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  مدلسازی و تحلیل قاب خمشی فوالدی در اپنسیس

 

 ...اما باشید، کرده نصب خود کامپیوتر روی بر را OpenSees افزار نرم باید چیز هر از قبل

 مهبرنا خود به نیازی فعال چون کنید موکول انتها به را اینکار اید نکرده نصب را برنامه حاضر حال در اگر

 های ایلف فرض پیش بصورت ویندوز که است متنی فایل یک اپنسیس ورودی فایل چون نیست، اپنسیس

Notepad کند می ایجاد را متنی. 

 

 :کنید مراجعه زیر لینک به توانید می اپنسیس دانلود برای اما

  

 

 

 :ببینید را زیر آموزشی فیلم اید نکرده نصب و دانلود را اپنسیس برنامه قبال اگر
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  مدلسازی و تحلیل قاب خمشی فوالدی در اپنسیس

 نگلیسیا حروف از فقط آن نام و مسیر در که کنید، ایجاد متنی بصورت باید را اپنسیس ورودی های فایل کلیه

 شود. می مشکل دچار اپنسیس غیراینصورت در چون باشد، شده استفاده

 کنید انتخاب "انگلیسی" دلخواه نام و کنید ایجاد فولدر یک حاال پس

  بدید انجام گام به گام را مراحل

 کنید ایجاد آن داخل در زیر را متنی های فایل کردید ایجاد را فولدر اینکه از بعد

 

 سازه مدل هندسه به مربوط دستورات حاوی Model.txt فایل

 بارهاو دستورات تحلیل سازه تحت این  ثقلی های بار به مربوط دستورات شامل Gravity.txt فایل

 زمانی تاریخچه و آور پوش های تحلیل به مربوط دستورات نیز Pushover , Timehistory فایل

 نمایید وارد آنها در را الذکر فوق متنی های فایل از یک هر به مربوط دستورات باید ادامه در

 بنص را اپنسیس هنوز اگر" کنیم کپی متنی های فایل محل در باید نیز را OpenSees.EXE اجرایی فایل

 "اینکار را به بعد موکول کنید اید نکرده

http://montazeri.pro/
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  مدلسازی و تحلیل قاب خمشی فوالدی در اپنسیس

 

 مکنی کار به شروع توانیم می حاال دهید، انجام باید مدلسازی به شروع از قبل همیشه را الذکر، فوق مراحل

 لذا شوند، تایپ Model.txt متنی فایل در دستورات باید پس دهیم، می انجام را سازه هندسه مدلسازی اول

 :کنید باز را متنی فایل این

 شد نخواهد خوانده OpenSees توسط خط آن گیرد قرار که خطی هر ابتدای در # عالمت

 نویسم می Model.txt فایل ابتدای در را توضیحاتی من
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  مدلسازی و تحلیل قاب خمشی فوالدی در اپنسیس

 :سازه معرفی

 فوالدی بعدی دو خمشی قاب

 طبقه یک

 دهانه یک

 متر 6 دهانه طول

 متر 3 طبقه ارتفاع

 IPE270: تیر مقطع

 IPB200 ستون مقطع

 

 

 تیر و ستونها و مقاطع آنها را در شکل زیر مالحظه می کنید:
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  مدلسازی و تحلیل قاب خمشی فوالدی در اپنسیس

 :کنید می مالحظه شماره گذاری گره ای را زیر شکل در که است گره چهار شامل سازه
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  مدلسازی و تحلیل قاب خمشی فوالدی در اپنسیس

 :مالحظه می کنید زیر شکل در است که المان سهسازه متشکل از  همچنین

 

 

 

 مدلسازی دستورات کردن وارد به کنیم می شروع حال شدیم، آشنا سازه با

 

 : Modelدستور -1

 ای؛ گره آزادی درجات تعداد و سازه ابعاد تعیین برای

 :است 3 بعدی دو حالت در ای گره آزادی درجات فرض پیش بطور است، بعدی دو بررسی مورد مدل

model BasicBuilder -ndm 2 

 کنید: وارد Model متنی فایل در را دستور

http://montazeri.pro/
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  مدلسازی و تحلیل قاب خمشی فوالدی در اپنسیس

 

  Node دستور -2

  Y و X مثال عرض و طول مختصات ، گره شماره ترتیب به ابتدا ها گره معرفی برای

 رزی شکل به گره چهار برای دستور( ها گره نمایش) فوق شکل مطابق و مفروض مختصات مبدا به توجه با

 :بود خواهد

node 1 0.0 0.0 

node 2 0.0 3.0 

node 3 6.0 0.0 

node 4 6.0 3.0 

 است. 0و  0آن  Yو   Xیعنی مختصات  شده فرض مبدا یک شمار Node که کنید توجه

 

 

http://montazeri.pro/
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  مدلسازی و تحلیل قاب خمشی فوالدی در اپنسیس

 

 

 :Mass دستور -3

 ای گره های جرم تعریف

 جرم: فرض) کند می اثر 4 و 2 های گره روی بر 6336 مقدار با ای گره متمرکز های جرم کنیم می فرض

 (:صفر دورانی

mass 2 6730.0 6730.0 0.0 

mass 4 6730.0 6730.0 0.0 

 باید XY صفحه در دوران و Y انتقال ، X انتقال ترتیب به که( 2D: حالت در) داریم ای گره آزادی درجه سه

 دهیم اختصاص جرم آن به میخوایم که ای گره شماره از بعد

  

http://montazeri.pro/
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  مدلسازی و تحلیل قاب خمشی فوالدی در اپنسیس

 

  

http://montazeri.pro/
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  مدلسازی و تحلیل قاب خمشی فوالدی در اپنسیس

 :Fix دستور -4

 مشخص را XY صفحه در دوران و Y انتقال ،X انتقال گره، شماره باید ترتیب به با که گاهی تکیه قید تعریف

 آزاد معنی به 6 عدد و مقید 1 عددکنیم، می

fix 1 1 1 0 

fix 3 1 1 1 

 :شده مشخص 6 عدد به دورانی قید لذا باشد می دورانی قید فاقد یک شماره گرهکنید، نگاه شکل به اگر

 

 :GeomTransf دستور-5

 نآ از زیر صورت به بعدی دو حالت در ولی دارد مهمی کاربرد بعدی سه درحالت دستور این هندسی، تبدیل

 :کنیم می استفاده

geomTransf PDelta 1 

 

http://montazeri.pro/
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  مدلسازی و تحلیل قاب خمشی فوالدی در اپنسیس

 :uniaxialMaterial تعریف -6

 آنها با دتوانی می زیر لینک طریق از که دارد مصالح از متنوعی کتابخانه اپنسیس محوری، تک مصالح تعریف

 :شوید آشنا

http://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/UniaxialMaterial_Command 

 

 :پردازیم می steel02 فوالدی مصالح به فقط سادگی هدف با و ها پیچیدگی از دوری جهت فعال اما

uniaxialMaterial Steel02 $matTag $Fy $E $b $R0 $cR1 $cR2  

 کنیم فراخوانی آنرا بتوانیم شماره همین با بعدا تا شود می انتخاب مصالح برای ای شماره ابتدا

 تسلیم تنش

 االستیسته مدول

 کرنشی شوندگی سخت نسبت

 :کنم می منظور را برنامه خود پیشنهادی مقادیر که انتقالی ناحیه به مربوط های پارامتر

uniaxialMaterial Steel02 1 2.40E+08 2.0E+11 0.01 10 0.925 0.15 

http://montazeri.pro/
http://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/UniaxialMaterial_Command
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  مدلسازی و تحلیل قاب خمشی فوالدی در اپنسیس

 

 

 :section دستور-7

 مثال که باشد می pach از استفاده کلی حالت دارد، وجود اپنسیس در فایبر مقطع تعریف برای روش چند

 حفظ برای امااست، تعریف قابل آن در ها فایبر و ها الیاف تک تک با مقطعی هر که است SAP در SD مشابه

 WFSection2d از هستند IPB و IPE ستون و تیر مقاطع چون و کنم می نظر صرف آن از کار سهولت

 :است استفاده قابل بعدی دو حالت در فقط که کنم می استفاده

section WFSection2d $secTag $matTag $d $tw $bf $tf $Nfw $Nff 

 مقطع شماره

 شد ایجاد 1 شماره با قبال مصالح این شده، ساخته آن از مقطع که مصالحی شماره

 مقطع کلی عمق

 جان ضخامت

http://montazeri.pro/
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  مدلسازی و تحلیل قاب خمشی فوالدی در اپنسیس

 بال عرض

 بال ضخامت

 جان بندی تقسیم تعداد

 بال بندی تقسیم تعداد

section WFSection2d 1 1 0.27 6.6e-3 0.135 0.0102 10 10 

 

section WFSection2d 2 1 0.20 9.0e-3 0.200 0.015 10 10 

 

 :کنید مالحظه توانید می را مقطع تعریف دستورات سایر زیر لینک طریق از ضمنا

http://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/Section_Command 

 

http://montazeri.pro/
http://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/Section_Command
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  مدلسازی و تحلیل قاب خمشی فوالدی در اپنسیس

 :Element دستور -8

 می انتخاب نظر مورد های خروجی و حل فرموالسیون به توجه با عمدتا که دارد زیادی اهمیت المان انتخاب

 کنیم نمی استفاده خطی غیر تحلیل برای خطی المان یک از مثال شود،

مراجع مختلف می توانید در مورد آنها مطالعه  در که است طوالنی و مفصل بسیار اپنسیس در المان بحث

 :بفرمایید مالحظه را اپنسیس های المان انواع زیر لینک از کنید،

 

http://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/Element_Command 

 

 است زیر شکل به دستور که میکنیم استفاده forceBeamColumn المان از مثال این در

element forceBeamColumn $eleTag $iNode $jNode $numIntgrPts $secTag 

$transfTag  

 المان شماره

 ابتدا گره شماره

 انتها گره شماره

 گیری انتگرال نقاط تعداد

 دو شماره با IPB200 مقطع و یک مقطع IPE270 مقطع برای کردیم تعریف قبال که ، مقطع شماره

 کردیم تعریف یک شماره با قبال که هندسی تبدیل شماره

element forceBeamColumn 1 1 2 5 2 1 

element forceBeamColumn 2 3 4 5 2 1 

element forceBeamColumn 3 2 4 5 1 1 

http://montazeri.pro/
http://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/Element_Command
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  مدلسازی و تحلیل قاب خمشی فوالدی در اپنسیس

 

 .کنید ذخیره را متنی فایل لطفا! شد تمام تقریبا مدلسازی فایل به مربوط ستوراتد

 

http://montazeri.pro/
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  مدلسازی و تحلیل قاب خمشی فوالدی در اپنسیس

 .و تحلیل سازه را شرح خواهیم داد در بخش بعدی دستورات بارگذاری

 

جز  شما ! شما موفق شدید به راحتی یک سازه فوالدی را اپنسیس مدلسازی کنید،تبریک

ا رد که توانایی کار کردن با اپنسیس و انجام تحلیل های غیرخطی هستی یمعدود مهندسان

 دریافت کنید. سایتدیگر را از  یآموزشفایل های . خواهید داشت

 

 از این هم راحت تر است. اپنسیسمراحل بعدی کار با  

 

   2بخش دانلود       
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