosti, bylo 

vypočteno zatížení od střešního pláště. 

Trapézový plech   0,107 kN/m
2
 

Parozábrana    zanedbatelná hodnota 

1. vrstva tepelné izolace  1,36 · 0,12 = 0,1632 kN/m
2
 

2. vrstva tepelné izolace  1,54 · 0,08 = 0,1232 kN/m
2
 

Hydroizolační fólie   0,0632 · 0,0052 = 0,0003 kN/m
2 

Σgk = 0,394 kN/m
2
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3.2  ZATÍŽENÍ PROMĚNNÉ 

Do skupiny proměnného zatížení bylo zařazeno zatížení užitné a zatížení od větru a 

sněhu. 

 

3.2.1 UŽITNÉ ZATÍŽENÍ 

Nejprve je třeba stanovit kategorii zatížených ploch. Budova, jež byla použita jako 

inspirace pro vytvořený model, je využívána jako administrativní budova a spadá tedy do 

kategorie B – kancelářské plochy. Hodnota proměnného zatížení qk pro tuto kategorii je 2,0 – 

3,0 kN/m
2
. Zvolena byla vyšší hodnota, tedy qk = 3,0 kN/m

2
. 

 

3.2.2  VÍTR – OBECNĚ 

Výpočet bude proveden dle normy ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem [3]. Význam 

použitých hodnot a výpočtové vztahy: 

z0 – parametr drsnosti terénu, určíme na základě kategorie terénu 

zmin – minimální výška, určíme na základě kategorie terénu 

vb – základní rychlost větru 

vb = cdir·cseason·vb,0 

cdir – součinitel směru větru, doporučená hodnota 1,0 

cseason – součinitel ročního období, doporučená hodnota 1,0 

vb,0 – výchozí základní rychlost větru 

vm(z) – střední rychlost větru 

vm(z) = cr(z)·co(z)·vb 

cr(z) – součinitel drsnosti terénu 

cr(z) = kr·ln(z/z0) pro zmin ≤ z ≤ zmax 

co(z) – součinitel orografie, jeho hodnota je uvažována 1,0, pokud není uvedeno jinak 

kr – součinitel terénu, závisí na uvažovaném parametru drsnosti terénu z0 

kr = 0,19·(z0/z0,II)
0,07

 

z0,II – parametr drsnosti terénu pro kategorii terénu II 

Iv(z) – intenzita turbulence 
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Iv(z) = k1/[co(z)·ln(z/z0)] pro zmin ≤ z ≤ zmax 

k1 – součinitel turbulence, doporučená hodnota je 1,0 

qp(z) – maximální dynamický tlak 

qp(z) = [1+7·Iv(z)]·1/2··v
2

m(z) = ce(z)·qb 

 - měrná hmotnost vzduchu, doporučená hodnota je 1,25 kg/m
3
 

ce(z) – součinitel expozice 

ce(z) = qp(z)/qb 

qb – základní dynamický tlak větru 

qb = ½··v
2

b(z) 

we – vnější tlak větru 

we = qp(ze)·cpe 

Nejdříve je třeba stanovit kategorii terénu. Lokalita byla zařazena do kategorie terénu 

IV, což  jsou podle normy oblasti, ve kterých je nejméně 15 % povrchu pokryto budovami, 

jejichž průměrná výška je větší než 15 m. Dále byla určena větrná oblast II podle mapy, která 

je přílohou výše zmíněné normy. 

z0 = 1,0 m 

zmin = 10 m 

vb,0 =25 m/s 

vb = 1,0 · 1,0 · 25 = 25 m/s 

kr = 0,19 · (1,0/0,05)
0,07

 =  0,234 

pro z = b: 

cr(z) = 0,234 · ln(24/1,0) = 0,745 

vm(z) = 0,745 · 1,0 · 25 = 18,618 m/s 

Iv(z) = 1,0/[1,0 · ln(24/1,0)] = 0,315 

qp(z) = (1 + 7 · 0,315) · ½ · 1,25 · 18,618
2
 = 693,805 N/m

2
 

pro z = h: 

cr(z) = 0,234 · ln(35,65/1,0) = 0,837 

vm(z) = 0,798 · 1,0 · 27,5 = 20,936 m/s 

Iv(z) = 1,0/[1,0 · ln(12,2/03)] = 0,28 

qp(z) = (1 + 7 · 0,27) · ½ · 1,25 · 21,948
2
 = 810,521 N/m

2
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 3.2.3  PŘÍČNÝ VÍTR PŮSOBÍCÍ NA STŘECHU 

Nyní je potřeba získat součinitele vnějšího tlaku cpe pro příčný směr větru. Jedná se o 

plochou střechu, takže zatížení je rozděleno do oblastí F, G, H a I (viz obr. 3.1). Referenční 

výška pro vnější tlak ze je rovna výšce budovy, jak je patrné z obrázku 3.2. 

 

 

Obr. 3.1 Oblasti působení větru v příčném směru [3] 

 

 

Obr. 3.2 Referenční výška [3] 

 

d = b = 24 m 

ze = h = 35,65 m 
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Hodnoty součinitelů vnějších tlaků cpe pro jednotlivé oblasti jsou převzaty z tabulky 

z normy. Pro oblast F je to -1,8, oblast G -1,2, oblast H -0,7 a oblast C ±0,2.  

Výpočet vnějšího tlaku větru:  

we(F) = 810,521 · (-1,8) = -1 458,94 N/m
2
 

we(G) = 810,521 · (-1,2) = -972,626 N/m
2 

we(H) = 810,521 · (-0,7) = -567,365 N/m
2
 

we(I) = 810,521 · (±0,2) = ±162,104 N/m
2
 

Určení rozměrů oblastí působení ukazuje obrázek 3.1. 

e = min (b,2h) = min (24; 2 · 36,65 = 73,3) = 24 m  

Oblasti F odpovídají rozměry 6 x 2,4 m, oblasti G 12 x 2,4 m, oblasti H 24 x 9,6 m a oblasti I 

24 x 12 m. 

 

3.2.4  PODÉLNÝ VÍTR PŮSOBÍCÍ NA STŘECHU 

Vzhledem k tomu, že budova má půdorysný tvar čtverce, je rozměr b stejný jako h a 

hodnoty jsou tedy stejné jako u příčného větru. 

 

3.2.5  PŘÍČNÝ VÍTR PŮSOBÍCÍ NA STĚNY 

Velikost referenční výšky ze je závislá na poměru stran h/b a na výšce, která odpovídá 

hornímu okraji příslušné části stěny (viz obrázek 3.3). 

 

Obr. 3.3 Referenční výška [3] 
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h = 35,65 m 

b = 24 m 

ze = b = 24 m; ze = h = 36,65 m 

Parametr cpe pro oblasti A, B, C, D a E se určí podle poměru h/d z tabulky 3.1, kde d je 

půdorysný rozměr strany, která je rovnoběžná se směrem větru. 

 

Tabulka. 3.1 Hodnoty součinitelů cpe pro stěny [3] 

 

 

d = 24 m 

h/d = 36,65/24 = 1,527 

cpe,10(A) = -1,2 

cpe,10(B) = -1,32 

cpe,10(C) = -0,5 

cpe,10(D) = 0,8 

cpe,10(E) = -0,53 

Vnější tlak větru pro danou oblast se vypočítá ze vztahu we = qp(ze)·cpe,10.  

pro ze = 24 m:       

we(A) = 693,805 · (-1,2) = -832,566 N/m
2
  

we(B) = 693,805 · (-1,32) = -915,823 N/m
2
 

we(C) = 693,805 · (-0,5) = -346,903 N/m
2
 

we(D) = 693,805 · 0,8 = 555,044 N/m
2
 

we(E) = 693,805 · (-0,53) = -367,717 N/m
2
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pro ze = 36,65 m: 

we(A) = 810,5214 · (-1,2) = -972,626 N/m
2
  

we(B) = 810,5214 · (-1,32) = -1 069,888 N/m
2
 

we(C) = 810,5214 · (-0,5) = -405,261 N/m
2
 

we(D) = 810,5214 · 0,8 = 648,417 N/m
2
 

we(E) = 810,5214 · (-0,53) = -429,576 N/m
2
 

e = min (b,2h) = min (24; 2 · 36,65 = 73,3) = 24 m = d = 24 m 

Oblasti zatížení a jejich rozměry jsou vidět na obrázku 3.4 a 3.5. 

 

 

Obr. 3.4 Působení větru na stěny – pohled [3] 
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Obr. 3.5 Působení větru na stěny – půdorys [3] 

 

3.2.6  PODÉLNÝ VÍTR PŮSOBÍCÍ NA STĚNY 

V tomto případě dosahují opět hodnoty tlaku podélného větru hodnot stejných jako u 

větru příčného. 

 

3.2.7  SNÍH  

Výpočet bude proveden dle normy ČSN EN 1991-1-3 Zatížení sněhem [2]. 

Obecně se zatížení sněhem na střechách určí podle vztahu s = i·ce·ct·sk. Význam 

použitých veličin: 

i – tvarový součinitel zatížení sněhem 

ce – součinitel okolního prostředí, uvažujeme normální topografii (hodnota 1,0) 

ct – tepelný součinitel, který umožňuje snížit zatížení střech majících vysokou 

tepelnou propustnost, jinak se uvažuje hodnota 1,0 

sk – charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi 



30 

 

Podle mapy sněhových oblastí byla budova zařazena do II. sněhové oblasti, neboť se 

nachází v Brně. Charakteristická hodnota zatížení sněhem sk pro tuto oblast je 1,0 kN/m
2
. 

Pro případ pultové střechy je hodnota zatížení od navátého sněhu stejná jako hodnota 

od nenavátého. Tvarový součinitel 1 pro úhel střechy od 0 do 30° je 0,8. 

s = 0,8 · 1,0 · 1,0 · 1,0 = 0,8 kN/m
2
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4  VÝSTUPNÍ DATA 

Do softwaru RFEM bylo přidáno těchto 13 zatěžovacích stavů:  

ZS1: Vlastní tíha 

ZS2: Stálé zatížení – střešní plášť, stropy, podlahy 

ZS3: Stálé zatížení – obvodový plášť 

ZS4: Užitné zatížení 

ZS5: 1. šach 

ZS6: 2. šach 

ZS7: Užitné zatížení – polovina budovy 

ZS8: Užitné zatížení – čtvrtina budovy 

ZS9: Vítr ve směru +X 

ZS10: Vítr ve směru -X 

ZS11: Vítr ve směru +Y 

ZS12: Vítr ve směru -Y 

ZS13: Sníh 

Zatížení spočítané v předchozí kapitole bylo přenásobeno zatěžovacími šířkami a takto 

získané hodnoty zatížení byly přidány do výše uvedených zatěžovacích stavů. 

Nyní je třeba vytvořit potřebné kombinace, aby mohlo být spuštěno posouzení 

průřezů. V programu RFEM budou automaticky vygenerovány kombinace výsledků pro 

lineární analýzu a posléze kombinace zatížení pro analýzu nelineární. 

 

4.1  LINEÁRNÍ ANALÝZA 

V Údajích o modelu se zvolí možnost Základní údaje a nastaví se automatické 

vytvoření kombinací výsledků (viz obr. 4.1). V možnosti Zatěžovací stavy a kombinace se 

zvolí Upravit zatěžovací stavy a kombinace a po kliknutí na kolonku Kombinace výsledků  se 

spustí generování kombinací. Pro lineární výpočet bylo vygenerováno programem RFEM 

celkem dvacet čtyři kombinací jak ukazuje obrázek 4.2. Každá kombinace výsledků 

představuje předpis, podle kterého se kombinují výsledky z třinácti zadaných zatěžovacích 

stavů a to až po lineárním řešení rovnic. 
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Obr. 4.1 Nastavení pro lineární analýzu 

 

 

Obr. 4.2 Vygenerované kombinace výsledků 

 

Na následujících třech obrázcích (4.3 – 4.5) jsou pro ukázku vidět vytvořené 

kombinace výsledků od účinků stálého zatížení a tří skupin proměnného zatížení (vítr, sníh a 

užitné zatížení). V každé z těchto kombinací je zvoleno vždy jedno ze skupiny proměnného 
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zatížení jako hlavní. V kombinaci výsledků č. 5 je to vítr, v kombinaci výsledků č. 6 sníh a 

v kombinaci výsledků č. 7 užitné zatížení. 

  

 

Obr. 4.3 Kombinace výsledků č. 5 

 

 

Obr. 4.4 Kombinace výsledků č. 6 

 

 

Obr. 4.5 Kombinace výsledků č. 7 



34 

 

Po spuštění výpočtu takto vygenerovaných kombinací výsledků se spočítají reakce 

v podporách a vnitřní síly na prutech. V tabulce 4.1 jsou uvedeny maximální a minimální 

hodnoty vnitřních sil pro každý prvek pro kombinaci výsledků č. 21 – mezní stav únosnosti. 

 

Tab. 4.1 Vnitřní síly na prutech – MSÚ – lineární výpočet 

 

 

V přídavném modulu RFEMu RF-STEEL EC3 – Posouzení ocelových prutů podle 

Eurokódu 3 se provede posouzení všech prutů na různé způsoby namáhání. Ve Vstupních 

údajích se nastaví Základní údaje a to výběr prutů k posouzení - vše, národní příloha - ČSN a 

vybrané zatěžovací stavy a kombinace – všechny. Spustí se výpočet a pak již dostaneme 

výsledné posudky. 

Na obrázku 4.7 je zobrazeno maximální využití použitých průřezů (viz příloha 3). 

Zvolené profily byly převzaty z dostupných podkladů a byly upravovány na lepší využití. 

Ukázalo se, že velkým problémem je nadimenzovat průřez č. 5 – horní pás příhradového 

vazníku. RFEM nebyl schopný posoudit tento průřez a to ani v případě zvolení jiného profilu. 

Vybraný průřez nešel posoudit, protože nebyl symetrický a posouzení stability podle vztahů 

6.3.2 – 6.3.4 nebylo možné (viz příloha 3). Nepodařilo se tedy dosáhnout výsledného 

posouzení pro tento průřez, nicméně žádný ze spočtených posudků pro tento průřez nebyl 
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nevyhovující a jak bylo řečeno v úvodu práce, nebylo účelem nadimenzovat průřezy, ale šlo o 

získání dat, které bude možné srovnat u obou výpočtů – lineárního a nelineárního. Z tohoto 

důvodu nebyly ani ostatní průřezy upravovány na optimálnější využití, protože se to ukázalo 

jako časově velmi náročné. Posouzení všech těchto průřezů trvalo přibližně 4 hodiny.  

 

 

Obr. 4.6 Nastavení posouzení pro lineární výpočet 
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Obr. 4.7 Výsledné posouzení použitých profilů – lineární výpočet 

 

4.2  NELINEÁRNÍ ANALÝZA 

Stejně jako u lineární analýzy se nejdříve nastaví automatické vytvoření kombinací, 

tentokrát však nepůjde o kombinaci výsledků, ale o kombinaci zatížení (viz obr. 4.8). Zatímco 

u kombinace výsledků se tedy kombinují výsledky zadaných zatěžovacích stavů až po 

lineárním řešení rovnic, u kombinace zatížení jsou předem definované kombinace zatížení, 

které musí řešič rovnic vyřešit postupně jednu po druhé, neboť zde neplatí princip 

superpozice. V možnosti Zatěžovací stavy a kombinace se opět zvolí Upravit zatěžovací stavy 

a kombinace a vybere se tentokrát kolonka Kombinace zatížení. Na obrázku 4.9 jde vidět, že 

bylo vygenerováno celkem tři sta kombinací zatížení. Pro výpočet vnitřních sil bylo ovšem 

vybráno pouze prvních sto dvacet devět kombinací (MSÚ). V tabulce 4.2 jsou pro srovnání 

opět uvedeny maximální a minimální hodnoty vnitřních sil pro každý prvek pro kombinaci 

výsledků č. 1, která zahrnuje kombinaci zatížení č. 1 až 129. 

 

 

Obr. 4.8 Nastavení pro nelineární analýzu 
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Obr. 4.9 Vygenerované kombinace zatížení 

 

Tab. 4.2 Vnitřní síly na prutech – MSÚ – nelineární výpočet 
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Při nelineárním výpočtu byla použita pouze analýza II. řádu (Timošenkova metoda), 

která při výpočtu vnitřních sil zohledňuje deformace, takže se rovnováha sil počítá na 

deformované konstrukci. 

V přídavném modulu RFEMu RF-STEEL EC3 – Posouzení ocelových prutů dle 

Eurokódu 3 se v Základních údajích opět vyberou všechny pruty a zvolí se národní příloha 

ČSN. Pro výpočet se ale vybere pouze skupina kombinace zatížení MSÚ a kombinace 

výsledků MSÚ.  

 

 

Obr. 4.10 Nastavení posouzení pro nelineární výpočet 
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Maximální využití použitých průřezů je na obrázku 4.11 (detailněji viz příloha 4). 

Stejně jako u lineárního posouzení ani tentokrát nešel posoudit průřez č. 5, který je použit pro 

horní pás příhrady a to ze stejného důvodu (vybraný průřez nebyl symetrický a posouzení 

stability podle vztahů 6.3.2 – 6.3.4 nebylo možné). Opět však žádný ze spočtených posudků 

pro tento průřez nebyl nevyhovující. Posouzení průřezu při nelineární analýze tentokrát trvalo 

přibližně den a půl. 

 

 

Obr. 4.11 Výsledné posouzení použitých profilů – nelineární výpočet 

 

4.3  SROVNÁNÍ LINEÁRNÍ A NELINEÁRNÍ ANALÝZY 

4.3.1  KOMBINACE 

Jak je patrné z výše uvedených informací pro výpočty lineární analýzy se tedy 

vytvářely kombinace výsledků, které představují předpis, podle něhož se výsledky z třinácti 

zatěžovacích stavů kombinují až po lineárním řešení rovnic. Kombinací výsledků bylo celkem 

dvacet čtyři. Pro nelineární analýzu se použily kombinace zatížení, jež jsou předem 

definované a řešič rovnic je musí postupně jednu po druhé vyřešit, protože zde princip 

superpozice neplatí. Těchto kombinací zatížení bylo mnohonásobně více (celkem tři sta).  

 

4.3.2  VNITŘNÍ SÍLY 

Co se týká maximálních a minimálních hodnot vnitřních sil pro kombinaci MSÚ, 

výsledky byly většinou velmi podobné. Pro porovnání jsou v tabulce 4.3 uvedeny pod sebou 

hodnoty pro jednotlivé průřezy jak pro lineární, tak pro nelineární výpočet. Jak můžeme v této 
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tabulce vidět, u diagonál z kulatiny průměru 30 mm jsou výsledky pro oba výpočty naprosto 

stejné. Sloupy z uzavřených čtvercových profilů QRO 90x5, dolní pás z ploché oceli 60/10 a 

ztužidla z uzavřených čtvercových profilů QRO 120x8 se lišily nepatrně.  Nejvíce se výsledky 

lišily u průvlaků z I profilů. Odchylky byly nejvíce v momentech Mz, normálových silách N a 

posouvajících silách Vy, u momentů My byly trošku větší rozdíly pouze u jednoho profilu a u 

posouvajících sil Vz a momentů MT byly odchylky zanedbatelné. V tabulce 4.3 jsou uvedeny i 

procentuální rozdíly mezi hodnotami, které je však třeba brát v některých případech 

s rezervou, neboť u hodnot, které jsou téměř nulové, se rozdíl může zdát procentuálně velký, 

přestože rozdíl obou hodnot je téměř nulový. 

 

4.3.3  VYUŽITÍ PRŮŘEZŮ 

Využití průřezů u příhradových vazníků (průřezy č. 5, 6 a 7) je naprosto stejné u obou 

analýz. Ztužidla (průřez č. 8) se lišily o pouhé 1 %, sloupy skupiny 3 (průřez č. 3) o 3 %, 

průvlaky (průřez č. 4) o 4 % a sloupy skupiny 2 (průřez č. 2) o 7 %. Největší rozdíl byl u 

sloupů skupiny 1 (průřez č. 1), což jsou všechny sloupy s výjimkou rohových a dvou sloupů u 

výtahů v každém podlaží. Zde bylo u lineární analýzy využití 94 % a u nelineární pouhých   

64 %, tedy rozdíl 30 %. Celkově vyšlo využití profilů větší u lineární analýzy, u nelineární 

byly výsledky buď stejné nebo byly průřezy využity méně. 

 

4.3.4  ČASOVÁ NÁROČNOST 

Rozdíl v čase byl obrovský, neboť nelineární výpočet trval několikanásobně delší 

dobu než lineární. Samotný lineární výpočet zabral poměrně dlouhou dobu, neboť při každé 

změně průřezu vyžadoval zhruba 4 hodiny. Čas potřebný pro výpočty byl zkoumám i na 

výkonnějších počítačích na stavební fakultě VUT v učebně stavební mechaniky. Jednalo se o 

počítače s následující konfigurací: procesor i5-4670 3.4 GHz, paměť 16 GB RAM, systém 

Win7, RFEM 17.02.146373, Solver 5.71.0.12621. Byly naměřeny tyto časy: 

 lineární výpočet pro 13 zatěžovacích stavů – 8 min 39 s 

 posudek na 21 kombinací výsledků – 42 min 10 s 

 nelineární výpočet pro 129 kombinací zatížení – 30 min 42 s 

 posudek na 129 kombinací zatížení – 17 hod 22 min = 1 042 min 
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Tab. 4.4 Využití průřezů – lineární i nelineární výpočet 
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5  ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo provést lineární a nelineární analýzu na vybrané 

ocelové konstrukci a porovnat rozdíly ve vypočtených hodnotách obou metod a také časovou 

náročnost obou analýz. 

Pro uskutečnění těchto výpočtů byla vybrána ocelová výšková budova. Jako vzor 

posloužila osmnáctipodlažní budova na ulici Šumavská v Brně, která je využívána 

k administrativním účelům. Počet podlaží byl zredukován na pouhých deset, neboť to bylo 

pro tyto účely zcela postačující. Tato administrativní budova má skeletový konstrukční 

systém. Její půdorysné rozměry jsou 24 x 24 m a celková výška byla upravena na 35,65 m. 

Nosný systém je tvořen sloupy, průvlaky a příhradovými vazníky. Budova je v místě jádra 

ztužena pomocí svislých ztužujících prvků. 

Ve výpočtovém programu RFEM byl vytvořen prutový 3D model pro lineární a 

nelineární statickou analýzu. Vzhledem k tomu, že model byl poměrně dost velký, bylo 

náročné ho vytvořit a tak nebyl vymodelován úplně celý, ale bylo například vynecháno 

schodiště. Cílem však nebylo navrhnout budovu, ale model měl pouze posloužit pro získání 

výsledků k porovnání, proto na detailní vymodelování nebyl kladen takový důraz. Zatížení 

působící na konstrukci bylo ručně spočítáno a v softwaru se vytvořily zatěžovací stavy, do 

kterých bylo toto zatížení přidáno. I v tomto případě byl model trochu zjednodušen a nebyly 

vytvořeny všechny zatěžovací stavy, ale pouze ty nejdůležitější, tzn. bez zatížení od 

vzduchotechniky, výtahů a podobně.  

Pro lineární analýzu bylo následně vygenerováno programem RFEM celkem dvacet 

čtyři kombinací výsledků. Tyto kombinace se přidaly jako vstupní parametry pro výpočet 

reakcí a vnitřních sil na prutech a navrhly se přibližné průřezy všech prvků. Z podkladů 

získaných k budově, jež sloužila jako předloha, byly převzaty použité průřezy a byl spuštěn 

přídavný modul RF-STEEL EC3 – Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3. 

Nevyhovující profily byly upravovány a znovu posuzovány. Vzhledem k časové náročnosti na 

provedení těchto posudků nebylo dimenzování úplně úspěšně dokončeno. Z osmi průřezů 

bylo sedm nadimenzováno s vyhovujícím výsledkem a jeden nešel posoudit, neboť byl průřez 

nesymetrický a pro některé kombinace nebylo posouzení stability podle vztahů 6.3.2 až 6.3.4 

možné. Podle ostatních posudků však šlo usoudit, že byl průřez v pořádku navržen. Jak již 

bylo řečeno dříve, nebylo však ani dimenzování účelem této práce a tak byl výsledný stav 

ponechám a přistoupilo se k dalšímu kroku, kterým byla nelineární analýza. 
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Pro nelineární analýzu byly vygenerovány kombinace zatížení a to celkem tři sta a 

k tomu čtyři kombinace výsledků. Znovu byl spuštěn výpočet reakcí a vnitřních sil na prutech 

a pro stejné průřezy jako byly u lineární analýzy se spustilo posouzení v RF-STEEL EC3 – 

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3. Stejně jako u lineárního posouzení sedm 

průřezů vyšlo s vyhovujícím výsledkem a jeden nešel posoudit ze stejných důvodů jako při 

lineárním výpočtu. Také v tomto případě však podle dalších posudků byl průřez navržen 

v pořádku. 

Po takto získaných výstupních datech byly porovnávány rozdíly. Zatímco u lineární 

analýzy bylo pro výpočet vnitřních sil zapotřebí vytvořit kombinace výsledků, u nelineární 

analýzy se vytvářely kombinace zatížení. Kombinací výsledků pro lineární posouzení bylo 

dvacet čtyři, kombinací zatížení pro nelineární posouzení bylo tři sta a k tomu čtyři 

kombinace výsledků. Porovnány byly vnitřní síly pro kombinaci MSÚ u obou výpočtů. Až na 

pár malých odchylek byly téměř stejné. U využití průřezů byl největší rozdíl u sloupů, které 

jsou použity všude s výjimkou rohů a dvou sloupů u výtahů na každém patře. U lineárního 

posouzení vyšlo využití o celých 30 % více než u nelineárního. U ostatních průřezů byl rozdíl 

maximálně 7 %. V případech, kde se procentuální využití lišilo, bylo vždy větší u lineárního 

posudku. Co se týká času potřebného pro získání výsledků, tam byl rozdíl velmi patrný. U 

výpočtu vnitřních sil, který netrval až tak dlouho, se jednalo přibližně o hodinový rozdíl, 

v případě posouzení průřezů však byl nelineární výpočet několikanásobně delší. Lineární 

posouzení trvalo přibližně čtyři hodiny a nelineární asi den a půl. 
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