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GIỚI THIỆU PHẦN MỀM SAP2000

1. Lịch sử hình thành

2. Khái niệm về phương pháp PTHH
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Lịch sử hình thành

Phiên bản đầu tiên có tên: SAP ( Structural Analysis

Program) vào năm 1970.

Sau đó xuất hiện SAP3, SAP4, SAP86, SAP90,…, SAP2000

V14. Hiện nay V20.

SAP2000 tích hợp chức năng phân tích kết cấu bằng phương

pháp phần tử hữu hạn với chức năng thiết kế kết cấu.

SAP2000 bổ sung thêm các loại kết cấu mẫu.

Giao diện của SAP2000 rất trực quan và thực hiện hoàn toàn

trên Windows.
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Khái niệm về phương pháp PTHH

Phương pháp phần tử hữu hạn dùng mô hình rời rạc để lý

tưởng hoá kết cấu thực.

Phần tử hữu hạn là thực hiện rời rạc hoá kết cấu bằng cách

chia kết cấu liên tục thành các miền hoặc các kết cấu con.

- Hệ thanh: phần tử hữu hạn là thanh.

Giả thiết các phần tử hữu hạn chỉ nối với nhau tại một số

điểm:các đầu hoặc các góc của phần tử. Gọi là nút.

Tập hợp các phần tử hữu hạn gọi là lưới phần tử.

- Kết cấu tấm: phần tử hữu hạn là tấm tam giác, chữ nhật...
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TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM SAP2000

SAP2000 có nhiều tính năng để mô hình và tính toán các

kết cấu: Dầm, Khung, Tấm, Dàn, Kết cấu vỏ mỏng, Kết cấu

khối…

Mô hình tính không hạn chế số nút và số phần tử.

Các phân tích bao gồm: phân tích tĩnh và phân tích

động…

SAP2000 có 4 phiên bản:

- Bản phi tuyến (Nonlinear): đầy đủ các chức năng.

- Bản nâng cao (Advanced): thiếu chức năng phân tích phi

tuyến.

- Bản chuẩn (Standard): thiếu chức năng phân tích phi

tuyến, mô hình tính giới hạn số nút < 1500.

- Bản học tập (Education): mô hình tính giới hạn tối đa 30

nút.
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MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1. Hệ toạ độ

2. Phần tử thanh

3. Phần tử tấm

4. Nút và bậc tự do
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HỆ TOẠ ĐỘ

1. Hệ toạ độ tổng thể:( Global System)

2. Hệ toạ độ địa phương:( Local System)

Hệ toạ độ sử dụng riêng cho từng đối tượng, ký hiệu 123
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PHẦN TỬ THANH ( FRAME)

1. Giới thiệu:

Phần tử thanh dùng để mô hình các cấu kiện:

- Cột( colum)

- Dầm ( beam)

- Dàn ( truss)

- Cáp ( cable)

- Dây căng ( tendon)

Phần tử thanh được mô hình bằng đường thẳng nối 2 điểm.

Đối với thanh cong chia nhỏ phần tử thành tập hợp nhiều thanh

thẳng để xấp xỉ được đường cong.

Nội lực trong thanh được xuất ra tại 2 đầu thanh và tại các

điểm cách đều nhau (output station)
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PHẦN TỬ THANH ( FRAME)

2. Vùng cứng đầu thanh(End offset):

End offset là một phần của chiều dài thanh, có thể cứng

tuyệt đối, mềm tuyệt đối hoặc cứng 1 phần.

Hai điểm đầu thanh: nút i( nút đầu), nút j( nút cuối)

nút đầu nút cuối

Khoảng cách chồng lên các phần tử khác của thanh gọi là:

i_off và j_off
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PHẦN TỬ THANH ( FRAME)

Chiều dài thực của thanh: xác định độ cứng của thanh.

LC = L – r(i_off + j_off) (1-1)

r: độ cứng tương đối của vùng end offset 

r= 0 ÷ 1( mềm tuyệt đối ÷ cứng tuyệt đối).Nên lấy r < 0,5 
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PHẦN TỬ THANH ( FRAME)

3.Hệ toạ độ địa phương của thanh: ( Local System)

Hệ toạ độ địa phương của thanh được xác định từ hệ trục địa

phương mặc định và góc xoay hệ trục.
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PHẦN TỬ THANH ( FRAME)

3.Hệ toạ độ địa phương của thanh: ( Local System)
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PHẦN TỬ THANH ( FRAME)

4. Nội lực, xuất kết quả nội lực (Internal force output):
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PHẦN TỬ THANH ( FRAME)

4. Nội lực, xuất kết quả nội lực (Internal force output):
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PHẦN TỬ THANH ( FRAME)

4. Nội lực, xuất kết quả nội lực (Internal force output):

Figure 11
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PHẦN TỬ TẤM (SHELL)

a. Tổng quan:
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PHẦN TỬ TẤM (SHELL)

a. Tổng quan:
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PHẦN TỬ TẤM (SHELL)

a. Tổng quan:
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PHẦN TỬ TẤM (SHELL)

b. Hệ toạ độ địa phương (local coordinate system):
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PHẦN TỬ TẤM (SHELL)

c. Nội lực và ứng suất (Internal force, stress):
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PHẦN TỬ TẤM (SHELL)

c. Nội lực và ứng suất (Internal force, stress):
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Nút và bậc do (Joint, degree of freedom)
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GIAO DIỆN SAP 2000

1. Thanh tiêu đề (title bar): cho biết phiên bản SAP đang sử

dụng và tên file đang thao tác.

2. Thanh Menu (menu bar): chứa các trình đơn của SAP

như: File, Edit, View, Define, Bridge, Draw, Select,

Assign, Analyze, Display, Design, Option, help…

3. Thanh công cụ (tools bar): có 13 thanh được mặc định.

4. Cưả sổ hiển thị: cho phép hiển thị các biểu đồ, sơ đồ

5. Thanh trạng thái: hiển thị các trạng thái đang làm việc

6. Hộp đơn vị: cho phép chọn đơn vị tính cho phù hợp để dễ

dàng tính toán

I. Giới thiệu giao diện:
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GIAO DIỆN SAP 2000

THANH TIÃU ÂÃÖ HÃÛ THÄÚNG MENU CHÊNH
THANH CÄNG 
CUÛ HÄÙ TRÅÜ

CÁC CỬA SỔ HIỂN THỊ

HÄÜP ÂÅN VËTHANH TRAÛNG THAÏI
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Tạo mới sơ đồ hình học

Mở mới đã có

Lưu các việc vừa làm

Lưu thành flie mới

Nhập dữ liệu cho chương trình

Xuất dữ liệu 

Phân tích  nhiều file 1 lúc

Đặt các đường dẫn file mặc định

Cài đặt in biểu đồ Sap

In biểu đồ Sap

In bảng biểu (số liệu)

Ghi lại những hình ảnh và biến đổi cho đẹp hơn

Chụp lại các hình ảnh thể hiện

Cho phép người dùng viết báo cáo

Các file vừa mới thao tác

Thát khỏi chương trình

Hiệu chỉnh các thông tin dự án

MENU 

FILE

CÁC MENU CHÍNH
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CÁC MENU CHÍNH

MENU 

EDIT Dán đối tượng vừa cắt, hoặc đối tượng vừa sao chép

Phục hồi thao tác vừa thực hiện

Cho phép phục hồi lại lệnh Undo

Cắt xén đối tượng

Sao chép đối tượng

Xoá đối tượng 

Thêm model từ thư viện mẫu 

Hiệu chỉnh dữ liệu ảnh hưởng nhau

Thêm lưới ngay tại điểm chọn

Nhân bản phần tử( tạo mảng)

Phát sinh phần tử từ nút (phát sinh phần tử)

Di chuyển phần tử

Chia nút (rã nút)

Căn chỉnh nút

Chia phần tử thanh

Nối các thanh

Cắt hoặc kéo dài phần tử thanh

Thay đổi độ cong của thanh / cáp

Thay thuộc tính tiết diện

Chia nhỏ bản dạng tấm

Chia nhỏ tấm bảng đặc

Cắt đứt phần tử

Nối phần tử 

Thay đổi nhản phần tử

Kết nối các đối tượng sao lưu

Hiển thị phần tử nút cần cắt đứt
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CÁC MENU CHÍNH

MENU 

VIEW

Xem thể hiện dạng 3D

Xem thể hiện dạng 2D

Đặt tên cho các dạng xem

Đặt giới hạn xem

Chọn cách thể hiện theo y muốn

Di chuyển vùng xem

Hiển thị lưới

Hiển thị trục toạ độ

Chỉ thể hiện vùng chọn

Xem bằng cách dùng công cụ zoom

Đảo ngược vùng xem

Bỏ các kiểu chọn xem

Thể hiện lại tất cả hiện có trong màn hình

Làm sạch màn hình window

Làm sạch  khung nhìn

Tạo khung nhìn mở
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CÁC MENU CHÍNH

MENU 

DEFINE

Khai báo chức năng phân tích (phổ ứng lực, dao động...)

Khai báo vật liệu

Khai báo đặc trưng tiết diện phàn tử thanh

Hiệu chỉnh đặc trưng tiết diện 

Khai báo mặt cắt tiết diện thanh

Khai báo mặt cắt tiết diện tấm

Hiệu chỉnh  mặt cắt tiết diện tấm đã khai báo

Hệ thống lưới

Khai báo dạng liên kết tại nút

Nút mẫu (kiểu nút mặc định)

Khai báo nhóm các đối tượng

Khai báo tiết diện cắt (dùng trong thiết kế)

Khai báo độ dịch chuyển cho phép (tổng quát)

Khai báo trường hợp tải trọng

Khai báo tải trọng di động

Trường phân tích

Tổ hợp tải trọng

Trường hợp tải trọng dùng thiết kế

Cài đặt các thông số cho phép
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CÁC MENU CHÍNH

MENU 

DRAW

Công cụ chọn đối tượng

Thể hiện hình dáng phần tử

Vẽ điểm

Vẽ thanh bằng hai điểm

Vẽ nhanh thanh

Vẽ thanh giằng

Vẽ nhanh dầm phụ

Vẽ tấm tam giác, tứ giác

Vẽ tấm hình chữ nhật

Vẽ nhanh tấm nằm trùng với ô lưới.

Vẽ liên kết nút 1 phương

Vẽ liên kết nút 2 phương

Vẽ nhanh liên kết

Thay đổi nhản tên đối tượng

Vẽ và hiệu chỉnh làn xe đã định nghĩa

Vẽ và phác thảo điểm

Chế độ bắt điểm
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CÁC MENU CHÍNH

MENU 

SELECT
Cho phép chọn đối tượng

Bỏ chọn đối tượng đã chon

Phục hồi sự chọn lựa hay bỏ chọn

Chọn lại nhanh sự lựa chọn vừa thực hiện

Bỏ chọn tất cả
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CÁC MENU CHÍNH

MENU 

ASSIGN

Gán đặc tính cho nút (liên kết)

Gán đặc tính cho thanh (tiết diện thanh)

Gán đặc tính cho tấm

Đặt tải trọng tập trung vào nút

Đặt tải trọng tác dụng vào thanh

Đặt tải trọng tác dụng vào tấm

Gán đặc tính nút mặc định

Gán đặc tính đến nhóm

Xoá đặc tính đã gán 

Sao chép đặc tính gán 
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Chọn chức năng phân tích phẳng hay không gian

Chọn các trường hợp tải để chạy (tính)

Chạy chương trình

Tạo các kiểu phân tích 

Các mô hình thật

CÁC MENU CHÍNH

MENU 

ANALYZE
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CÁC MENU CHÍNH

MENU 

DISPLAY

Hiển thị hình dạng sơ đồ hình học

Hiển thị tải trọng đã đặt

Hiển thị các thông số kết  cấu 

Hiển thị làn xe

Hiển thị hình dạng giao động

Hiển thị biểu đồ nội lực

Hiển thị đường/ mặt ảnh hưởng

Hiển thị bảng giá trị
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CÁC MENU CHÍNH

MENU 

DESIGN Thiết kế kết cấu thép

Thiết kế kết cấu BTCT

Thiết kế cầu

Thiết kế kết cấu Nhôm

Thiết kế kết cấu Thép cán nguội
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CÁC MENU CHÍNH

MENU 

OPTIONS


