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CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 

1.1. Giới thiệu 

Trong thực tế, kết cấu xây dựng chịu tác động của nhiều yếu tố 

mang tính ngẫu nhiên như hoạt tải, gió, động đất... Ngoài ra các đặc 

trưng của kết cấu như kích thước, đặc trưng vật liệu, cường độ... cũng 

mang tính ngẫu nhiên. Để kể đến tính ngẫu nhiên của tác động và thuộc 

tính của kết cấu, các phương pháp thiết kế thường sử dụng các hệ số 

thành phần như hệ số đối với tải trọng, hệ số đối với vật liệu, hệ số điều 

kiện làm việc… Mặc dù vậy các công trình vẫn có thể xảy ra sự cố do 

tính ngẫu nhiên, hay sự biến động, của các biến trong thực tế so với các 

giá trị sử dụng trong thiết kế. Vì vậy, đánh giá độ tin cậy, tức là dự đoán 

xác suất an toàn của công trình, là công việc cần thiết. Việc nâng cao độ 

tin cậy của sản phẩm nói chung và công trình xây dựng nói riêng như 

khả năng chịu tải, tính an toàn, tuổi thọ, hiệu suất làm việc, … đang trở 

thành một vấn đề cấp bách trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện 

nay trên thế giới và trong nước. 

Xuất phát từ thực tế đó, trong luận văn này học viên chọn đề 

tài: “Đánh giá độ tin cậy trong ứng xử của dầm bê tông cốt thép chịu 

uốn” nhằm cung cấp cái nhìn cụ thể, về mức độ ảnh hưởng của độ biến 

động của một số biến thiết kế đến cường độ chịu uốn của tiết diện dầm 

BTCT. Trên cơ sở đó khảo sát độ tin cậy của cấu kiện dầm cũng như 

phân bố xác suất độ võng của nó. Phương pháp phân tích bậc nhất và 

phương pháp Monte Carlo sẽ được sử dụng để đánh giá độ tin cậy. Cả 

phân tích tuyến tính và phân tích phi tuyến đều được sử dụng để đánh 



2 

 

giá. Dựa trên kết quả khảo sát, đề tài sẽ rút ra một số nhận xét cụ thể có 

thể áp dụng vào thực tế thiết kế.  

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đánh giá độ nhạy lại độ tin cậy trong ứng xử của dầm bê tông 

cốt thép chịu uốn dưới sự tác động ngẫu nhiên của các biến. 

Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong việc đánh giá độ tin cậy 

trong ứng xử của dầm bê tông cốt thép khi các biến đầu vào có thay đổi 

ngẫu nhiên. 

 Thực hiện các phương pháp phân tích giải tích, phương pháp 

mô phỏng và phương pháp phân tích số nhằm có sự so sánh đánh giá 

nhất định. 

 Đưa ra kết luận, đánh giá độ tin cậy trong ứng xử của dầm bê 

tông cốt thép chịu uốn. 

1.3. Đối tượng và phạm vi, phương pháp nghiên cứu 

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Dầm bê tông cốt thép chịu uốn 

1.3.2. Phạm vi, phương pháp nghiên cứu 

1..3.2.1. Phạm vi nghiên cứu 

 Dầm bê tông cốt thép chịu uốn 1 nhịp (dầm đơn giản và dầm 2 

đầu ngàm). Xét trường hợp dầm BTCT chịu uốn. Tải trọng từ sàn truyền 

vào dầm theo phương pháp lý tưởng hóa (dạng hình tam giác). 

1.3.2.2. Phương pháp nghiên cứu 
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Tìm hiểu cách xác định độ nhạy của các biến có ảnh hưởng đến 

khả năng ứng xử của dầm bê tông cốt thép, sử dụng phần mềm Matlab 

[https://www.mathworks.com/] để mô phỏng sự tác động của các biến 

đến khả năng ứng xử của dầm bê tông cốt thép chịu uốn, từ đó xác định 

được các biến có độ nhạy lớn ảnh hưởng đến dầm BTCT. 

 Thực hiện dựa trên phương pháp mô hình giải tích độ tin cậy 

kết cấu (sử dụng phương pháp khai triển chuỗi Taylor bậc nhất gọi tắt là 

FORM) để tính toán khả năng ứng xử của dầm BTCT chịu uốn từ các 

biến đã được xác định, với các hệ số biến động cụ thể. 

 Sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo, mô phỏng ứng 

xử của dầm BTCT chịu uốn dưới sự thay đổi ngẫu nhiên của các biến đã 

được xác định. 

 Sử dụng phương pháp phân tích số và phần mềm Opensees 

[https://opensees.berkeley.edu/] phân tích dầm BTCT theo tuyến tính và 

phi tuyến.  

1.5. Tổng quan về nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của công trình 

Cho đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về độ tin cậy 

của công trình, cấu kiện BTCT được thực hiện nhiều trên thế giới và ở 

Việt Nam. Các nghiên cứu chủ yếu sử dụng lý thuyết độ tin cậy kết hợp 

với phương pháp phần tử hữu hạn đã phản ánh đầy đủ hơn tính ngẫu 

nhiên của các thông số tính toán, mối liên hệ giữa các yếu tố bên ngoài, 

bên trong và độ bền của kết cấu. Các yếu tố được xem xét đều có mức 

thay đổi nhất định khi chuyển từ giá trị trung bình sang giá trị ngẫu 

nhiên. Thiết kế theo phương pháp xác suất ngày càng được ứng dụng 

rộng rãi, một phần quan trọng là phân tích và thiết kế theo độ tin cậy. 

https://www.mathworks.com/
https://opensees.berkeley.edu/
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1.5.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

Những nghiên cứu được tiến hành bởi một số nhà nghiên cứu 

trong vài thập kỉ trở lại đây để đánh giá độ tin cậy của công trình dưới 

nhiều tác động khác nhau xảy ra ngẫu nhiên và được phát triển mô hình 

hóa, phân tích sự không chắc chắn, đánh giá các tác động liên quan đến 

an toàn và thiết kế. Thiết kế kết cấu dựa trên xác suất đã được áp dụng 

trong những năm 1970.  

1.5.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Trong những năm gần đây ngành xây dựng dân dụng và công 

nghiệp nước ta đã phát triển mạnh mẽ, nhiều công trình được xây dựng 

với chất lượng cao, song cũng không ít những công trình đã xảy ra sự cố 

hư hỏng gây tổn thất lớn, đặc biệt là ở các công trình bê tông cốt thép. 

Các phương pháp phân tích và thiết kế thường được đơn giản hóa mặc 

dù tính không đồng nhất của BTCT ảnh hưởng khá nhiều đến ứng xử 

thực của kết cấu. Vì vậy thiết kế, đánh giá ứng xử dầm bê tông cốt thép 

theo độ tin cậy là phù hợp với xu hướng quốc tế và đáp ứng yêu cầu 

thực tế hiện nay.  

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế công trình 

2.1.1. Khái niệm về độ tin cậy 

Độ tin cậy là tính chất của đối tượng (chi tiết máy, máy, công 

trình…), ở một thời điểm nhất định, dưới những điều kiện làm việc nhất 

định, hoàn thành nhiệm vụ chức năng cho trước, duy trì được giá trị các 
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thông số làm việc đã được thiết lập trong một giới hạn đã cho. Độ tin 

cậy theo nghĩa rộng là một tính chất phức hợp. Nó bao gồm các tính 

chất chủ yếu của đối tượng: tính không hỏng, tính sửa chữa, tính bảo 

quản và tính lâu bền. 

2.1.2. Độ tin cậy trong Kỹ thuật Xây dựng 

2.1.3. Các bài toán về độ tin cậy của công trình xây dựng 

2.1.4. Các phương pháp tính toán độ tin cậy 

Phương pháp phân tích bậc nhất và phương pháp Monte Carlo 

sẽ được sử dụng để đánh giá độ tin cậy. Cả phân tích tuyến tính và phân 

tích phi tuyến đều được sử dụng để đánh giá. Dựa trên kết quả khảo sát, 

đề tài rút ra một số nhận xét cụ thể có thể áp dụng vào thực tế thiết kế.  

2.2. Xác định các đặc trưng thống kê của các biến thiết kế 

2.2.1. Xác định miền của phân phối chuẩn    

   

   

       

     

     

P X 2 1 1 0,6827

P X 2 2 2 1 0,9545

P X 3 2 3 1 0,9973

  

  

  

    

    

    

 

Với kết quả tính toán có nghĩa là 68,27% số giá trị tập trung 

trong miền   xung quanh kỳ vọng, 95,45% số giá trị tập trung trong 

miền 2  và 99,73% trong miền 3 . Nếu đại lượng ngẫu nhiên X là 

tuổi thọ của sản phẩm nào đó, thực tế có thể thấy rằng, hầu hết sản phẩm 

bị hỏng trong khoảng 3  xung quanh tuổi thọ trung bình, chỉ có 

0,27% số sản phẩm bị hỏng ngoài khoảng ấy (nếu tuổi thọ X có phân 

phối chuẩn) [H.B An, 2018]. 
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Từ những kết quả tính toán trên ta xác định miền dao động 

xung quanh kỳ vòng của các biến dùng để tính toán trong ứng xử của 

dầm BTCT tập trung trong miền 3 . 

2.2.2. Phương pháp xác định độ nhạy của từng biến 

2.2.2.1. Cường độ bê tông 

2.2.2.2. Cường độ cốt thép 

2.2.2.3. Tải trọng 

Phương pháp tính toán: sử dụng công thức xác định Moment 

lớn nhất  (do ngoại lực tác động lên cấu kiện) và Moment giới hạn  (do 

nội lực tác động) của cấu kiện đang xét (dầm BTCT) lần lượt cho các 

biến dao động ngẫu nhiên trong miền dao động xung quanh kỳ vọng 

3 . Với hệ số biến động (biến sai) của từng biến (tra theo TCVN 

5574-2018). Xem giá trị của các biến mà đề bài cho ban đầu là giá trị 

trung bình   của từng biến. Từ đó xác định được các biến có ảnh 

hưởng lớn nhất đến khả năng chịu lực của cấu kiện đang xét.  

2.3. Xác định độ tin cậy bằng phương pháp bậc 1  

2.3.1. Giới thiệu về phương pháp bậc 1 

2.4.2. Thiết lập phương trình tính toán 

Bước 1: Xác định Moment lớn nhất, xét tính tại giữa nhịp 

(ngoại lực lớn nhất tác động vào cấu kiện). Tải phân bố hình tam giác 

không qui đổi về phân bố đều. 

Bước 2: Xác định Moment giới hạn của cấu kiện (nội lực giới 

hạn mà cấu kiện có thể chịu được tác động từ ngoại lực). 



7 

 

Bước 3: Xác định kỳ vọng 

Bước 4: Từ độ nhạy đã tìm ở mục 2.2.2, đã tiến hành lấy đạo 

hàm theo từng biến 

Bước 5: Xác định độ lệch chuẩn, lấy đạo hàm theo từng biến. 

Bước 6: Phương sai, chỉ số độ tin cậy, tra bảng nội suy, xác 

định được độ tin cậy Ps. 

2.3. Xác định độ tin cậy bằng phương pháp Monte Carlo 

2.3.1. Khái niệm 

2.3.2. Qui trình mô phỏng theo phương pháp Monte Carlo 

Bước 1: Lập mô hình tính toán  

Bước 2: Xác định biến rủi ro và biến kết quả  

Bước 3: Xác định các dạng phân phối của các biến số 

Bước 4: Xác định giới hạn phạm vi của hàm phân phối xác suất 

Bước 5: Tạo ra các số ngẫu nhiên 

Bước 6: Vận hành mô phỏng 

Bước 7: Phân tích các kết quả 

2.3.3. Thiết lập phương trình mô phỏng 

2.4. Xác định độ tin cậy bằng phương pháp phân tích tuyến tính 

2.4.1. Khái niệm 

2.4.2. Thiết lập phân tích mô phỏng số theo phân tích tuyến tính 

Để xem xét đánh giá độ tin cậy trong ứng xử của dầm BTCT 

chịu uốn ta tiến hành phân tích tuyến tính dựa trên phần mềm Opensees. 

Tiến hành phân tích dầm BTCT theo phương pháp phần tử hữu hạn (rời 
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rạc hóa kết cấu), tiến hành chia nhỏ phần tử tại những vị trí có nội lực 

lớn, dựa vào phần mềm Opensees gán tải trọng tương ứng vào các vị trí 

đã phân chia. Tiến hành phân tíc đánh giá độ tin cậy của dầm, dưới tác 

động của các biến nhạy đã được xác định và độ lệch chuẩn tương ứng 

của từng biến. Phân tích đánh giá với số lượng biến phù hợp nhằm đánh 

giá chính xác, khách quan độ tin cậy của dầm. Xác định được phân phối 

xác xuất và quãng an toàn của từng vị trí của dầm chịu tác động lớn của 

nội lực. Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị đã phân tích tính toán. 

2.5. Xác định độ tin cậy bằng phương pháp phân tích phi tuyến 

2.5.1. Khái niệm 

2.5.2. Thiết lập phân tích mô phỏng số theo phân tích phi tuyến 

Phân tích đánh giá độ tin cậy trong ứng xử của dầm BTCT chịu 

uốn dựa trên phần mềm Opensees, sử dụng mô hình ứng xử bê tông 

Kent-Park-Scott theo mô hình ta bỏ qua phần chịu kéo của bê tông gọi là 

mô hình Concrete01. Phân tích ứng xử của tiết diện theo phương pháp 

chia thớ, dựa vào phương pháp phần tử hữu hạn chia dầm thành các 

miền rời rạc, chia nhỏ tại vị trí có nội lực lớn, chia càng nhỏ thì kết quả 

càng chính xác. Việc chia nhỏ phần tử nên được ưu tiên thực hiện tại các 

khu vực có sự làm việc phi tuyến mạnh, đối với dầm thì khu vực làm 

việc phi tuyến mạnh nằm ở 2 đầu mỗi cấu kiện [Đ.Đ Nhân, 2017].  

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH SỐ 

3.1. Các thông số thiết kế và khảo sát 

3.1.1. Sơ đồ truyền tải từ sàn vào dầm 
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3.1.2. Thông số tải trọng 

Bảng 1. Thông số tải trọng 

Loại tải trọng 
Giá trị tiêu 

chuẩn (kN/m) 

Độ lệch chuẩn 

(kN/m) 

Hệ số  

biến động 

Tải trọng có hệ số np=1.1 19.2 0.64 0.0333 

Tải trọng có hệ số np=1.2 42.66 2.844 0.0667 

3.1.3. Thông số vật liệu 

Bảng 2. Thông số vật liệu. 

Thông số Đơn vị Giá trị 

Cường độ chịu nén của bê tông B25 MPa 18.5 

Cường độ tính toán của bê tông B25 MPa 14.2 

Cường độ trung bình của bê tông B25 MPa 23.76 

Hệ số biến động của bê tông B25 - 0.135 

Độ lệch chuẩn của bê tông B25 MPa 3.208 

3.1.4. Thông số cốt thép 

Bảng 3. Thông số cốt thép. 

Thông số Đơn vị Giá trị 

Cường độ tiêu chuẩn của thép Rsn MPa 383.25 

Cường độ tính toán của cốt thép Rs MPa 365 
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Thông số Đơn vị Giá trị 

Cường độ trung bình cốt thép 
m

y   MPa 417.5 

Hệ số biến động của thép v  - 0.05 

Độ lệch chuẩn của thép Rs  MPa 20.9 

3.2. Đánh giá độ tin cậy của dầm đơn giản 

3.2.1. Thiết kế cốt thép 

3.2.2.  Xác định các biến nhạy của Dầm BTCT 

 

Hình 3. 1. Ảnh hưởng của các biến đến Moment xét. 

Từ biểu đồ Hình 3.1, ta kết luận biến có độ nhạy ảnh hưởng lớn 

đến khả năng làm việc của dầm BTCT là tải trọng (
tc

11q ), tải trọng (
tc

12q ), 

chiều dài (L). 
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Hình 3. 2. Ảnh hưởng của các biến đến Moment giới hạn. 

Từ biểu đồ Hình 3.2, ta kết luận biến có độ nhạy ảnh hưởng lớn 

nhất đến khả năng làm việc của dầm BTCT là: cường độ bê tông (Rb), 

cường độ thép (Rs), diện tích thép (As). 

3.2.3. Đánh giá độ tin cậy bằng phương pháp bậc 1  

Xác định Moment xét 

 kN.m =  kN.cm 
xÐt

2 2
19.2 6 42.66 6

M 185.58 18558
12 12

 
    

Moment giới hạn  

  =  kNcm
2 2

41.75 14.8
M 41.75 14.8 (50 3.5) 0.5 26054.177

30 2.376


     



 Xác định kỳ vọng

 
  xÐt  kNcmM M M 26054.177 18558 7496.177     

 

Hàm trạng thái 
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Hàm trạng thái 

    xÐt  

m tc 2 tc 2
y s 1.1 1.2

m s 0

b

A q L q L
g X M M R A h

2bR 12 12

     
          

    

 

Tính giá trị của phương sai, lấy đạo hàm hàm trạng thái theo 

biến, với các biến nhạy 
tc

11q , 
tc

12q , L, Rb, Rs, As. 

3.2.4. Đánh giá độ tin cậy bằng phương pháp Monte Carlo 

Sử dụng mô phỏng Monte Carlo để đánh xác định giá trị trung 

bình và sai lệch bình phương trung bình, chỉ số độ tin cậy, độ tin cậy của 

dầm. Các biến nhạy đã được xác định ở mục 3.2.2, nếu có sự thay đổi 

ngẫu nhiên ảnh hưởng lớn đến ứng xử của dầm BTCT gồm: chiều dài 

cấu kiện (L), tải trọng có hệ số vượt tải np=1.1 (
tc

1.1q ), tải trọng có hệ số 

vượt tải np=1.2 (
tc

1.2q ), chiều cao cấu kiện (h), cường độ thép (Rs), cường 

độ bê tông (Rb), diện tích thép (As). Số thử nghiệm từ 10, 50, 100, 500, 

1000, 5000, 10000, 100000. 

Hàm trạng thái 

    xÐt  

m tc 2 tc 2
y s 1.1 1.2

m s 0

b

A q L q L
g X M M R A h

2bR 12 12
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Hình 3. 3. Chỉ số độ tin cậy của dầm BTCT theo sự thay đổi biến. 

3.3. Đánh giá độ tin cậy của dầm 2 đầu ngàm 

3.3.1. Tính thép tại gối của dầm BTCT chịu uốn. 

3.3.2. Tính toán thép tại nhịp cho dầm BTCT chịu uốn.  

3.3.3. Đánh giá độ tin cậy theo phân tích hệ thống nối tiếp 

Sử dụng mô phỏng Monte Carlo để đánh xác định giá trị trung 

bình và sai lệch bình phương trung bình, chỉ số độ tin cậy, độ tin cậy của 

dầm. Các biến nhạy đã được xác định ở mục 3.2.2. Số thử nghiệm từ 10, 

50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 100000. Hàm trạng thái và các biến 

nhạy tương tự mục 3.2.4. 

3.3.3.1. Đánh giá độ tin cậy tại gối của dầm BTCT 
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Hình 3. 4. Chỉ số độ tin cậy của dầm BTCT theo sự thay đổi biến  

3.3.3.2. Đánh giá độ tin cậy tại nhịp của dầm BTCT 

 

Hình 3. 5. Chỉ số độ tin cậy của dầm BTCT theo sự thay đổi biến. 

Giá trị độ tin cậy của dầm 2 đầu ngàm, với số lần thử nghiệm 10.000: 
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7

R 0.999995472909717 0.999986821582919 0.999995472909717

R 0.99997776754216

  


 

3.3.4. Đánh giá độ tin cậy dầm phân tích tuyến tính và phi tuyến 

Trong phần này, ta tiến hành thiết kế cho dầm chịu tải trọng 

như đã tính toán ở mục 3.1, sau đó đem phân tích đánh giá độ tin cậy 

của dầm BTCT lại trong mô hình OpenSees. Nội dung phân tích gồm 

phân tích tuyến tính và phân tích phi tuyến từ đó đánh giá tính hợp lý 

của quá trình phân tích tuyến tính và phi tuyến 

3.3.4.1 Phân tích dầm tuyến tính 

 

Hình 3. 6. Phân chia lưới phần tử trong mô phỏng phân tích. 

 

Hình 3. 7.  Phân phối xác suất của quãng an toàn tại đầu thanh dầm. 

L/10L/5-L/10L/3-L/5

10 Element2 Element4 Element

L/10 L/5-L/10 L/3-L/5 L/3

10 Element 2 Element 4 Element 8 Element
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Hình 3. 8. Phân phối xác suất của quãng an toàn tại giữa thanh dầm. 

 

Hình 3. 9. Phân phối xác suất của quãng an toàn tại cuối thanh dầm. 
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Bảng 4. So sánh chênh lệch khảo sát theo phương pháp khác nhau. 

Thông số 
PP phân tích hệ 

thống nối tiếp 

PP phân tích 

tuyến tính 

Chênh lệch 

(%) 

 (Gối 1) 

Chỉ số độ 

tin cậy   
4.4386 4.3853 1.20083 

Độ tin cậy 0.9999954729 0.9999942096 0.0001263306 

 (Nhịp) 

Chỉ số độ 

tin cậy   
4.2029 4.3177 2.73145 

Độ tin cậy 0.9999868215 0.9999921171 0.0005295670 

 (Gối 2) 

Chỉ số độ 

tin cậy   
4.4386 4.3776 1.37431 

Độ tin cậy 0.9999954729 0.9999939998 0.0001473107 

Độ tin cậy của dầm 0.999977767 0.9999803266 0.0002559685 

Với kết quả đã tính toán ở Bảng 4 và biểu đồ, nhìn chung khi ta 

phân tích dầm theo mô hình phân tích dầm tuyến tính thì sự chênh lệch 

chỉ số độ tin cậy và độ tin cậy so với tính toán theo mô hình phân tích hệ 

thống nối tiếp là không đáng kể. 

3.3.4.2. Phân tích dầm phi tuyến. 
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Hình 3. 10. Phân phối xác suất  quãng an toàn phân tích phi tuyến. 

Khi phân tích phần tử của dầm theo trường hợp phi tuyến, sự 

tương tác giữa tải trọng và vật liệu được thể hiện rõ rệt. Chỉ số độ tin 

cậy và độ tin cậy khi phân tích phần tử theo phi tuyến thấp hơn so với 

đánh giá các theo các phương pháp còn lại.  

Bảng 5. So sánh chênh lệch khảo sát theo phương pháp khác nhau 

Thông số 
PP phân tích hệ 

thống nối tiếp  

PP phân tích 

tuyến tính 

PP phân tích 

phi tuyến  

Độ tin cậy của dầm 0.999977767 0.999976522 0.9883246332 

Từ số liệu thống kê trong Bảng 5, ta thấy rằng độ tin cậy của 

dầm BTCT khi phân tích đánh giá, phân tích phần tử theo phi tuyến sẽ 

thấp hơn các phương pháp còn lại, cụ thể độ tin cậy khi phân tích phi 

tuyến sẽ chênh lệch so với phương pháp phân tích hệ thống nối tiếp là 

1.165339289%, so với phương pháp phân tích tuyến tính thì là 

1.165216237 %. Trong khi độ tin cậy chênh lệch giữa phương pháp hệ 
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thống nối tiếp và phương pháp phân tích tuyến tính là 0.000124503 %. 

Khi phân tích dầm theo phân tích phi tuyến độ tin cậy có sự thay đổi rõ 

rệt so với các phương pháp phân tích trước đó. Ta tiến hành xác định 

chuyển vị của dầm khi phân tích dầm theo phân tích phi tuyến. 

 

Hình 3. 11Phân phối xác suất của  chuyển vị của phân tích phi tuyến. 

 Từ biểu đồ Hình 3.11 và phân tích chuyển vị của dầm phi tuyến 

ta có giá trị chuyển vị trung bình của dầm là 7.404  mm  và độ lệch 

chuẩn 0.522  mm,  theo công thức (2.24) ta xác định được hệ số 

biến động 0.071  . Với xác suất vượt 90% và 95% thì ta có chuyển vị 

tương ứng là 8.0774 và 8.2653, giá trị chuyển vị gấp 1.091 và 1.116 lần 

giá trị chuyển vị trung bình.  

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trong nghiên cứu này,  luận văn đã thực hiện được một số kết quả và ý 

nghĩa của nó được trình bày tóm tắt như sau: 
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 Tổng hợp và xác định các thông số thống kê để khảo sát độ tin 

cậy của dầm BTCT chịu uốn. Các biến nhạy được chọn gồm: tải trọng, 

chiều dài cấu kiện, cường độ bê tông, cường độ thép, diện tích thép, kích 

thước của tiết diện dầm. Kết quả phân tích độ nhạy cho thấy các biến 

ảnh hưởng đến độ tin cậy của dầm theo thứ tự từ quan trọng đến ít quan 

trọng hơn là: cường độ bê tông, tải trọng, cường độ  thép, diện tích thép, 

kích thước dầm. Kết quả này được đánh giá dựa trên sự biến động của 

các biến nhạy suy ra từ các giá trị qui định của tiêu chuẩn. 

 Đánh giá độ tin cậy của dầm BTCT chịu uốn bằng phương pháp 

bậc 1 và phương pháp Monte Carlo. Trong phương pháp Monte Carlo 

thì cả phân tích tuyến tính và phi tuyến đều được sử dụng để xác định 

nội lực và cường độ của dầm. Kết quả cho thấy các phương pháp đánh 

giá và phân tích khác nhau sẽ cho ra các kết luận khác nhau. Trong đó 

phương pháp Monte Carlo kết hợp với phân tích phi tuyến cho ra độ tin 

cậy nhỏ nhất. Luận văn đề nghị sử dụng phương pháp này để đánh giá 

độ tin cậy cho dầm BTCT do tính an toàn và phản ánh đúng sự làm việc 

thực tế của nó.  

 Đánh giá ảnh hưởng của việc chọn thép đến độ tin cậy của dầm 

BTTCT . Cụ thể luận văn đã đánh giá độ tin cậy của dầm khi diện tích 

thép biến thiên từ 90% đến 110% so với diện tích thép thiết kế.

 Ngoài ra luận văn còn phân tích và xây dựng phân phối xác suất 

chuyển vị lớn nhất của dầm. Đối với dầm khảo sát thì hệ số biến động 

về chuyển vị là khá bé, chỉ bằng 7,1%. 
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