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CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU 

1.1 Giới thiệu 

 Vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) là một loại vật liệu 

tổng hợp có các tính chất của vật liệu composite, có những tính năng 

ƣu việt hơn những vật liệu ban đầu (bền, nhẹ, khả năng chịu va đập, 

chịu tải cơ, chịu tải nhiệt, chịu tải cơ – nhiệt cao) và khắc phục đƣợc 

các hạn chế của vật liệu composite nhƣ hiện tƣợng tách lớp, ứng suất 

dƣ. Các nghiên cứu phân tích, tính toán các kết cấu tấm vỏ có cơ tính 

biến thiên ở nƣớc ta hiện nay chƣa nhiều, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Ngày nay, các công trình xây 

dựng ngoài việc đảm bảo về khả năng làm việc của kết cấu còn đòi 

hỏi kiến trúc phải có tính thẩm mỹ.  

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

 Mục tiêu của đề tài nghiên cứu này là phân tích ổn định của 

vỏ trụ FGM theo phƣơng pháp phần tử hữu hạn sử dụng lý thuyết 

biến dạng cắt bậc nhất, góc xoay trung bình. Tính chất vật liệu phân 

bố trong vỏ trụ dạng hàm mủ theo chiều dày vỏ. Các yếu tố ảnh 

hƣởng của tỉ lệ chiều dài với bán kính của vỏ trụ, tỉ lệ thành phần vật 

liệu và cách bố trí số phần tử đến tính ổn định của vỏ trụ FGM cũng 

đƣợc nghiên cứu. Xét đến hai loại tải trọng là tải trọng tập trung và 

tải trọng phân bố đều. 

1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Nghiên cứu lý thuyết tấm vỏ, sử dụng phƣơng pháp phần tử 

hữu hạn để giải, thiết lập các ma trận, các phƣơng trình cân bằng, 

chuyển động của tấm vỏ, các phƣơng pháp giải. Xây dựng chƣơng 

trình tính toán phần tử hữu hạn bằng ngôn ngữ Fortran để phân tích 
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các bài toán tĩnh của kết cấu dạng thành mỏng làm bằng vật liệu có 

cơ tính biến thiên. 

1.4 Các giả thuyết 

 - Vật liệu là đàn hồi tuyến tính. 

 - Bỏ qua hiện tƣợng tách lớp và sự trƣợt của sợi  

 - Lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất (thuyết Reisser-Mindlin): 

các đoạn thẳng vuông góc với mặt trung bình sẽ tiếp tục thẳng, không 

thay đổi chiều dài nhƣng không vuông góc với mặt trung bình khi 

biến dạng. 

CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN 

2.1 Phần tử tấm và vỏ 

 Tấm và vỏ thƣờng đƣợc sử dụng nhƣ là các phần tử kết cấu 

trong kỹ thuật xây dựng nhƣ là tƣờng, mái của các tòa nhà, sàn cầu, 

tƣờng đập chắn, các loại thùng chứa và container, vỏ tàu, vỏ ô tô, tàu 

lửa, thân và cánh máy bay, thân tàu vũ trụ... Các phần tử kết cấu mà 

kích thƣớc một phƣơng rất nhỏ so với hai phƣơng còn lại, đƣợc phân 

loại là các kết cấu dạng mặt thành mỏng hay vỏ. Tấm là một trƣờng 

hợp đặc biệt của vỏ đƣợc đặc trƣng bởi bề mặt phẳng. 

2.2 Vật liệu có cơ tính biến thiên 

 Mặc dù ý tƣởng chế tạo vật liệu có cơ tính biến thiên xuất 

hiện từ những năm 1980 tại Nhật Bản là một sự tiến bộ kỹ thuật đáng 

kinh ngạc của loài ngƣời nhƣng khái niệm về loại vật liệu này lại 

không mới trong tự nhiên. Tre là một đại diện tuyệt vời của FGM 

trong tự nhiên. Cấu trúc thân tre bao gồm cách sắp xếp các lỗ rỗng, 

thớ tre và mô sao cho đạt đƣợc tối đa độ cứng chống uốn, cƣờng độ 

uốn mà khối lƣợng nhỏ nhất. Xƣơng cũng có tính chất phân bố tƣơng 

tự khi mật độ xƣơng lớn tại bề mặt để đạt đƣợc các tính chất cơ học 
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tốt nhất và mật độ lỗ rỗng bên trong nhiều để tạo độ nhẹ xốp và các 

không gian cho các dây thần kinh và mạch máu  

2.3 Tính chất của vật liệu FGM 

 Các hằng số vật liệu (mô đun đàn hồi kéo (nén) E, hệ số 

Poisson v) biến thiên trơn theo chiều dày với qui luật cho trƣớc, có 

nghĩa là E=E(z), v=v (z). Hàm đặc trƣng cho các hằng số vật liệu tấm 

FGM giả thiết dƣới dạng: 

 ( )  (     ) ( )     

 Trong đó: Vc là hằng số vật liệu của vật liệu mặt trên tấm 

(+h/2); Vm là hằng số vật liệu của vật liệu mặt dƣới tấm (-h/2); V(z) 

là hằng số vật liệu của vật liệu tại tọa độ z bất kỳ; g(z) là hàm tỉ lệ thể 

tích (volume fraction). 

 Trong luận văn, tỉ lệ thể tích của tấm, vỏ FGM giả thiết 

tuân theo qui luật lũy thừa (power-law): 

 ( )  (
 

 
 
 

 
)
 

 (1.1) 

trong đó: p là tham số vật liệu (chỉ số tỉ lệ thể tích); h là chiều dày 

tấm, vỏ. 

 Tính chất vật liệu (mô đun đàn hồi kéo – nén) đƣợc định 

nghĩa dƣới dạng: 

 ( )  (     )       (1.2) 

với Em là mô đun đàn hồi kéo (nén) của vật liệu mặt dƣới (z = -h/2) 

và Ec là mô đun đàn hồi kéo (nén) của vật liệu mặt trên (z = h/2). 

2.4 Tình hình nghiên cứu trong nƣớc và ngoài nƣớc: 

 Đầu thế kỷ 19, nền tảng cho lý thuyết tấm vỏ hiện đại đƣợc 

xây dựng bởi Kirchhoff và Love [29] đã phát triển với lý thuyết vỏ 

mỏng cổ điển (dạng Kirchhoff-Love). Những thập niên 40 và 50 của 

thế kỷ 20, Hencky, Bollé, Reissner (1945) [42] và Mindlin [36] đã 

phát triển lý thuyết tấm vỏ có kể đến ảnh hƣởng của biến dạng cắt 
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đƣợc gọi là lý thuyết tấm vỏ dạng Reissner-Mindlin. Koiter (1966) 

phát triển mô hình phi tuyến cho lý thuyết tấm vỏ mỏng (dạng 

Kirchhoff-Love). Naghdi [37] phát triển phân tích biến dạng lớn cho 

lý thuyết tấm vỏ chịu cắt (dạng Reissner-Mindlin). 

 Trong luận văn này tác giả sử dụng lý thuyết góc xoay 

trung bình để xây dựng các phần tử hữu hạn cho bài toán ổn định của 

vỏ trụ FGM. Các phần tử 4 nút, 8 nút, 9 nút đƣợc sử dụng để phân 

tích các vỏ trụ FGM với các điều kiện biên và tải trọng khác nhau với 

sự phân bố cơ tính vật liệu khác nhau theo chiều dày của vỏ. Các kết 

quả phân tích đƣợc so sánh và đánh giá với các kết quả từ các lý 

thuyết khác. 

CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

Các thành phần biến dạng của vỏ có thể biểu diễn dƣới dạng sau: 

0 1 2
3 3 2( )E E E        (3.4) 

0 1
3

3 33 E E     (3.5) 

33 0   (3.6) 

Các thành phần vật lý của quan hệ biến dạng chuyển vị theo lý thuyết 

góc xoay trung bình đƣợc biểu diễn dƣới dạng: 

ˆ ˆ0 0 0
2

11 11 11,1

1

2
E E X    (3.15) 

2
ˆ ˆ ˆ0 0 0 0

2
22 22 32,2 22

2

1 11 1 1

2
E

R R
E X

Ra
  

 
 

      (3.16) 

ˆ ˆ ˆˆ1 0 01 1

11 11 1,1 1,1 3 1 3

1
EE X X

R
  

 
 
 

      (3.17) 

ˆ ˆˆ ˆ 0 01 1 1

22 22 2,2 2,2 3 2 42 2 2
2

11 1 1
E E

R
X X

R Ra
  

  
   
   

            (3.18) 

 
2ˆ ˆ ˆ2 2 1 12

1 1
11 11 11 11|1

1 0
2

E E b b 
 

 
 

                                  (3.19) 
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ˆ ˆˆ ˆ2 0 02 1

22 22 2,2 2,2 3 2 42 2 2
2

1 1 1 1
E

R
E X X

R Ra
  

 
 
 

             (3.20) 

ˆ ˆ ˆ0 0 0 0

12 12 1,2 2,1 1 22
2

1 1
2

1
E X X

R R
E

a
                        (3.21) 

ˆ ˆˆ ˆ1 1 01 1

12 12 1,2 2,1 2,1 1 42
2

1 1
2

1 1
X X

R R R
E E

a
   

   
           (3.22) 

ˆ ˆ2 2 1

12 12 2,12
2

1
2

1
E E

Ra
                                              (3.23) 

ˆ ˆ ˆ0 0 0 1

13 13 3,1 1 3 5 4 62 2 X X X XE E                                  (3.24) 

ˆ ˆ ˆ ˆ0 0 0 0 1

23 23 3,2 2 2 3 7 4 82
2

1
2

1
X X X X

R
E E

a
               (3.25) 

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ1 1 1 1 1 1

13 13 1 1,1 2 2,1 3 9 4 112 2 X X X XE E                         (3.26) 

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ1 1 1 1 1 1

23 23 1 1,2 2 2,2 3 10 4 122
2

1 1 1
2

1
X X X X

R R R
E E

a
    

 
 

            (3.27) 

Với:
 

0̂

3,11X 
 

ˆ ˆ0 0

3,2 22X     
1̂

13X   
1̂

24X 
 

 
0̂

1,15X   
0̂

2,16X   
0̂

1,27

1
X

R
 

 

ˆ ˆ0 0

2,2 38

1 1
X

R R
    

 

1̂

1,19X 
 

1̂

1,210X   
1̂

2,111X    

3.1 Quan hệ ứng suất biến dạng 

 Véctơ ứng suất và véctơ biến dạng có dạng 

   

11 11

22 22

33 33

23 23

13 13

12 12

, 
2

2

2

S E

S E

S E
S E

S E

S E

S E

   
   
   
   
   
   
   

    
   
   
   
   
   
   
   

 (3.28) 
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 Quan hệ giữa biến dạng đàn hồi tuyến tính và ứng suất đƣợc 

thể hiện bằng định luật Hooke, trong hệ tọa độ trực giao có dạng 

11 111111 1122 1133

22 221122 2222 2233

33 331133 2233 3333

23 232323

13 131313

12 1212 12

00 0

00 0

00 0

0 20 0 0 0

0 20 0 0 0

20 0 0 0 0

S EC C C

S EC C C

S EC C C

S EC

S EC

S C E

     
    
    
    
    
    
      
   
   
   
   
   
       

 
















(3.29) 

 trong đó: 

23 32 31 13 12 21
1111 1 2222 2 3333 3

21 31 23 13 12 23 32 12 31

1122 1 1133 2 2233 2

1 1 1
,  ;

,  ;

v v v v v v
C E C E C E

v v v v v v v v v
C E C E C E



  
 

  





 
 






 (3.30) 

2323 23 1313 13 1212 12; ;C G C G C G  
 (3.31) 

và

 

12 21 23 32 31 13 21 32 13 13

ν ν
1

ij ji

i j

v v v v v v v v v v
E E

       với   là 

mô đun đàn hồi theo phƣơng i,     là mô đun cắt trong mặt phẳng 

(i;j) và ij là hệ số poisson giữa biến dạng cắt theo phƣơng j và biến 

dạng dài theo i. 

3.2 Phần tử hữu hạn góc xoay trung bình 

Quan hệ ứng suất biến dạng có thể biểu diễn: 

    0 0

k k  H
 (3.57) 

 

với 
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0 1 2

31 2

32 4

0 0

0 1

1 2

0

0

k k

B B

B B

 

      
          
 
     
           
 

     
         

 
    
      

 
    
        



A A A

A A A

A A A
        (3.54) 

Trong đó:  

3 0 3( )
l

l

n
m

h

h
A A d  





 
    

   (3.55) 

  3 0 3( )
l

l

m
m

h
B B d

h
  





 
  

          (3.56) 

 

Ta biểu diễn phƣơng trình quan hệ biến dạng - chuyển vị dƣới dạng: 

     2 1 1

0 0

1
( )

2
B A G    

 
      

 
       (3.61) 

Phƣơng trình cân bằng của tấm vỏ có dạng: 

     1 1 2 1( )u gK K q R F J                       (3.107) 

với: 

     0

1 1 0

0

T

L
A

F B L dA     (3.99) 

     
0

1 0T

u L L
A

K B H B dA          (3.105) 
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0

1 1 0T T

g
A

K G N S G N dA                 (3.106) 

J là các thành phần phi tuyến, {R} là véc tơ tải trọng, {q} là véc tơ 

chuyển vị tại nút của phần tử. 

CHƢƠNG 4: MÔ PHỎNG SỐ 

4.1 Vỏ trụ FGM chịu tải trọng tập trung 

 
 Hình 4.1. Vỏ trụ FGM liên kết tựa chịu tải trọng tập trung. 

 Xét vỏ trụ FGM liên kết khớp hai đầu chịu tải trọng tập trung 

P nhƣ trên hình 4.1. Vỏ trụ có các thông số hình học R = 2540 mm, L 

= 254 mm, β = 0,1 rad. Chiều dày vỏ trụ h với tỉ lệ h/R là 1/100; 

1/200; 1/500. Bề mặt dƣới của vỏ trụ đƣợc cấu tạo là nhôm và bề mặt 

trên là Zirconia. Chuyển vị của vỏ trụ đƣợc phân tích với các giá trị 

khác nhau của tỉ lƣợng theo thể tích của vật liệu (volume fraction) Vf 

với các hệ số mũ lần lƣợt là n= 0,02; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 thể hiện nhƣ 

trên hình 4.2. Các tính chất vật liệu của vỏ trụ cho trong bảng 4.1. 

 Do tính chất đối xứng của bài toán ta chỉ xét một phần tƣ vỏ 

trụ, sử dụng phần tử 9 nút, lƣới phần tử 44. 

Bảng 4.1. Tính chất vật liệu FGM của vỏ trụ 

Tính chất Nhôm Zirconia 

Mô đun đàn hồi 

(GPa) 

Eb = 70 Et = 151 

Hệ số poisson 0,3 0,3 
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Hình 4.2. Sự biến đổi theo 

chiều dày tấm của tỉ lượng 

theo thể tích Vf. 

 

Hình 4.3. Chuyển vị của điểm 

giữa vỏ trụ FGM h/R = 1/100 

lực tập trung. 

 

Hình 4.4. Chuyển vị của điểm giữa vỏ trụ FGM h/R = 1/200 

Hình 4.3 thể hiện mối quan hệ tải trọng và chuyển vị điểm 

giữa của các vỏ trụ FGM có tỉ lệ chiều dày vỏ trên bán kính cong của 

vỏ h/R = 1/100. Quan sát trên hình ta có thể thấy khi giá trị n của 

hàm số mũ vật liệu tăng thì đồ thị chuyển vị thoải dần, đƣờng cong 

chuyển vị tiến lại gần đƣờng cong chuyển vị của vật liệu nhôm. Hiện 

tƣợng này xảy ra là do khi n tăng thì hàm lƣợng nhôm trong vỏ tăng 

lên, độ cứng của vỏ trụ giảm. Khi n giảm thì hàm lƣợng kim loại 

trong trụ giảm nên độ cứng của vỏ tăng, biến dạng của vỏ trụ giảm. 

Quan sát trên hình ta thấy không xuất hiện điểm nhảy (snap though) 

của chuyển vị. Ngoài ra ta có thể thấy sự khác biệt kết quả chuyển vị 
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giữa lý thuyết góc xoay trung bình và lý thuyết von Kármán tƣơng 

đối nhỏ. 

Bảng 4.2. Lực tới hạn của vỏ trụ h/R = 1/200 chịu lực tập trung. 

n Zircon

ia 

0,02 0,2 0,5 1,0 2,0 Nhôm 

MRT 109,02 108,37

5 

103,0

8 

96,35

2 

89,04

8 

81,09

2 

50,54

2 

VK

M 

- 107,88

4 

102,5

8 

95,84

9 

88,55

5 

80,63

5 

- 

 Khi chiều dày của vỏ trụ giảm xuống h/R = 1/200, các đƣờng 

cong chuyển vị của điểm giữa vỏ thể hiện trên hình 4.4. Ta thấy lực tới 

hạn của vỏ trụ giảm khi giá trị n của hàm số mũ vật liệu tăng nghĩa là 

hàm lƣợng nhôm trong vỏ tăng. Do chiều dày vỏ trụ giảm, độ mảnh 

của vỏ tăng nên vỏ dễ mất ổn định hơn vỏ trụ h/R = 1/100. Sau khi đạt 

tới giá trị lực tới hạn thì lực tác dụng lên vỏ trụ giảm nhƣng chuyển vị 

điểm giữa vỏ vẫn tiếp tục tăng. Các giá trị của lực tới hạn của vỏ trụ 

h/R = 1/200 với các giá trị n khác nhau đƣợc thể hiện trên bảng 4.2. 

Tƣơng tự trƣờng hợp h/R = 1/100, sự khác biệt kết quả chuyển vị giữa 

lý thuyết góc xoay trung bình và lý thuyết von Kármán là tƣơng đối 

nhỏ. 

 
Hình 4.5. Chuyển vị của điểm giữa vỏ trụ FGM h/R = 1/300  
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Bảng 4.3. Lực tập trung tới hạn của vỏ trụ h/R = 1/300. 

n Zirconi

a 

0,02 0,2 0,5 1,0 2,0 Nhôm 

MRT 50,8085 50,36

5 

46,926 42,910 38,991 35,272 23,553 

VKM - 50,07

1 

46,635 42,626 38,723 35,030 - 

 Tiếp tục giảm chiều dày của vỏ trụ xuống h/R = 1/300, các 

đƣờng cong chuyển vị của điểm giữa vỏ thể hiện trên hình 4.5. Ta 

thấy lực tới hạn của vỏ trụ giảm khi giá trị n của hàm số mũ vật liệu 

tăng đƣợc thể hiện trên bảng 4.3. Sau khi đạt tới giá trị lực tới hạn thì 

lực tác dụng lên vỏ trụ giảm nhƣng chuyển vị điểm giữa vỏ vẫn tiếp 

tục tăng nhƣng sau đó lại giảm khi đƣờng chuyển vị có xu hƣớng 

quay ngƣợc lại. nhau. Sự khác biệt kết quả chuyển vị giữa lý thuyết 

góc xoay trung bình và lý thuyết von Kármán vẫn tƣơng đối nhỏ. 

 
Hình 4.6. Chuyển vị của điểm giữa vỏ trụ FGM h/R = 1/500  

Bảng 4.4. Lực tập trung tới hạn của vỏ trụ h/R = 1/500. 

n Zircon

ia 

0,02 0,2 0,5 1,0 2,0 Nhô

m 

MR

T 

17,811

8 

17,59

84 

16,00

91 

14,30

21 

12,80

80 

11,59

11 

8,257

1 

VK

M 

- 17,45

24 

15,87

48 

14,18

10 

12,69

87 

11,49

32 

- 
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 Cuối cùng ta xét trƣờng hợp h/R = 1/500, các đƣờng cong 

chuyển vị của điểm giữa vỏ thể hiện trên hình 4.6. Tƣơng tự các 

trƣờng hợp khác, lực tới hạn của vỏ trụ giảm khi giá trị n của hàm số 

mũ vật liệu tăng đƣợc thể hiện trên bảng 4.4. Sau khi đạt tới giá trị 

lực tới hạn thì lực tác dụng lên vỏ trụ giảm nhƣng chuyển vị điểm 

giữa vỏ vẫn tiếp tục tăng nhƣng sau đó lại giảm khi đƣờng chuyển vị 

có xu hƣớng quay ngƣợc lại và sau đó tăng giảm theo các quỹ đạo 

phức tạp nhƣ thể hiện trên hình 4.6 và các hình 4.7 đến 4.10. Quan 

sát các hình từ 4.7 đến 4.10, ta có thể thấy sự khác biệt giữa kết quả 

chuyển vị giữa lý thuyết góc xoay trung bình và lý thuyết von 

Kármán đã tăng lên nhƣng vẫn giống nhau về quy luật và các trạng 

thái mất ổn định 

 
Hình 4.7. Chuyển vị của điểm 

giữa vỏ trụ FGM lực tập trung 

có h/R = 1/500 n = 0,02. 

 
Hình 4.8. Chuyển vị của điểm 

giữa vỏ trụ FGM lực tập trung 

có h/R = 1/500 n = 0,2. 
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Hình 4.9. Chuyển vị của điểm 

giữa vỏ trụ FGM lực tập trung 

có h/R = 1/500 n = 0,5. 

 
Hình 4.10. Chuyển vị của 

điểm giữa vỏ trụ FGM có h/R 

= 1/500 n = 1,0. 

Bảng 4.5. So sánh lực tập trung tới hạn của vỏ trụ theo số nút phần 

tử. 

Tỷ 

lệ 

h/R 

n 

Lực tới hạn 

Phần tử 9 nút Phần tử 8 nút Phần tử 4 nút 

MRT VKM MRT VKM MRT VKM 

1/20

0 

Zi 
109,02

77 
- 

109,02

77 
- 

109,02

77 
- 

0.0

2 

108,37

55 

107,88

41 

108,40

14 

107,90

3 

112,09

97 

112,00

97 

0.2 
103,08

79 

102,58

78 

103,11

06 

102,61

08 

106,86

51 

106,37

69 

0.5 
96,352

4 

95,849

1 

96,371

5 

95,868

5 

100,15

93 

99,668

6 

1.0 
89,048

2 

88,555

7 

89,064

7 

88,572

5 

92,760

7 

92,279

8 



14 

2 
81,092

3 

80,635

1 

81,107

9 

80,651

0 

84,469

3 

84,021

3 

Al 
50,542

8 
- 

50,542

8 
- 

50,542

8 
- 

 Để nghiên cứu ảnh hƣởng của số nút phần tử đến chuyển 

vịđiểm giữa của vỏ trụ FGM, ta khảo sát vỏ trụ FGM h/R = 1/200 với 

lƣới phần tử 44 cho các loại phần tử 4 nút, 8 nút và 9 nút. Kết quả 

chuyển vị điểm giữa vỏ trụ cho các trƣờng hợp n là 0,02; 0,2; 0,5; 

1,0; 2,0 cho trên hình 4.11 đến hình 4.15. Kết quả tải trọng tập trung 

giới hạn của vỏ trụ cho trong bảng 4.5. 

 Ta thấy có sự khác biệt không đáng kể giữa chuyển vị điểm 

giữa của vỏ trụ FGM khi sử dụng mô hình phần tử 8 nút hoặc 9 nút. 

Tuy nhiên có sự khác biệt đáng kể khi sử dụng phần tử 4 nút, là do 

các mô hình có cùng số phần tử 4x4 nhƣng có sự khác biệt lớn về số 

bậc tự do giữa các mô hình. 

 
 

Hình 4.11. Chuyển vị của 

điểm giữa vỏ trụ FGM h/R = 

1/200 n = 0,02 với phần tử 4 

nút, 8 nút và 9 nút. 

 
Hình 4.12. Chuyển vị của 

điểm giữa vỏ trụ FGM có h/R 

= 1/200 với n = 0,2với phần 

tử 4 nút, 8 nút và 9 nút. 
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Hình 4.13. Chuyển vị của 

điểm giữa vỏ trụ FGM có h/R 

= 1/200 với n = 0,5 với phần 

tử 4 nút, 8 nút và 9 nút. 

 
Hình 4.14. Chuyển vị của 

điểm giữa vỏ trụ FGM có h/R 

= 1/200 với n = 1,0 với phần 

tử 4 nút, 8 nút và 9 nút. 

 
Hình 4.15. Chuyển vị của 

điểm giữa vỏ trụ FGM có h/R 

= 1/200với n = 2,0 với phần 

tử 4 nút, 8 nút và 9 nút. 

 
Hình 4.16. Chuyển vị của 

điểm giữa vỏ trụ FGM với n = 

0,02 theo h/R. 
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Hình 4.17. Chuyển vị của 

điểm giữa vỏ trụ FGM với n = 

0,2 theo h/R. 

 

 Các hình từ 4.16 đến 4.19 thể hiện chuyển vị của các vỏ trụ 

FGM có cùng hệ số mũ n lần lƣợt là 0,02; 0,2; 0,5; 1,0 với các tỉ lệ 

chiều dày trên bán kính h/R khác nhau. Ta có thể thấy rằng độ mảnh 

của vỏ trụ ảnh hƣởng rất lớn đến sự mất ổn định của vỏ trụ. Các kết 

quả về lực tới hạn trong bảng từ 4.2 đến 4.5 cũng thể hiện xu hƣớng 

này. Khi tỉ lệ h/R nhỏ hơn 1/300 thì chuyển vị điểm giữa của vỏ trụ 

FGM trở nên phức tạp và di chuyển lên xuống so với vị trí tại lực tới 

hạn. 

4.2 Vỏ trụ FGM chịu tải trọng phân bố 

 Xét vỏ trụ FGM liên kết khớp hai đầu chịu tải trọng phân 

bố đều. Bề mặt dƣới của vỏ trụ đƣợc cấu tạo là nhôm và bề mặt trên 

là Zirconia. Vỏ trụ có các thông số hình học R = 2540 mm, L = 254 

mm, β = 0,1 rad tƣơng tự nhƣ ví dụ trong mục 4.1, chiều dày vỏ trụ h 

với tỉ lệ h/R là 1/100; 1/200; 1/300 và 1/500. Chuyển vị của vỏ trụ 

đƣợc phân tích với các giá trị khác nhau của tỉ lƣợng theo thể tích của 

vật liệu (volume fraction) Vf với các hệ số mũ lần lƣợt là n= 0,2; 0,5; 

1,0. Các tính chất vật liệu của vỏ trụ cho trong bảng 4.1. Do tính chất 

đối xứng của bài toán ta chỉ xét một phần tƣ vỏ trụ, sử dụng phần tử 9 

nút, lƣới phần tử 44. 

 Xem hình 4.21 thể hiện chuyển vị điểm giữa của vỏ trụ h/R 

= 1/100 chịu tác dụng của tải trọng phân bố đều. Quan sát trên hình ta 
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thấy không xuất hiện điểm nhảy (snap through) của chuyển vị cho cả 

ba trƣờng hợp tỉ lệ vật liệu. Đối với các tỉ lệ chiều dày vỏ so với bán 

kính 1/200; 1/300 và 1/500 đã xuất hiện sự bƣớc nhảy chuyển vị 

(snap through buckling) gây mất ổn định của vỏ trụ có thể quan sát 

đƣợc trên các hình từ 4.22 đến 4.24. Tuy nhiên khi so sánh với các 

kết quả chuyển vị gây ra do lực tập trung nhƣ trong mục 4.1 ta có thể 

thấy rằng quỹ đạo chuyển vị của điểm giữa vỏ trụ đơn giản hơn so 

với trƣờng hợp lực tập trung và chƣa xuất hiện sự dịch chuyển ngƣợc 

lại so với chiều di chuyển của tải trọng. Ngoài ra các kết quả lực phân 

bố tới hạn của vỏ trụ FGM (xem bảng 4.6) 

Bảng 4.6. So sánh lực phân bố tới hạn của vỏ trụ FGM. 

Giá trị n 
Lực tới hạn 

h/R = 1/200 h/R = 1/300 h/R = 1/500 

0,2 654,8504 352,2519 140,2291 

0,5 654,8504 352,8366 123,3821 

1,0 577,9387 296,8959 109,2213 

 

 

Hình 4.21. Chuyển vị của 

điểm giữa vỏ trụ FGM lực 

phân bố h/R = 1/100. 

 

Hình 4.22. Chuyển vị của 

điểm giữa vỏ trụ FGM lực 

phân bố h/R = 1/200. 
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Hình 4.23. Chuyển vị của 

điểm giữa vỏ trụ FGM lực 

phân bố h/R = 1/300. 

 

Hình 4.24. Chuyển vị của 

điểm giữa vỏ trụ FGM lực 

phân bố h/R = 1/500. 

 

CHƢƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ 

 Luận văn đã phân tích phần tử hữu hạn sự ổn định của vỏ 

trụ FGM theo lý thuyết góc xoay trung bình dựa trên phần tử 9 nút. 

Lý thuyết phi tuyến góc xoay trung bình của vỏ trụ đƣợc xây dựng 

trên hệ tọa độ tự nhiên. Phƣơng pháp phần tử hữu hạn đƣợc xây dựng 

theo phƣơng pháp tổng Lagrange. Hệ phƣơng trình phi tuyến đƣợc 

giải bằng các phƣơng pháp Newton – Raphson và phƣơng pháp điều 

khiển chuyển vị (Riks-Wemper). Từ các ví dụ phân tích ổn định cho 

các trƣờng hợp vỏ trụ liên kết gối tựa chịu tải trong tập trung hoặc tải 

trọng phân bố đều trong luận văn ta có một số kết luận sau: 

 - Độ mảnh hay tỉ lệ chiều dày so với bán kính của vỏ trụ 

ảnh hƣởng lớn đến sự mất ổn định của vỏ trụ. Đối với vỏ trụ h/R = 

1/100 cho cả hai trƣờng hợp tải trọng tập trung và tải trọng phân bố 

đều chƣa gây ra hiện tƣợng snap through cho vỏ trụ. Khi h/R = 

1/200; 1/300 xuất hiện hiện tƣợng snap through trong vỏ trụ. Khi h/R 

= 1/500 xuất hiện hiện tƣợng chuyển vị ngƣợc trong quá trình mất ổn 

định của vỏ trụ tại vị trí điểm giữa của vỏ trụ. 
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 - Tỉ lệ các thành phần vật liệu thể hiện qua giá trị n của hàm 

mũ cũng ảnh hƣởng đáng kể đến sự mất ổn định của vỏ trụ. Khi giá 

trị hàm mũ tăng thì hàm lƣợng kim loại (nhôm) trong vỏ FGM tăng, 

hàm lƣợng ceramic (Zirconia) giảm làm độ cứng trong vỏ FGM giảm 

dẫn đến khả năng mất ổn định của vỏ trụ FGM tăng lên. 

 - Ta thấy có sự khác biệt đáng về chuyển vị điểm giữa của 

vỏ trụ khi sử dụng phần tử 4 nút so với các kết quả chuyển vị điểm 

giữa vỏ trụ của mô hình sử dụng phần tử 8 nút hoặc 9 nút. Nguyên 

nhân là do các mô hình có cùng số phần tử 4x4 nhƣng có sự khác biệt 

lớn về số bậc tự do giữa các mô hình. Tuy nhiên, không có sự khác 

biệt đáng kể về chuyển vị của điểm giữa vỏ trụ FGM khi sử dụng mô 

hình phần tử 8 nút hoặc 9 nút. 

 - Ảnh hƣởng của lực tập trung hoặc phân bố đến trạng thái 

mất ổn định điểm giữa của vỏ trụ là tƣơng đồng đối với các trƣờng 

hợp khảo sát trong luận văn. Đối với các trƣờng hợp vỏ dày thì lý 

thuyết góc xoay trung bình và lý thuyết von Kármán cho các kết quả 

khác biệt không đáng kể. Khi độ mảnh của vỏ trụ FGM tăng thì giai 

đoạn mất ổn định của vỏ trụ trong trƣờng hợp lực phân bố diễn ra 

đơn giản hơn so với trƣờng hợp lực tập trung. 

 Từ các kết quả nghiên cứu trong luận văn, học viên đề xuất 

một số kiến nghị để phát triển hƣớng nghiên cứu của luận văn: 

 - Nghiên cứu các thêm các trƣờng hợp thay đổi bán kính, 

chiều dày và điều kiện biên của vỏ FGM. 

 - Nghiên cứu các dạng hàm quan hệ phân bố vật liệu trong 

vỏ trụ FGM khác ảnh hƣởng đến sự mất ổn định của vỏ. 

 - Nghiên cứu phát triển lý thuyết phần tử hữu hạn góc xoay 

hữu hạn để có thể khảo sát sự mất ổn định của các vỏ trụ có độ cong 

lớn, mất ổn định trong vùng góc xoay lớn. 
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