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CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 
1.1 Đặt vấn đề 

Ngày nay, xã hội ngày càng hiện đại đặt ra những yêu cầu cho vật 
liệu mới có tính ưu việt ngày càng cao về tính năng sử dụng như: độ 
bền, độ cứng, khả năng chống ăn mòn, chống ồn, chịu nhiệt cao,... để 
đáp ứng nhu cầu sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất và công tác nghiên 
cứu khoa học. Vì thế, trong những năm gần đây, vật liệu composite đã 
được phát minh và ngày càng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: 
vũ trụ, hàng không, ô tô, cơ khí, xây dựng,... Tuy vậy, vật liệu 
composite truyền thống lại có nhược điểm là khả năng bị tách lớp trong 
quá trình sử dụng. Việc nghiên cứu ứng xử của kết cấu này đang là chủ 
đề được thu hút bởi rất nhiều nhà khoa học vật liệu.  

Hiện nay, mặc dù lý thuyết HSDT khác nhau đã được sử dụng nhiều 
với hàm chuyển vị gồm 5 ẩn số tương tự như lý thuyết FSDT. Tuy 
nhiên, phương trình cân bằng đạt được từ các lý thuyết này vẫn phức 
tạp. Một lý thuyết mới xuất hiện làm giảm đi số ẩn số chuyển vị tính 
toán gồm 4 ẩn số được đề xuất đó là lý thuyết biến dạng cắt bậc cao 
thu gọn (S-HSDT). Khác với lý thuyết HSDT, thành phần góc xoay 
được biểu diễn thông qua thành phần uốn và cắt tạo nên trường chuyển 
vị trong mặt phẳng và chuyển vị ngang của tấm, giải quyết được hiện 
tượng khóa cắt (shear locking) ảnh hưởng đến sự chính xác của lời giải 
cho bài toán đã được sự quan tâm của các nhà khoa học trong cũng 
như ngoài nước.  

Để khắc phục những những nhược điểm và tận dụng những ưu điểm 
của các phương pháp. Trong phạm vi luận văn sử dụng lý thuyết biến 
dạng cắt bậc cao thu gọn kết hợp phương pháp không lưới với hàm nội 
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suy Moving Kriging (MK) cho bài toán phân tích tĩnh tấm Sandwich 
FGM trên nền đàn hồi. 
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

Tìm hiểu về đặc tính chịu uốn của tấm vật liệu chức năng và kết 
cấu được làm từ vật liệu chức năng FGM, lý thuyết biến dạng cắt và 
phương pháp không lưới phần tử tự do bằng cách sử dụng hàm nội suy 
Moving Kriging (MK).  

Thiết lập phương trình cho bài toán tĩnh tấm Sandwich FGM trên 
nền đàn hồi hai hệ số Pasternak theo lý thuyết biến dạng cắt thu gọn 
bậc cao dùng phương pháp không lưới hàm nội suy Moving Kriging.  

Phân tích đánh giá kết quả tính toán bằng phần mềm Matlab. Dựa 
vào kết quả tính toán, đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến độ võng 
của kết cấu tấm vật liệu chức năng Sandwich FGM trên nền đàn hồi.  
1.3 Phạm vi nghiên cứu  

Nghiên cứu chỉ thực hiện trên tấm vật liệu Sandwich FGM có đặc 
tính thay đổi theo hàm số mũ. Phương pháp không lưới với hàm nội 
suy Moving Kriging, lý thuyết biến dạng cắt thu gọn bậc cao trên mô 
hình nền đàn hồi hai hệ số Pasternak để phân tích đặc tính chịu uốn 
của tấm. 
1.4 Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phần mềm 
Matlab để phân tích tính toán sau khi đã hệ thống hóa kiến thức về một 
số tính chất cơ bản của tấm Sandwich FGM, lý thuyết tính toán được 
sử dụng đó là lý thuyết biến dạng cắt thu gọn bậc cao đồng thời sử 
dụng phương pháp không lưới với hàm nội suy Moving Kriging để 
tính toán ra kết quả.  
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Sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu và phân tích để rút ra các 

nhận xét về đặc tính chịu uốn của tấm Sandwich FGM khi khảo sát sự 
thay đổi các thành phần trong kết cấu.  
1.5 Ý nghĩa khoa học 

Kết quả nghiên cứu đặc tính chịu uốn cho bài toán tấm Sandwich 
FGM sẽ đóng góp về lời giải trong việc tìm kết quả tính toán cho bài 
toán chịu uốn. Phân tích nghiên cứu một số đặc tính chịu uốn cho 
những dạng tấm Sandwich FGM khác nhau.  
1.6 Cấu trúc của luận văn 

Cấu trúc chung của luận văn được trình bày gồm 5 chương:  
Chương 1: Mở đầu. 
Chương 2: Tổng quan về tình hình nghiên cứu. 
Chương 3: Cơ sở lý thuyết. 
Chương 4: Các ví dụ số để kiểm chứng bài toán và phân tích các 

yếu tố ảnh hưởng. 
Chương 5: Rút ra kết luận và đưa ra một số kiến nghị. 
Phần cuối của luận văn là phần trình bày mục lục với kết quả nguồn 

là tài liệu tham khảo phục vụ trong việc nghiên cứu của luận văn và 
chương trình tính toán lập trình Matlab.  

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 
2.1. Giới thiệu chung 

Trong chương này sẽ trình bày các nội dung chính: tấm Sandwich 
FGM, lý thuyết biến dạng cắt và phương pháp thực hiện, đồng thời rút 
ra những nhận xét so sánh đối chiếu với phương pháp truyền thống đã 
được sử dụng phổ biến.  
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Về tấm Sandwich FGM: trình bày lịch sử hình thành, một số đặc 

tính cơ bản của vật liệu, một số hướng ứng dụng trong thực tế và trong 
tương lai.  

Về lý thuyết biến dạng cắt: trình bày về các lý thuyết biến dạng cắt 
đã từng sử dụng trong phân tích tính toán kết cấu tấm FGM. Đặc biệt 
là những nghiên cứu trong và ngoài nước về phân tích tĩnh của loại vật 
liệu này.  

Tình hình nghiên cứu: tìm hiểu về tình hình nghiên cứu trên thế giới 
và trong nước, đồng thời đưa ra một số nhận xét cho đề tài thực hiện.  
2.2. Tấm vật liệu chức năng 
2.2.1. Lịch sử hình thành 
2.2.2. Đặc tính 

FGM là hỗn hợp của nhiều loại vật liệu nhưng thông thường gồm 
2 loại điển hình: gốm (ceramic) và kim loại (metal). Trong đó, Ceramic 
có tính năng chịu nhiệt cao, chống oxy hóa cao và dẫn nhiệt kém; Kim 
loại lại có tính năng chịu lực cao, có tính dẻo dai và dẫn nhiệt tốt. 

Từ những đặc tính của 2 loại vật liệu trên, vật liệu composite FGM 
có thể được hình thành từ những đặc tính của 2 loại vật liệu về mặt 
chịu lực và chịu nhiệt trong một cấu kiện. Đồng thời giải quyết được 
một số vấn đề còn bất cập thường gặp trong các loại tấm composite 
truyền thống.  
2.2.3. Ứng dụng 

Vật liệu FGM được ứng dụng nhiều trong nhiều môi trường khác 
nhau, nhiệt độ cao, môi trường làm việc khắc nghiệt. Ví dụ: như ứng 
dụng trong tàu vũ trụ, động cơ đốt trong và phản lực, các thiết bị tiếp 
xúc với nguồn điện công suất lớn, cấy ghép sinh học, ... Tuy nhiên, do 
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sự khác nhau trong sự co dãn vì nhiệt giữa 2 kim loại này nên cũng có 
một số ảnh hưởng đáng kể.  
2.3. Lý thuyết tấm FGM 
2.3.1. Lý thuyết tấm cổ điển 

Dựa trên giả thuyết của Love-Kirchhoff như sau:  
Giả thuyết về các đoạn thẳng pháp tuyến: các đoạn thẳng vuông 

góc với mặt trung bình của tấm sẽ còn thẳng và vuông góc với mặt 
trung bình khi chịu uốn và độ dài của chúng là không đổi. 

Tức là:   
0
0

xz

yz







 và 0z                                                                             (2.1) 

Giả thiết về mặt trung bình: tại mặt trung bình tấm không hề có biến 
dạng kéo, nén hay trượt. Khi bị uốn, mặt trung bình là mặt trung hòa.  

0 0 0u v           hay        0 0| | 0z zu v                                                      (2.2)                                                                  
Giả thiết về sự tương tác giữa các lớp tấm: sự tương tác giữa các 

lớp song song với mặt trung bình có thể bỏ qua tức là ứng suất pháp 
0z   có thể bỏ qua. 

Trường chuyển vị của lý thuyết tấm cổ điển như sau:  

1

2

3

w( , , ) ( , )

w( , , ) ( , )

( , , ) w( , )

u x y z u x y z
x

u x y z v x y z
y

u x y z x y


 




 




                                                        (2.3) 

Trong đó: u, v, w là các thành phần chuyển vị theo phương x, y, z 
tại vị trí mặt trung hòa.  
2.3.2. Lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất 

Lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất (FSDT) là lý thuyết cải tiến từ lý 
thuyết CPT trong đó kể đến thành phần biến dạng cắt ngang trong tấm 
nên không còn vuông góc với mặt trung bình của tấm (Hình 2.6).  
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Trường chuyển vị của lý thuyết biến dạng cắt FSDT:  

 
 

1 0

2 0

3

( , , ) ( , ) ( , )
( , , ) ( , ) ( , )
( , , ) w( , )

x

y

u x y z u x y z z x y

u x y z v x y z z x y
u x y z x y





  

  



                                      (2.4) 

Trong đó: (u, v, w) là các thành phần chuyển vị tại mặt trung hòa; 

x , y  lần lượt là góc xoay đối với trục y và trục x của tấm; 0z  là vị 
trí mặt trung hòa đối với mặt trung bình được xác định như sau: 

/2

/2
0 /2

/2

( )

( )

h

h
h

h

zE z dz
z

E z dz









                                                                               (2.5) 

2.3.3. Lý thuyết biến dạng cắt bậc cao 
Trường chuyển vị của lý thuyết biến dạng cắt bậc cao có thể được 

tóm tắt như sau [26]:  

     

 

 
1

2

3

w ,
( , , ) ( , ) ( ) ( , )

w ,
( , , ) ( , ) ( ) ( , )

( , , ) w( , )

x

y

x y
u x y z u x y z f x x y

x
x y

u x y z v x y z f x x y
y

u x y z x y






  




  




                             (2.6) 

Trong đó u, v, x , y  là các thành phần chuyển vị thẳng, góc xoay 
và ( )f x  là hàm biến dạng cắt bậc cao.  
2.3.4. Lý thuyết tấm trên nền đàn hồi 

Dạng của phương trình vi phân cân bằng của tấm trên nền đàn hồi 
phụ thuộc vào dạng mô hình nền. Khi tính kết cấu tiếp xúc với nền đàn 
hồi thường sử dụng mô hình nền biến dạng đàn hồi cục bộ: mô hình 
nền đàn hồi một hệ số (mô hình nền Winkler) và mô hình nền hai hệ 
số (mô hình nền Pasternak). 
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Mô hình nền hai hệ số có nhược điểm là giá trị của các hệ số wK  

và sK  được xác định tùy thuộc vào quan niệm và cách xác định khác 
nhau. Vì vậy, khi sử dụng mô hình này, các kết quả tính toán cần được 
kiểm tra lại bằng thực nghiệm. 

Mô hình nền hai hệ số được xây dựng từ giả thuyết: phản lực nền 
r(x,y) bao gồm phản lực pháp tuyến p(x,y) tương ứng với sự làm việc 
chịu nén của nền và phản lực tiếp tuyến t(x,y) tương ứng với sự làm 
việc chịu cắt của nền. 

 r(x,y) = p(x,y) + t(x,y)                                                              (2.7) 
Trong đó: 

            2 2

2 2

w , w ,
( , ) s

x y x y
t x y K

x y
  

     
                                  (2.8) 

Kết hợp với phản lực nền trong mô hình nền Winkler, tỷ lệ bậc nhất 
với chuyển vị w(x,y) qua hệ số nền wK , như sau: 

w( , ) w( , )p x y K x y                                                                  (2.9) 
Phản lực nền với mô hình nền hai hệ số có dạng: 

   2 2

w 2 2

w , w ,
( , ) ( , ) ( , ) w( , ) s

x y x y
r x y p x y t x y K x y K

x y
  

       
     

     (2.10) 
Thay vào phương trình vi phân cân bằng của tấm – phương trình 

Sophi Giecman dưới dạng toán tử: 
                        2 2w( , ) ( , )pD x y q x y                                            (2.11) 

Được phương trình vi phân cân bằng của tấm với mô hình nền hai 
hệ số dưới dạng toán tử Laplat có dạng: 

   2 2
2 2

w 2 2

w , w ,
w( , ) w( , ) ( , )p s

x y x y
D x y K x y K q x y

x y
  

        
          

2.4. Phương pháp rời rạc 
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Phương pháp không lưới EFG sử dụng 2 loại phương pháp nội suy 

đó là phương pháp xấp xỉ bình phương cực tiểu động (MLS); và 
phương pháp kỹ thuật nội suy (MK). Sự kết hợp phương pháp FEG 
với kỹ thuật nội suy MK được các tác giả giới thiệu trong thời gian gần 
đây với tên là Meshfree Galerkin Kriging Method (MGK). Một trong 
những điểm quan trọng của phương pháp nội suy Moving Kriging 
(MK) là hàm dạng có tính chất Kronecker Delta, vì vậy nó tự thõa mãn 
điều kiện biên chính. Điều này rất thuận lợi khi xây dựng lời giải bài 
toán trên máy tính. Để kiểm chứng ta so sánh hai phương pháp nội suy 
MK và MLS để làm rõ tính chất Kronecker Delta. Ta xét chuyển vị tại 
1 điểm X bất kì được nội suy thì giá trị nội suy đó đúng bằng chuyển 
vị tại điểm đó. Phương pháp nội suy MLS không thỏa mãn tính chất 
Kronecker Delta nên nội suy chuyển vị tại mỗi điểm không bằng chính 
chuyển vị tại điểm đó. 

Để giải quyết vấn đề không thỏa mãn tính chất Kronecker Delta 
trong phương pháp nội suy MLS phải sử dụng hàm trọng số khối lượng 
(weighted residual). Hàm này được thêm vào để hiệu chỉnh làm cho 
việc nội suy chuyển vị tại 1 điểm bất kì bằng chính giá trị chuyển vị 
tại điểm đó. Giá trị của hàm trọng số làm bài toán trở nên phức tạp, 
gây khó khăn trong việc lập trình tính toán, tăng nguy cơ sai số. Ngược 
lại phương pháp nội suy MK thỏa mãn được tính chất Kronecker Delta 
nên không sử dụng hàm trọng số làm giảm đáng kể độ phức tạp trong 
tính toán. Từ những tính chất được kể trên thì phương pháp không lưới 
với hàm nội suy MK hiện nay đang được sự quan tâm nghiên cứu và 
phát triển của các nhà khoa học trong nước và trên thế giới.  
2.5. Tình hình nghiên cứu 
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Phương pháp nghiên cứu về độ võng của tấm composite FGM có 

nhiều lý thuyết đã được áp dụng như lý thuyết cổ điển thuần túy, lý 
thuyết bậc cao, lý thuyết bậc cao thu gọn, lý thuyết hàm lượng giác. 
Trong phạm vi luận văn, chỉ xét đến đặc tính chịu uốn tấm FGM bằng 
phương pháp không lưới MK với lý thuyết biến dạng cắt thu gọn bậc 
cao vẫn chưa có một đề tài luận văn nào nghiên cứu trước đây.  
2.6. Kết luận chương 

Chương này đã trình bày tổng quan về vật liệu chức năng, lý thuyết 
biến dạng cắt và các phương pháp rời rạc được sử dụng trong phân tích 
tĩnh tấm Sandwich FGM trên nền đàn hồi. Tổng quan về tình hình 
nghiên cứu trong và ngoài nước, những nghiên cứu về đặc tính chịu 
uốn của tấm Sandwich FGM. Phương pháp không lưới MK kết hợp lý 
thuyết biến dạng cắt thu gọn bậc cao để phân tích tĩnh tấm FGM là nội 
dung của luận văn. 

CHƯƠNG 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
3.1. Giới thiệu 
3.2. Kết cấu tấm FGM 

Xét tấm FGM kim loại và gốm trên nền đàn hồi với cấu tạo thông 
số hình học trong hệ tọa độ Đề-các như sau: tấm FGM dạng hình chữ 
nhật có cạnh dài là a, cạnh ngắn là b, chiều dày tấm là h. (Hình 3.1) là 
hỗn hợp chính gồm 2 vật liệu gốm và kim loại. Mô đun Young (E), hệ 
số Poisson (ʋ) và khối lượng riêng (ρ) thay đổi liên tục theo chiều dày 
h của tấm và phụ thuộc vào hàm mật độ thể tích của chúng. 
 
3.2.1. Tấm FGM đẳng hướng 
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Hình 3.2: Kích thước hình học của tấm FGM trên nền đàn hồi. 
Tấm FGM có các đặc tính là mặt dưới và trên của tấm hoàn toàn là 

kim loại và gốm [1-5]. Trong luận văn này, môđun đàn hồi E, mật độ 
khối lượng ρ được xem là thay đổi liên tục theo chiều dày tấm FGM 
với luật hỗn hợp Voigt. Theo đó, mô đun đàn hồi E(z), mật độ khối 
lượng ρ(z) được xác định như sau: 
         ( ) ( )c m cmE z E E E V z                                                (3.1)  

    ( ) ( )m c m cz V z                                               (3.2)                     
   ( )m c m cz V z       

Trong đó:          0.5 0.5h z h     
, cmE E : mô đun đàn hồi của vật liệu kim loại, gốm. 
,m c  : khối lượng riêng của kim loại, gốm. 

  0.5
n

c
zV z
h

   
 

: hàm mật độ thể tích. 

0n  : tham số vật liệu. 
 

3.2.2. Tấm Sandwich có lớp vỏ FGM và lớp lõi đồng chất (loại A) 
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Hình 3.4: Cấu trúc mặt cắt của tấm S. FGM loại A trên nền đàn hồi. 
Hình 3.4 thể hiện các thành phần của tấm hỗn hợp loại A với lớp 

lõi đồng nhất. Hai lớp vỏ ngoài có bề mặt hoàn toàn kim loại 1z z , 

4z z  và lớp vỏ ngoài hoàn toàn gốm 2z z , 3z z . Hàm gia tăng thể 
tích của gốm và kim loại của các lớp vỏ ngoài được tính bằng công 
thức sau, theo Q. Li và cộng sự [21]:  

   (1) 1
1 2

2 1

,  ,
n

c
z zV z z z z
z z

 
   

                                     (3.3) 

   (2)
2 31 , ,cV z z z z                                                     (3.4) 

   (3) 4
3 4

4 3

,  ,c
z zV z z z z
z z

 
   

                                      (3.5) 

Trong đó  2 1z z  và  4 3z z  lần lượt là chiều dày của mặt dưới 
và mặt trên của tấm. Chỉ số độ dày của mỗi lớp dưới / giữa / trên 
     4 3 3 2 2 1/ /z z z z z z       được thể hiện với tỷ lệ khác nhau như 

 1 / 1 /1 ,  2 /1 /1 ,… Nếu tỷ lệ là  1 / 1 / 1  nghĩa là 3 lớp có cùng độ 
dày. 
3.2.3. Tấm Sandwich có lớp vỏ đồng chất và lớp lõi FGM (loại B) 
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Hình 3.5: Cấu trúc mặt cắt của tấm Sandwich FGM loại B trên nền 

đàn hồi. 
Một tấm Sandwich loại B có lớp lõi FGM và lớp vỏ ngoài đồng 

chất thể hiện trên Hình 3.5. Hàm thể tích thay đổi của gốm và kim loại 
trong lõi được giả định biến thiên theo luật hàm lũy thừa dọc theo chiều 
dày tấm, theo Q. Li và cộng sự [21]:  

   (1)
1 20,  ,cV z z z z                                                       (3.6) 

   (2) 2
2 3

3 2

, ,
n

c
z zV z z z z
z z

 
   

                                    (3.7) 

   (3)
3 41,  ,cV z z z z                                                       (3.8) 

Trong đó  ( ) , 1,2,3i
cV i   biểu thị cho thể tích thay đổi của lớp thứ 

i ; và  3 2z z  là chiều dày của phần lõi.  

3.3. Lý thuyết biến dạng cắt bậc cao thu gọn 
Trong phần này, lý thuyết tấm thu gọn với 4 ẩn số được áp dụng 

cho trường chuyển vị. Gọi Ω là miền trong R2 được giới hạn trong mặt 
phẳng giữa của tấm. Trường chuyển vị của tấm trên phương x, y và z 
được ký hiệu tương ứng là  ,u x y ,  ,v x y  và  ,w x y . Theo lý thuyết 
tấm (RPT) viết bởi Senthilnathan [31], trường chuyển vị của tấm có 
thể được biểu diễn như sau: 

     
0

, ,
( ) ( ) b sw x y w x y

u x,y,z = u x,y z f z
x x

 
 

 
                             (3.9a)

     
0

, ,
( ) ( ) b sw x y w x y

v x, y,z = v x, y z f z
y y

 
 

 
,                     (3.9b) 

( ) ( ) ( )b sw x,y,z = w x,y w x,y                                                                   (3.9c) 
Trong đó  0 ,u x y  và  0 ,v x y  là chuyển vị tại mặt phẳng giữa 

tương ứng theo các phương x và y;  ,bw x y  và  ,sw x y  là chuyển vị 
đứng thành phần do uốn và thành phần do cắt theo phương z. Trường 
chuyển vị được viết dưới dạng thu gọn: 
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 0 1 2ˆ = z f z u u u u                                             (3.10) 

Với: 
 
 

   

0

0 0

,
,

, ,b s

u x y
= v x y

w x y w x y

 
 
 
  

u  , 
 
 1

,
,

0

b

b

w x y x
= w x y y
  
   
 
 

u  ,     

 
 2

,
,
0

s

s

w x y x
= w x y y
  
   
 
 

u       (3.11) 

Trong luận văn này đã chọn hàm bậc cao như sau: 

 
3

2
7 7
4 3

zf z z
h

   [1] hàm này thoả mãn điều kiện ứng suất tiếp triệt 

tiêu: 0xz yz    ở mặt trên và mặt dưới  2z h   của tấm FGM. 

Giá trị ứng suất tiếp là đạo hàm của hàm lượng giác bậc cao  g z  với 
giá trị của hàm    f z g z z  .  

Vấn đề phân tích tĩnh tấm FGM trên nền đàn hồi được biểu diễn 
theo nguyên lý công ảo như sau: 

   

      0

...T T s T
s s b s s b s

b s w b s b s

d d w w K w w d

w w K w w d w w q d

  

 
  

 

         

      

  

 

ε D ε ε D ε
         

Trong đó 0q  là tải trọng tác dụng; wK  và sK  lần lượt là hệ số nền 
đặc trưng cho sự làm việc chịu nén và chịu cắt của đất nền; 

 TT x y       là dạng toán tử Gradient và: 

0

1

2

 
   
 
 

ε
ε ε

ε
 , 

 
   
  

A B E
D B C F

E F H
 , 

/2

/2

( )
h

s
s

h

z dz


 D D                        (3.15) 

Trong đó: 
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/2

2 2

/2

, , , , , 1, , , , ,
h

ij ij ij ij ij ij ij
h

A B C E F H z z g z zg z g z Q dz


                    

(3.16a) 

  
/2

2

/2

h
s
ij ij

h

D f z G dz


                                                                                  (3.16b) 

Và ma trận vật liệu được cho bởi: 

 
 

 
 

  
2

1 0
1 0

1
0 0 1 2

z
E z

z
z

z







 
 

  
    

Q
 
  

1 0
0 12 1

E z
z

 
    

G  

3.4. Phương pháp Meshless với hàm nội suy Moving Kriging 
3.4.1 Hàm dạng Moving Kriging 
3.4.2 Các phương trình rời rạc 

CHƯƠNG 4. CÁC VÍ DỤ SỐ KIỂM CHỨNG BÀI TOÁN VÀ 
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 

Để chứng minh được tính chính xác cho nghiệm bài toán của 
phương pháp được đề xuất, kết quả sẽ được trình bày trong 2 phần sau: 

Phần 1: Kiểm chứng kết quả số so với các nghiên cứu đã công bố 
trong việc phân tích tĩnh cho tấm Sandwich FGM dạng A (Vỏ FGM – 
Lõi đồng nhất) và dạng B (Vỏ đồng nhất – Lõi FGM). 

Phần 2: Khảo sát các thông số ảnh hưởng đến độ võng của tấm 
Sandwich FGM (dạng A & B) chịu nén với điều kiện biên là tựa đơn. 
Các thông số đề xuất khảo sát như: hệ số tham số vật liệu n, tỷ số b/a 
và a/h, tỷ số mô đun Ec/Em, hệ số Poisson’s (v), hệ số nền Kw và Ks. 
4.1. Kiểm chứng kết quả mô hình số 

Xét tấm Sandwich FGM với chiều dày h, kích thước hai cạnh a, b. 
Trong phần này sẽ trình bày một số kết quả tính toán số nhằm đánh giá 
độ chính xác của mô hình số đưa ra trong việc đánh giá độ võng của 
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tấm Sandwich FGM Ti-6Al-4V/(ZrO2)3 hình chữ nhật - dạng A (Vỏ 
FGM – Lõi đồng nhất) với điều kiện biên S-S-S-S có tỷ số chiều dài 
với độ dày và chiều rộng với chiều dài lần lượt là a/h = 10, b/a = 2. Độ 
võng không thứ nguyên và các hệ số nền không thứ nguyên được tính 
theo công thức: 

 
4

0

100
w( ) w ; ;0

2 2
pD a bz

q a
   
  ; 

4
w

w
KK

p

a
D


; 

2KK s
s

p

a
D


 

 Kết luận:  

Như vậy, các kết quả tính toán theo theo phương pháp nghiên 

cứu của luận văn so với bài báo của tác giả S.S.Akavci cho kết quả sai 

số từ thấp nhất đến cao nhất tương ứng từ 0,81% đến 1,38% trong việc 

xác định độ võng trong bài toán tĩnh của tấm Sandwich FGM trên nền 

đàn hồi. 

4.2. Khảo sát các thông số ảnh hưởng đến độ võng của tấm 
4.2.1 Khảo sát sự ảnh hưởng của hệ số nền Ks, Kw và Ks/Kw đến 
độ võng không thứ nguyên của tấm Sandwich FGM kiểu A(1-8-1) 
khi thay đổi tỷ số b/a: 

Khảo sát bài toán với tỷ lệ a/h=10, a=1 cho tấm Sandwich FGM 

kiểu A(1-8-1) trên nền đàn hồi có hệ số nền không thứ nguyên Kw, Ks 

thay đổi. Chạy bài toán bằng phần mềm Matlab với các thông số đã 

được thiết lập ta có bảng giá trị kết quả với các giá trị b/a thay đổi từ 

0,5 → 2,5 
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4.2.2 Khảo sát sự ảnh hưởng của hệ số nền Kw và Ks đến độ võng 
không thứ nguyên của tấm Sandwich FGM kiểu A(1-8-1): 

Khảo sát bài toán với tỷ lệ b/a=1, a/h=10 cho tấm Sandwich 

FGM kiểu A(1-8-1) trên nền đàn hồi. Chạy bài toán bằng phần mềm 

Matlab với các thông số đã được thiết lập ta có bảng giá trị kết quả với 

các giá trị Kw và Ks thay đổi 

  

4.2.3 Khảo sát sự ảnh hưởng của hệ số nền Ks, Kw đến độ võng 
không thứ nguyên của các tấm Sandwich FGM dạng A và dạng B 
khi thay đổi điều kiện biên: 
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Khảo sát bài toán với tỷ lệ b/a=1, a/h=10 cho tấm Sandwich 

FGM dạng A và B cấu tạo lớp loại A(1-8-1) và B(2-2-1), trên nền đàn 

hồi có hệ số nền không thứ nguyên Kw, Ks. Chạy bài toán bằng phần 

mềm Matlab với các thông số đã được thiết lập ta có bảng giá trị kết 

quả với các giá trị Ks, Kw thay đổi cho các điều kiện biên khác nhau. 

   

4.2.4 Khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ số mô đun Ec/Em đến độ võng 
không thứ nguyên của tấm Sandwich FGM kiểu A(1-8-1) và kiểu 
B(2-2-1) khi thay đổi tỷ số độ dày tấm a/h: 

Khảo sát bài toán với tỷ lệ b/a=1, a=1 cho tấm Sandwich FGM 

dạng A kiểu A(1-8-1) và B(2-2-1), trên nền đàn hồi có hệ số nền không 

thứ nguyên Kw = Ks =10. Chạy bài toán bằng phần mềm Matlab với 

các thông số đã được thiết lập ta có bảng giá trị kết quả với các giá trị 

Ec/Em thay đổi từ 1,0 → 5,0 và a/h thay đổi từ 2 → 10000 
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4.2.5 Khảo sát sự ảnh hưởng của hệ số nền Ks, Kw và Ks/Kw đến 
độ võng không thứ nguyên của tấm S.FGM kiểu A(1-8-1) khi thay 
đổi tỷ số a/h: 

Khảo sát bài toán với tỷ lệ b/a=1, a=1 cho tấm Sandwich FGM 

kiểu A(1-8-1) trên nền đàn hồi có hệ số nền không thứ nguyên Kw, 

Ks. Chạy bài toán bằng phần mềm Matlab với các thông số đã được 

thiết lập ta có bảng giá trị kết quả với các giá trị Ks, Kw và a/h thay 

đổi từ 2 → 10000. 
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CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
5.1. Kết luận 

Luận văn phân tích tĩnh tấm Sandwich FGM sử dụng lý thuyết 

biến dạng cắt thu gọn bậc cao và phương pháp không lưới MK để xác 

định các yếu tố ảnh hưởng đến độ võng của tấm chịu nén như hệ số 

tham số vật liệu n, tỷ số b/a, tỷ số a/h, tỷ số Ec/Em, hệ số Poisson’s 

(ʋ), hệ số nền Kw và Ks thu được những kết quả tường minh nhằm 

đánh giá được độ võng của tấm khi thay đổi các thông số khác nhau 

trong từng trường hợp được xét đến. 

Một số kết luận thu được từ việc khảo sát ảnh hưởng của các 

thông số đến kết cấu các loại tấm Sandwich FGM, như sau: 

 Khi thay đổi giá trị hệ số tham số vật liệu n, hệ số Poisson’s 

(ʋ), hệ số nền Kw và Ks thì kiểu cấu hình (1-0-1) ở cả 2 dạng A và B 

cho độ võng lớn nhất; cấu hình (1-8-1) ở dạng A và (2-2-1) ở dạng B 

cho độ võng thấp nhất. Trong đó,  dạng A(1-8-1) có phần lõi đồng chất 

dày nhất cho độ võng thấp nhất.  

 Cùng một giá trị hệ số nền (Kw; Ks), giá trị độ võng của các 

tấm giảm dần theo thứ tự về điều kiện biên, như sau: SFSF > SSSS > 

SCSC > CCCC. 

 Hệ số nền ảnh hưởng đáng kể đến độ võng của tấm. Giá trị 

(Kw; Ks) tỷ lệ nghịch với độ võng của tấm. 

 Khi Ks = 104, độ võng của tấm gần như bằng 0 và không phụ 

thuộc vào hệ số Kw. Ngược lại, khi Kw = 105, độ võng của tấm gần 

như bằng 0 và không phụ thuộc vào hệ số Kw. 
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 Cùng một hệ số nền (Kw; Ks) bất kì, khi độ dày của tấm giảm 

dần từ tấm dày thành tấm rất mỏng thì độ võng của tấm cũng giảm dần 

đến một giá trị cố định không đổi. 

5.2. Kiến nghị 

Nghiên cứu thêm sự ảnh hưởng của hệ số tham số vật liệu n, tỷ 

số b/a, tỷ số a/h, tỷ số Ec/Em, hệ số Poisson’s (ʋ), hệ số nền Kw và Ks 

đối với tần số dao động và độ ổn định của tấm Sandwich FGM trên 

nền đàn hồi. 

Phân tích sự làm việc của tấm FGM trên nền đàn hồi chịu tác 

dụng của tải trọng di động, tải trọng nhiệt,... 

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số đến độ võng của tấm 

với các loại tấm có hình dạng khác nhau như tấm tròn, tấm khoét lỗ…  



TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

[1]. T.V. Vu, J. L. Curiel-Sosa, T. Q. Bui, “A refined sin hyperbolic shear 

defomation theory for sandwich FG plates by enhanced meshfree with new 

correlation function”. Int J Mech Mater Des, Published online: 19 November 

2018, https://doi.org/10.1007/s10999-018-9430-9.  

[2]. J.N. Reddy, “Analysis of functionally graded plates”, Int. J. Numer. 

Methods Eng., 47 (2000) 663–684.  

[3]. A.M.A. Neves, A.J.M. Ferreira, E. Carrera, M. Cinefra, R.M.N. Jorge, 

C.M.M. Soares. “Static analysis of functionally graded sandwich plates 

according to a hyperbolic theory considering Zig-Zag and warping effects”. 

Advances in Engineering Software 52 (2012) 30–43.  

[4]. K.M Liew, X Zhao, AJM Ferreira. “A review of meshless methods for 

laminated and functionally graded plates and shells”. Compos Struct 

2011;93(8): 2031–41  

[5]. T.Q. Bui, T. N. Nguyen, H. D. Nguyen. “A moving Kriging 

interpolation-based meshless method for numerical simulation of Kirchhoff 

plate problems”. Int. J. Numer Meth Eng 2009; 77:1371-1395.  

[6]. T.Q. Bui, NM Nguyen. “A moving Kriging interpolation-based meshfree 

method for free vibration analysis of Kirchhoff plates”. Comput Struct 2011; 

89:380-394.  

[7]. R. P. Shimpi, H. G. Patel, “A two variable refined plate theory for 

orthotropic plate analysis.” International Journal of Solids and Structures 43 

(2006) 6783–6799  

[8]. N. H. Nguyen, T. V. Vu, T. P. Nguyen, H. T. T. Nguyen, “Phân tích tĩnh 

của tấm FGM sử dụng phương pháp Mesh-free và lý thuyết đơn giản biến 

dạng cắt bậc nhất”. Tạp chí khoa học Đại học Mở Tp. HCM – Số 51 (6) 2016.  

[9]. T. K. Nguyen. Some methods for estimating effective elastic properties 

of heterogeneous plates. PhD thesis, University of Paris-Est, France (2008).  

[10]. Nguyễn, Văn Hậu. “Nghiên cứu ứng xử tấm composite chức năng 

(FGM) dưới tác dụng tải cơ nhiệt. Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ 

Chí Minh.  

[11]. T. D. Nguyen, S. L. Dang, “Tính toán kết cấu tấm làm bằng vật liệu có 

cơ tính biến thiên FGM có kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ bằng phương pháp 

phần tử hữu hạn.   

[12]. Nguyễn, Ngọc Tấn: “Sử dụng phương pháp không lưới Galerkin 

Kriging phân tích tấm dày theo thuyết Reissner – Mindlin”. ĐHQG TP. Hồ 

Chí Minh – Đại học Bách Khoa, 2010.  

[13]. Bui QT, Nguyen NT, Nguyen-Dang H. A moving Kriging 

interpolation-based meshless method for numerical simulation of Kirchhoff 

plate problems. Int. J. Numer. Meth. Eng. 2009; 77:1371-1395. 

[14]. Taibi FZ, Benyoucef S, Tounsi A, Bouiadjra RB, El Abbas AB, 

Mahmoud SR. A simple shear deformation theory for thermo-mechanical 

behaviour of functionally graded sandwich plates on elastic foundations. J 

Sand Struct Mat 2015; 17(2):99-129. 

[15]. S.S. Akavci. Mechanical behaviour of functionally graded sandwich 

plates on elastic foundation. Composites part B 96 (2016);136-152. 


