SAP2000.blog.ir

آموزش SAP2000

معرفی منوی Assign
فهرست مطالب
مواردی اختصاصی به گره ها 4 ...............................................................................................................................
اختصاص شرایط تکیه گاهی4 ........................................................................................................................... :
اختصاص درجات آزادی گره ها 5 ........................................................................................................................
اختصاص فنر به گره ها 6 .................................................................................................................................
اختصاص جرم به گره ها 8 ................................................................................................................................
اختصاص مشخصات ناحیه اتصال(8 ................................................................................................... )Panel Zone
موارد اختصاصی به اعضای فریم 11..........................................................................................................................
اختصاص تعداد ایستگاه های محاسباتی11..................................................................................... output stations
اختصاص مفاصل پلاستیک 11............................................................................................................................
موارد اختصاصی به کابل ها 14...............................................................................................................................
موارد اختصاصی به کابل های پیش تنیدگی 16............................................................................................................
موارد اختصاصی به سطوح 16................................................................................................................................
موارد اختصاصی به اجسام توپر (11................................................................................................................. )Solid

1|P ag e

SAP2000 آموزش

2|P ag e

SAP2000.blog.ir

SAP2000.blog.ir
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پس از تعریف مواد ،مقاطع و مدلسازی اعضا ،می بایست مشخصات را به اعضا اختصاص داد .برای این کار از منوی  Assignاستفاده
می شود .در تمامی موارد می بایست ابتدا گره ها ،اعضا ،صفحات یا اجسام انتخاب شوند و سپس از از منوی  Assignاقدام به
اختصاص موارد و مشخصات نمود.
اختصاص به اعضا شامل اختصاص مشخصات هندسی و مشخصات بارگذاری می باشد.
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موارد اختصاصی به گره ها

اختصاص شرایط تکیه گاهی:
تکیه گاه های می توانند در سه جهت انتقالی و در سه جهت دورانی مقید یا آزاد باشند .برای آزاد کردن یا مقید کردن یک تکیه
گاه ،می باست پس از انتخاب تکیه گاه ها یا گره ها ،مسیر زیر را دنبال کرد:
Assign > Joint > Restrainst
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اختصاص درجات آزادی گره ها

برای آنکه درجات آزادی را در یک گره آزاد کنیم یا گرهی را در یک درجه مقید کنیم می توانیم از گزینه ی constraints
موجود در منوی  jointاستفاده کرد.
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اختصاص فنر به گره ها

گاهی نیاز می باشد در گرهی یک فنر مشخص با سختی مشخصی قرار داده شود .به عنوان مثال به جای قرار دادن تکیه گاه ها در
پایین ساااختمان یا هر سااازه ی دیگری ،میتوان با محاساابه ی سااختی فونداساایون ها مطابن با آیین نامه های موجود ،سااختی
فونداسااایون را در هر یک از جهات محاسااابه نمود و به جای تکیه گاه قرار داد .این کار باعی می شاااود رفتار واقع گرایانه تری از
ساختمان به دست آید.
مطابن با آیین نامه های مرجع ساختمانی ،سختی فنر ها در جهات مختلف از روابط زیر تعیین می گردد.
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اختصاص جرم به گره ها

به گره ها می ت وان جرم اختصاص داد .این جرم می تواند تلاشی در جهات سه گانه یا دورانی در سه جهت باشدو

اختصاص مشخصات ناحیه اتصال()Panel Zone
در نرمافزار  Sap2000با اخت صاص گزینه  Panel Zoneبه محل ات صال اع ضا میتوان رفتار دقینتری را از و ضعیت موجود سازه
مدل نمود .با اخت صاص  Panel Zoneبه یک نقطه ،چرخش جزئی و در بع ضی موارد جابجایی در محل ات صال تیر -ستون ،تیر-
مهاربند و ستون-مهاربند بوجود می آید.
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اخت صاص م شخ صات به ناحیه ات صال ( ) Panel Zoneباعی ایجاد تفاوت در انتقال دوران و تغییرمکان در نواحی ات صال ستون به
تیر یا مهاربند می گردد .مطابن با یک اصل رایج ،تیر ضعیف ،ستون قوی و اتصال قوی تر باید طراحی گردد.
اما بهترین شیوه افزایش شکل پذیری و اتلاف انرژی به صورتی است که مفصل پلاستیک ابتدا در تیر و سپس در چشمه اتصال و در
انتها در ستون تشکیل شود .باید به این نکته نیز توجه کرد که تغییر شکل زیاد چشمه اتصال علاوه بر تغییر شکل نسبی زیاد طبقه
موجب تمرکز تنش بالا در ستون و در مجاورت جوش های اتصال تیر به ستون می شود.
در ب سیاری از موارد م شخ صات ستون در محل ات صال به علت وجود ورقهای تقویت یا سخت کنندهها ،متفاوت می با شد که با
اخت صاص  Panel Zoneتا حد امکان این م شخ صات در محل ات صال مدل می شود و تاثیر آن بر دوران نقطه ات صال لحاظ می
گردد.
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برای اخت صاص  Panel Zoneابتدا باید م شخ صات آن از طرین اجرای د ستور  Panel Zoneتعریف گردد .برای این کار با اجرای
د ستور  Assign > Joint/Point > Panel Zoneپنجرهای گ شوده می شود که در آن م شخ صات و نوع عملکرد ناحیه ات صال
تعیین و به نقاط انتخاب شده اخت صاص داده می شود .توجه کنید که به هر نقطه ات صال فقط یک ناحیه ات صال )(Panel Zone
میتوان اختصاص داد.
برای ات صال اع ضا در محل ات صال دو گره توسط  ETABSایجاد می شود که در واقع بر هم منطبن ه ستند .به هر یک از گرهها کلیه
اعضای مشابه متصل می شوند .برای مثال در اتصال تیر به ستون تمام تیرها به یک گره و ستونها به گره دیگر وصل می شوند .این
دو گره بوسیله فنری که مشخصات آن بوسیله  Panel Zoneمشخص شده به هم مرتبط میگردند.
در پنجره معرفی مشخصات  Panel Zoneپنج گزینه وجود بنا به صلاحدید و هدف طراح هر کدام از آنها انتخاب میشودبا استفاده
از این گزینهها میتوان مشااخصااات  Panel Zoneرا منطبن با سااتون زیرین آن معرفی نمود و همینین ورقهای تقویت در محل
ات صال را در مدل سازی لحاظ کرد .در غیر این صورت میتوان  Panel Zoneرا مانند یک فنر یا یک المان رابط معرفی نمود که
در هر مورد مشخصات آن وارد میگردد .در  Sap2000دو گزینه برای معرفی  Panel Zoneبا عملکرد غیر الاستیک وجود دارد.
عملکرد یکی از آنها برا ساس آیین نامه  ASCE 41-13میبا شد و در مورد دوم کاربر م شخ صات غیر الا ستیک  Panel Zoneرا
مستقیم وارد مینماید.
در هنگام معرفی ناحیه اتصال بر اساس نوع اعضایی که به هم متصل میشوند سه گزینه وجود دارد که عبارتند ازBeam-
Beam-Brace ،Columnو  Brace-Columnکه با معرفی المان رابط می توان هر یک از آنها را معرفی کرد .همینین راستای
محورهای محلی ،با وارد نمودن زاویه بین محور  ۲با محور سراسری  Xمشخص میگردد.
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موارد اختصاصی به اعضای فریم

این گزینه ها در تحلیل
غیر خطی کاربرد دارند

لازم به توضیح می باشد که گزینه افزودن نیروی ∆ P-که در این منو آمده است برای زمانی است که این نیرو پس از محاسبه در
اعضا قرار داده باشد و چنانجه هنگام تحلیل نتایج ،آنالیز ∆ P-فعال باشد نیازی به افزودن نیروی ∆ P-نیست و خودکار این نیرو
محاسبه می گردد.

اختصاص تعداد ایستگاه های محاسباتی output stations
به صورت پیشفرض Sap2000 ،در  9نقطه از عضو ،نیروها و لنگرها را محاسبه می کند و در بقیه نقاط درون یابی می کند .برای
افزایش تعداد این نقاط محاسباتی از منوی  Assignو زیرمنوی  Frameمی بایست  output stationsرا انتخاب کرد.
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در پنجره ظاهر شده می توان تعداد نقاط را تعریف کرد یا فواصل نقاط محاسباتی را وارد نمود.

اختصاص مفاصل پلاستیک
اختصاص مفاصل پلاستیک به اعضا با هدف به دست آوردن منحنی ظرفیت سازه و انجام تحلیل های غیرخطی استاتیکی (پوش
آور) و دینامیکی غیرخطی می باشد .این مفاصل برای تیرهای و ستون ها جداگانه می بایست اختصاص داده شود و مشخصات آن
ها را از آیین نامه ی بهسازی ساختمان ها وارد نمود.
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فاصله ی مفاصل پلاستیک از ابتدای عضوی معمولا در فاصله ی  5درصد و  95درصد قرار داده می شود .مفاصل پلاستیک تیرها،
ستون ها ،مهاربندها و دیوارها دارای مشخصات خاص خود هستند و می بایست مطابن با آیین نامه ها تعریف شوند و یا از مفاصل
پیش فرض نرم افزار  Sap2000که از آیین نامه  FEMAاستخراج شده است استفاده گردد.
برای تعریف مشخصات مفاصل پلاستیک می بایست مسیر  Define > Section Properties > Hinge propertiesرا دنبال
کرد:
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موارد اختصاصی به کابل ها

لازم به توضیح می باشد که برخی مشخصات کابل (میزان خیز کابل یا میزان نیروهای ابتدایی و انتهایی کابل ها ) هنگام ترسیم
معین می گردد .می دانیم که بین خیز کابل و نیروهای انتهایی کابل ها روابطی وجود دارد .نرم افزار  SAPامکاناتی را برای محاسبه
ی سریع برای کاربران قرار داده تا بدون گرفتن خروجی ( RUNکردن مدل) بتوان نیروهای کابل و خیز آن را به دست آورد .برای
این منظور می بایست پس از انتخاب کابل مدل شده از مسیر زیر پنجره ی  Cable Geometryرا باز نمود ،این همان پنجره ی
می باشد که پس از ترسیم کابل ها ظاهر می گردد.
Edit > Edit Line > Edit Cable Geometry
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در قسمت  Cable Typeحالاتی را که برای کابل می توان در نظر گرفت را انتخاب می کنیم.
حالت اول ( : )Cable – Minimum Tensionدر این حالت خیز کابل طوری محاسبه می گردد که حداقل کشش در ابتدا یا
انتهای کابل ایجاد گردد.
حالت دوم (  : )Cable – Tension At I-End or J-Endدر حالت خیز کابل طوری محاسبه می گردد که کشش کابل در ابتدا
و انتهای کابل برابر با عددی باشد که در قسمت  Tension At I-Endیا  Tension At J-Endوارد شده است.
حالت سوم (  : )Cable – Maximum Vertical Sagدر این حالت کاربر با وارد کردن خیز کابل می تواند نیروهای وارده بر ابتدا
و انتهای کابل را مشاهده نماید.
حالت چهارم ( : )Cable – Undeformed Lengthدر این حالت کاربر طول مستقیم کابل را وارد می کند و نتایج را مشاهده
می کند.

قطر کابل ها یا سطح مقطع آن ها توسط گزینه ی  Cable Propertiesدر منوی  Assignمشخص می گردد.
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موارد اختصاصی به کابل های پیش تنیدگی
تفاوت عمده ی میان  Cableو  Tendonاین می باشد که  Tendonها در بتن مدفون هستند ولی کابل ها در خارج از بتن
نقش سازه ای دارند.

موارد اختصاصی به سطوح
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موارد اختصاصی به اجسام توپر ()Solid
نرم افزار قدرتمند  Sap2000توانایی انجام تحلیل اجزای محدود ) (FEMرا به خوبی دارد .این توانایی هم در صفحات و هم در
اجسام توپر (  ) Solidوجود دارد .در این بخش قصد بررسی این توانایی و اختصاص مشخصات به اجسام توپر (  ) Solidرا داریم.

به طور عادی نمی توان یک جسم توپر را در  SAPمدل کرد .برای مدلسازی اجسام توپر ،ابتدا باید یک صفحه ترسیم گردد سپس
آن را از طرین مسیر  Edit > Extrude > Extrude Areas To Solidصفحات به اجسام توپر تبدیل شوند .در پنجره ی ظاهر
شده می توان میزان  Extrudeصفحه در هر جهت و همینین تعداد مش های لازم را مشخص نمود.
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مش بندی اجسام توپر
اجسام توپر همانند صفحات مش بندی می شوند .برای مش بندی از مسیر Assign > Solid > Automatic Solid Mesh
دنبال می شود و سپس پنجره زیر ظاهر می گردد:

مش بندی اجسام می توانند بر حسب تعداد مش ها و یا اندازه حداکثر مش ها تعریف شوند.
بدیهی است که هرچه تعداد مش ها بیشتر باشد و یا اندازه ی مش ها کوچک تر باشد ،دقت محاسبات بالاتر می رود و زمان
بیشتری را صرف می کند.
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اختصاص بار به گره ها

اختصاص بار به اعضا

اختصاص نیروی هدف Target Force
"تغییر مکان هدف" (  ،) Target Displacementعنوان آشنایی بین مهندسین سازه می باشد و از آن در انجام تحلیل
غیرخطی استاتیکی (پوش آور) استفاده می کنند؛ اما با مفهوم "نیروی هدف" کمتر مهندسی آشنایی دارد و این یکی از امکانات
 SAP2000می باشد.
نیروی هدف در تحلیل استاتیکی غیرخطی و تحلیل مراحل ساخت  Stage-Constructionبرای کشش کابل ها کاربرد داشته و
به این صورت می باشد که با تغییر جابه جایی و انجام تحلیل ،کشش مطلوب (نیروی هدف) در کابل ها حاصل شود .البته همانطور
که قبل تر توضیح داده شد ،این کار را در تعریف مشخصات کابل ها نیز می توان انجام داد
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اختصاص پارامترهای بارگذاری موج شکل
بارگذار موج شکل در سازه های دریایی که تحت اثر بار سیکلی امواج دریا قرار می گیرند کاربر اساسی دارد .بار موج را ابتدا باید در
 Load Patternتعریف نمود و پارامترهای موج (فرکانس ،شدت و )...را وارد نمود .سپس از طرین منوی  ،Assignمشخصات را به
سازه اختصاص داد.
برای اختصاص ویژگی های بارگذاری موج دریا می توانیم از آیین نامه  API WSDموجود در برنامه ی  SAP2000استفاده کنیم
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