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TÓM TẮT LUẬN VĂN 

Luận văn “Phân tích sự làm việc của khung phẳng bê tông cốt 
thép khi chịu chuyển vị cưỡng bức gối tựa” nhằm đánh giá ảnh 
hưởng của chuyển vị cưỡng bức gối tựa đến nội lực và vết nứt của 
một khung phẳng bê tông cốt thép (BTCT). Trước hết, một dầm đơn 
giản hai đầu ngàm chịu chuyển vị cưỡng bức được khảo sát để đánh 
giá sơ bộ sự khác nhau giữa kết quả phân tích tuyến tính và phi 
tuyến. Trong phần này, ảnh hưởng của một số thông số quan trọng 
đến kết quả phân tích phi tuyến như số fiber và mật độ lưới phần tử 
cũng được khảo sát nhằm đề xuất thông số phù hợp cho các phân tích 
khác. Sau đó, luận văn tiến hành khảo sát ảnh hưởng của chuyển vị 
cưỡng bức đến nội lực của một dầm liên tục để đề xuất tổ hợp 
chuyển vị cưỡng bức nguy hiểm. Cuối cùng, luận văn đã khảo sát 
ảnh hưởng của chuyển vị cưỡng bức đến nội lực và vết nứt trong một 
khung phẳng. Từ đó quan sát và rút ra các nhận xét có ý nghĩa tham 
khảo trong thiết kế. 

Các mô hình số phục vụ cho việc phân tích được mô phỏng trong 
phần mềm OpenSees. Ứng xử phi tuyến của cốt thép được mô tả 
bằng mô hình vật liệu đàn hồi – dẻo lý tưởng, tức mô hình Stee01 
trong OpenSees. Vật liệu bê tông được mô hình theo mô hình đề xuất 
bởi Kent-Park-Scott, mô hình Concrete01 trong OpenSees, trong đó 
khả năng chịu kéo của bê tông được bỏ qua. Tiết diện mô phỏng theo 
thớ (fiber), gồm có thớ tiết diện thép cùng tính năng chịu lực đưa về 
một loại thớ có diện tích bằng tổng diện tích thép,  đặt tại trọng tâm 
của chiều cao làm việc. Phần tử thanh được sử dụng trong mô phỏng 
là phần tử phi tuyến theo mô hình tương thích. Mỗi đoạn dầm được 
chia nhỏ thành nhiều phần tử để cho phép sự lan truyền khớp dẻo hay 



 
 

 

vết nứt dọc theo chiều dài dầm. Tải trọng tác dụng lên dầm được chia 
làm hai giai đọan: giai đoạn đầu chỉ nhận tải trọng đứng (gravity 
load), sau đó mới áp đặt chuyển vị cưỡng bức. Giá trị của chuyển vị 
cưỡng bức được lấy theo giới hạn cho phép của tiêu chuẩn. 
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CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 
1.1. Giới thiệu 
Đề tài “ Phân tích sự làm việc của khung phẳng bê tông cốt thép khi 
chịu chuyển vị cưỡng bức gối tựa”  được thực hiện với mục đích 
đánh giá, xem xét nội lực trong khung phẳng bê tông cốt thép 
(BTCT)  chịu chuyển vị cưỡng bức của gối tựa nhằm xem xét ảnh 
hưởng của chuyển vị cưỡng bức đến độ an toàn của khung BTCT 
không được thiết kế để chịu các chuyển vị này. Cả phân tích tuyến 
tính và phân tích phi tuyến đều được sử dụng để phân tích nội lực và 
chuyển vị của kết cấu.  
1.2. Mục tiêu  nghiên cứu 
Phân tích khung phẳng BTCT chịu cả tải trọng đứng và chuyển vị 
cưỡng bức. So sánh kết quả phản ứng khi phân tích phi tuyến và 
phân tích tuyến tính.Đánh giá việc sử dụng độ cứng hữu hiệu được 
đề xuất bởi các tiêu chuẩn để phân tích tuyến tính kết cấu. Đánh giá 
độ an toàn và bề rộng vết nứt trong dầm của một khung phẳng BTCT 
chịu chuyển vị cưỡng bức khi không được thiết kế để chịu các 
chuyển vị cưỡng bức này. 
1.3. Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là kết cấu dầm, gồm cả dầm một 
nhịp và dầm liên tục bốn nhịp, và khung phẳng BTCT năm tầng, bốn 
nhịp.  
1.4. Phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 
Phạm vi  nghiên cứu : Sự tương tác qua lại giữa nền đất và kết cấu 
bên trên được bỏ qua. Chuyển vị cưỡng bức được xét ở đây chỉ là 
chuyển vị đứng, các thành phần chuyển vị ngang và xoay được bỏ 
qua. Ngoài ra, tải trọng đứng tác dụng lên dầm và khung được quy về 
tải phân bố đều tương đương theo diện truyền tải.  
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Quy trình nghiên cứu : Phân tích một dầm đơn giản hai đầu ngàm 
chịu chuyển vị cưỡng bức, phân tích vị trí nguy hiểm trong trường 
hợp này. Đồng thời khảo sát các thông số sử dụng trong phân tích 
phi tuyến. Tiếp theo, phân tích dầm liên tục cho chuyền vị cưỡng bức 
lần lượt ở các gối tựa, mục đích tìm tổ hợp nội lực nguy hiểm tại các 
mặt cắt. Từ khảo sát hai dầm trên, phân tích khung phẳng chịu 
chuyển vị cưỡng bức theo các thông số phân tích ở dầm đơn giản và 
theo các tổ hợp nội lực nguy hiểm phân tích trong dầm liên tục. 
Công cụ nghiên cứu: Luận văn này thực hiện mô phỏng số trên phần 
mềm phân tích phi tuyến OpenSees.  
1.5. Tổng quan tình hình nghiên cứu 
Năm 1947 đến 2001, Meyerhof  và một số nhà nghiên cứu khác như 
DeJong, Burland, Man, Rusk, Dutta đã nghiên cứu các công trình đặt 
trên đất đều có kết luận rằng khi có lún xảy ra thì nội lực của kết cấu 
bên trên sẽ thay đổi, đặc biệt đối với lún lệch (DeJong,1971) và còn 
nhận định rằng sự thay đổi nội lực là do độ cứng kết cấu thay đổi, tải 
trọng phân bố lại (Burland, 1975)(Roy,2001)Từ năm 2009, bắt đầu 
có  các nghiên cứu tiến hành thực nghiệm trên mô hình khung BTCT  
thu nhỏ, co các kết luận như công trình có độ cứng lớn hơn sẽ tiếp 
nhận nội lực trong dầm, cột và chuyển vị luôn cao hơn (Debra,2009).  
Sau đó, các nhà nhà nghiên cứu phát triển thêm phương pháp phân 
tích SSI, có xét đến phi tuyến, có kết luận rằng lún lệch làm nội lực 
khung tăng đáng kề (Agrawal,2010),Năm 2010, bắt đầu có các mô 
phỏng trên các phần mềm phân tích phần tử hữu hạn khác nhau, thấy 
rằng ứng xử của cấu kiện phụ thuộc vào mối quan hệ độ cứng khi 
uốn tổng thể, lực dọc ở cột trong góc tăng theo độ cứng khi 
uốn(Smit,2010). Ở lún lệch 25mm, kết cấu vẫn làm việc tuyến tính, 
vượt qua nó, sẽ xảy ra phi tuyến. Độ lún ở cột giữa cho ta thấy nguy 
hiểm hơn cột biên. Xét về chuyển vị đứng của cột bị cho lún, chuyển 
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vị sẽ giảm dầm theo tầng. Độ lún trong móng  có nhiều ảnh hưởng 
đến momen uốn hơn là lực cắt (Lan Lin,2015). Momen quán tính lớn 
hơn sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Tác động lún lệch ảnh hưởng lớn đến 
tầng thấp hơn và giảm nhanh chóng theo thứ tự cao hơn. Tác động 
lún lệch ảnh hưởng trong 2 nhịp lớn hơn 1 nhịp, do độ cứng trong 
khung 2 nhịp lớn hơn trong khung 1 nhịp (Atishay Lahri, 2015). Khi 
có thêm tải trọng động đất, Lan Lin năm 2017 cùng cộng sự nghiên 
cứu lại công trình năm 2015 có thêm tải động đất, có kết luận khớp 
dẻo hình thành đầu tiên trong dầm sau đó đến cột tùy thuộc vào độ 
cứng của 2 cấu kiện, khớp dẻo trong cột tập trung ở tầng 1. Vài kết 
cấu thiết kế đủ độ dẻo ( chịu được địa chấn) góp phần làm giảm  lún. 
Do đó, giảm gây hại cho công trình.Từ năm 2017 có các nghiên cứu 
chuyên về SSI có kết luận nếu thiết kế có tính đến sự ảnh hưởng của 
độ lún sẽ không gây ảnh hưởng đến nhiều vết nứt, do đó tiến trình 
thiết kế thiếu ( Hana,2017). Và nghiên cứu mô phỏng thêm sự lún 
của nền đất bằng các lò xo, thấy rằng tải trọng truyền từ cột sang gối 
tựa (Savaris,2018). Chore cũng mô phỏng đất là lò xo trên mô hình 
3D, có kết luận rằng : chuyển vị tầng trên cùng lớn nhất và tầng dưới 
cùng thấp nhất.Hệ số biến đổi trong moment dầm và cột 1-5%. 
1.6. Cấu trúc luận văn 

Gồm có 4 chương với các tên gọi : Chương 1, Giới thiệu; 
Chương 2, Cơ sở lý thuyết; Chương 3, Phân tích số; Chương 4, Kết 
luận và kiến nghị 
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Hình  2.1. Quan hệ giữa ứng suất và 
biến dạng trong bê tông theo EC2 

(Nguồn:  EN-1992) 

 

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
2.1. Ứng xử vật liệu bê tông và cốt thép 
2.1.1. Ứng xử vật liệu bê tông 
2.1.1.1. Ứng xử vật liệu bê tông theo tiêu chuẩn  EN 1992-1-1:2004 

Mô tả ứng xử: 
Giai đoạn từ khi bắt 
đầu tăng biến dạng 
đến biến dạng khi ứng 
suất trong bê tông 

bằng cm0.4f . Giai đoạn này 
được xem như ứng suất- biến 

dạng theo tuyến tính. 
Khi biến dạng tiếp tục  
tăng, ứng suất bắt đầu 
tăng theo với quy luật là 
1 đường cong, có cát 

tuyến cmE tan= α . Giai đoạn khi biến dạng từ tương ứng với ứng 
suất bằng cm0.4f  đến khi bị vỡ:Ứng xử trong giai đoạn này có nhiều 
sự biến đổi, khi biến dạng tăng thì ứng suất cũng tăng theo, nhưng 
không theo quy luật tuyến tính. Khi ứng suất đạt đến cường độ chịu 
nén của bê tông cmf  thì sự mềm hóa xảy ra, trong khi ứng suất cσ  
giảm thì biến dạng cε vẫn tiếp tục tăng đạt đến giá trị cu1ε thì bê tông 
vỡ. 
2.1.1.2. Mô hình Kent-Park-Scott  
Mô hình Kent-Park-Scott đã được đưa vào phần mềm OpenSees với 
tên là Concrete01. Mô hình vật liệu này sẽ được sử dụng để mô 
phỏng ứng xử của bê tông trong luận văn. Các thông số vật liệu làm 
khớp với mô hình của EN-1992. 
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Hình  2.3. Mô hình ứng xử đơn giản 
của vật liệu thép 

(Nguồn : Hyo-Gyong và Sun-Pil, 

Hình  2.4. Phương pháp chia fiber trong 
tiết diện chữ nhật 

(Nguồn http://www.opensees.berkeley.edu) 
 

 
2.1.2. 20BỨng xử vật liệu thép 
Có nhiều mô hình ứng xử thép, đây là mô hình ứng xử thép đơn giản, 
mô tả ứng xử vật liệu đàn hồi- dẻo- tái bền đẳng hướng 

Mô tả ứng xử: 
Ứng xử được phân ra 
thành vùng kéo và vùng 
nén. Vùng làm việc khi 
chịu kéo và khi chịu nén 
tương tự nhau. Ứng xử 
của vật liệu thép trong giai 

đoạn kéo phân làm hai giai đoạn, cả hai 
giai đoạn mối quan hệ giữa ứng suất – 
biến dạng đều tuân theo quy luật tuyến 
tính chỉ khác nhau về hệ số modun 
tuyến tính, liên hệ giữa modun biến dạng qua hệ số b,  S2 s1E bE= , 
trong luận văn lấy hệ số b=1%.Mô hình thép với mô tả ứng xử như 
phần này đã được đưa vào phần mềm OpenSees với tên Steel01. 
2.2. 11BPhân tích ứng xử tiết diện theo phương pháp chia thớ 

Trong phương pháp chia 
thớ, người ta phân chia tiết 
diện thành các miền rời 
rạc. Hình dạng, diện tích 
của mỗi miền có thể khác 
nhau, vật liệu có thể khác 

nhau. Mỗi miền đại 
diện cho một thớ, lúc 
này xem biến dạng 
dọc trục trong phạm 
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vi mỗi miền là hằng số và bằng với biến dạng dọc trục tại trọng tâm 
của miền đó. Khi đó ứng suất trong mỗi miền là phân bố đều (Nhan, 
2017) 
Thuật toán xác định momen uốn, lực dọc, độ cứng chống uốn tiếp 
tuyến và độ cứng kéo/nén tiếp tuyến của tiết diện ứng với một giá trị 
độ cong κ và biến dạng dọc trục thanh ε  cho trước (Nhan, 2017). 
Từ đó tính được các giá trị lực dọc, độ cứng kéo (nén), moment uốn, 
độ cứng chống uốn. 
2.3. Mô hình phần tử dầm- cột theo giả thuyết chuyển vị và mô 
hình phần tử dầm – cột theo giả thuyết về lực  
Hầu hết phần tử hữu hạn đều được xác định dựa trên phương pháp độ 
cứng bởi vì dễ nội suy trong các chương trình phần tử hữu hạn trong 
việc phân tích trực tiếp phương pháp độ cứng. Trong các nghiên cứu 
gần đây, chỉ ra phương pháp độ mềm giúp tăng độ chính xác hơn do 
giả sử  phân  bố lực trong dầm chính xác, không phân biệt làm việc 
tuyến tính hay phi tuyến. Tuy nhiên, phương pháp này khó thực hiện 
(Vesna Terzic, 2011). Trong luận văn này, sử dụng mô hình DBE 
theo mô tả trong phần mềm OpenSees với tên gọi 
“dispBeamColumn” 
2.4. Độ lún   
Các thông số cần quan tâm trong quá trình xem xét độ lún:  Độ lún 
tổng cộng maxS , độ lún tương đối   s / L∆ . Tuy nhiên trong luận văn 
xét lún lệch vì nguy hiểm cho kết cấu hơn. Theo TCVN 9362-2012, 
độ lún tương đối (lún lệch tương đối) giới hạn [ ]S / L 1/ 500∆ = . 
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Hình  3.3. Momen  ở gối khi dầm chịu  
tải trọng đứng và giá trị cưỡng bức 

 

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH SỐ 
Trong chương này phân tích một dầm bê tông cốt thép hai đầu ngàm 
chỉ thiết kế chịu tải trọng đứng sau đó phân tích thêm khi cho chuyển 
vị cưỡng bức gối tựa. Tiếp theo khảo sát  dầm liên tục bốn nhịp đều 
nhau mục đích tìm các tổ hợp nội lực gây nguy hiểm cho các vị trí 
cũng như đánh giá lại sự hợp lý của quá trình phân tích phi 
tuyến.Phân tích khung phẳng bê tông cốt thép năm tầng, bốn nhịp, 
đặt trên nền đất cứng, thiết chỉ chịu tải trọng đứng, sau đó cho 
chuyển vị cưỡng bức gối tựa lần lượt ở các vị trí như phần dầm liên 
tục đã khảo sát.  
3.1. Dầm hai đầu ngàm 
3.1.1. Thiết kế dầm 
Xét dầm hai đầu ngàm, dài 6m, tiết diện 30cmx50cm, chịu tác dụng 
của tải trọng phân bố đều theo phương đứng 60kN/m (tải trọng từ 
sàn đã được quy đổi thành phân bố đều) Vật liệu sử dụng: Bê tông 
B25, thép CB400-V. Quá trình tính toán cốt thép dọc theo TCVN 
5574-2018. Sau khi đã thiết kế thép, tính lại moment giới hạn tại mặt 
cắt tại gối. Giá trị moment giới hạn ứng với cường độ tính toán là  
𝑀𝑢 = 197𝑘𝑁𝑚. Moment giới hạn ứng với cường độ trung bình là 
𝑀𝑢,𝑡𝑏 = 230𝑘𝑁𝑚.  
3.1.2. Phân tích tuyến tính 

Mục này phân tích 
tuyến tính kết cấu 
dầm  đã thiết kế 
chịu cả tải trọng 
đứng và chuyển vị 
cưỡng bức. Đồ thị 
trên Hình 3.3 cho 
thấy nếu chỉ có tải 
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trọng đứng tác dụng (tương ứng với chuyển vị cưỡng bức bằng 0) thì 
moment nội lực tại tiết diện đang xét còn bé hơn giá trị moment cực 
hạn, kể cả tính theo cường độ thiết kế hay cường độ trung bình. Khi 
chuyển vị cưỡng bức đạt đến khoảng 0.12cm (10% giá trị lún lệch 
cho phép) thì moment tại tiết diện đang xét đạt đến moment giới hạn 
tính theo cường độ thiết kế. Khi chuyển vị cưỡng bức đạt đến 0.3cm 
(25% giá trị lún lệch cho phép) thì moment nội lực đạt đến moment 
giới hạn tính theo cường độ trung bình. Lúc này, xét trên phương 
diện trung bình, thì tiết diện đã bị phá hoại. Khi chuyển vị cưỡng bức 
đạt đến giới hạn lún lệch cho phép (1.2cm) thì moment nội lực lên 
đến 380kNm, gấp 2.1 lần moment nội lực chỉ do tải đứng gây ra. Kết 
quả trên cho thấy rằng, đối với dầm cụ thể này, nếu sử dụng phân 
tích tuyến tính thì để dầm không bị phá hoại dưới tác dụng của 
chuyển vị cưỡng bức cho phép (được quy định theo tiêu chuẩn), ta 
phải thiết kế tiết diện để chịu moment nội lực gấp 2.1 lần moment 
nội lực do tải đứng gây ra. Điều này là không thực tế vì phần lớn các 
mô hình tính toán trong thiết kế đều không kể đến chuyển vị cưỡng 
bức nhưng các kết cấu này vẫn an toàn. Lý do ở đây là vì phân tích 
tuyến tính đã phóng đại ảnh hưởng của chuyển vị cưỡng bức đến nội 
lực.  
3.1.3. Phân tích phi tuyến 
3.1.3.1. Ảnh hưởng của các thông số mô phỏng đến kết quả phân 
tích 
a. Số lượng fiber (thớ) trong tiết diện 
Khi số lượng thớ từ 20 tăng đến 80 thớ  thì đường cong momen trùng 
nhau. Do đó, để giảm công việc tính toán cho máy tính, sẽ sử dụng 
20 fibers  
b. Số lượng phần tử (element)  
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Hình  3.8. Moment ở gối khi nhận tải đứng 
và giá trị cưỡng bức 
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Lựa chọn lưới 10-2-2-2-2-2-10 là phù hợp trong kết quả tính toán lẫn 
giảm nhẹ việc tính cho máy tính vì trong dầm làm việc phi tuyến 
mạnh ở hai đầu 
3.1.3.2. Momen giới hạn của tiết diện 
Có hai loại moment  giới hạn cần lấy so sánh, moment giới hạn tính 
toán, tương ứng với moment giới hạn sau khi thiết kế và moment 
giới hạn theo cường độ trung bình với giả thiết ứng suất phân bố theo 
đường cong ứng suất – biến dạng  
3.1.3.3. Kết quả phân tích phi tuyến 
Mục này phân tích phi tuyến kết cấu dầm  đã thiết kế chịu cả tải 
trọng đứng và chuyển vị cưỡng bức sau khi đã lựa chọn được các 
thông số cần thiết trong phân tích phi tuyến như mục 3.1.3.2.  
Khi chưa nhận thêm tải trọng cưỡng bức, moment nội lực bằng 

178kNm đối 
với phân tích 
tuyến tính, nhỏ 
hơn moment 
giới hạn tính 
toán (197 kNm) 
10% , có nghĩa 
là lượng thép 
thiết kế có thể 
chịu được thêm 
10% giá trị 

moment thiết kế. Khi 
có thêm lún lệch, nếu 
phân tích tuyến tính, 

moment sẽ tăng dần đến giá trị 380 kNm, vượt rất xa moment giới 
hạn trung bình  (248 kNm) tăng hơn 39% . Nếu kể đến  sự làm việc 
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Hình  3.9. Moment ở gối khi nhận tải 
đứng và giá trị cưỡng bức 

 

phi tuyến,  moment nội lực lớn nhất bằng 235 kNm dư 5%  so với 
khả năng chịu lực mong đợi của vật liệu (248 kNm). Do đó, lúc này, 
dầm nhận thêm 1.2cm chuyển vị cưỡng bức gối tựa vẫn an toàn mặc 
dù ban đầu chỉ thiết kế để chịu tải trọng đứng. 
3.1.4. Ảnh hưởng độ cứng hữu hiệu dùng trong phân tích tuyến 
tính 

Khi chuyển vị đến 
1.2cm (bằng độ lún 
cho phép), giá trị 
moment lúc lấy độ 
cứng hữu hiệu 
bằng 0.5EI (293 
kNm) nhỏ hơn 
moment lúc lấy độ 

cứng hữu hiệu bằng 1EI 
(380 kNm) là 23%, 
moment lúc lấy 0.35EI 

(266 kNm) nhỏ hơn khi chưa giảm  EI (380 kNm) là 30%. Tất cả đều 
vượt xa qua moment giới hạn khi lấy giá trị trung bình (248 kNm). 
Do đó, việc thay đổi moment quán tính sử dụng trong phân tích 
tuyến tính trong trường hợp phân tích dầm đơn cần xem xét lại. 
3.2. Dầm liên tục  
3.2.1. Thiết kế dầm 
Xét dầm liên tục 4 nhịp bằng nhau, mỗi nhịp dài 6m, tiết diện dầm 
30cmx50cm. Tải trọng tác dụng 60kN/m phân bố đều trên dầm ( tải 
trọng này đã được quy đổi từ tải tam giác sang phân bố đều ). Vật 
liệu sử dụng  bê tông B25, thép CB400-V. Sau khi thiết kế bố trí thép 
trong dầm, ta tính được các giá trị moment giới hạn theo cường độ 
tính toán và theo cường độ trung bình như Bảng 3.1  
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Hình  3.18 . Momen ở nút trục 2 
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Bảng 3. 1. Giá trị moment giới hạn tại các mặt cắt 

Tiết diện Moment giới hạn theo 
tính toán,  [kNm] 

Moment giới hạn theo 
trung bình [kNm] 

Mặt cắt trục 2,4  255 332 
Mặt cắt trục 3 173 226 

3.2.2. Tổ hợp chuyển vị gối tựa nguy hiểm  
Như vậy, theo phương pháp cộng tác dụng nội lực, ta thấy rằng tổ 
hợp nội lực gây nguy hiểm cho gối 2 (ở vị trí 6m) là tổ hợp [ Tải 
trọng đứng 60kN/m -TH3-TH1-TH5]. Tổ hợp gây nguy hiểm cho gối  
3 (ở vị trí 12m) là tổ hợp [Tải trọng đứng 60kN/m-TH2-TH4]. 
3.2.3. Kết quả phân tích 
Mục này phân tích tuyến tính và phân tích phi tuyến cho kết cấu dầm  
đã thiết kế ở mục 3.2.1, cho chịu cả tải trọng đứng và chuyển vị 
cưỡng bức. 
a. Tổ hợp nội lực gây nguy hiểm cho gối  trục 2: tổ hợp [tải trọng 
đứng 60kN/m-TH3-TH1-TH5] 
Xét tổ hợp gây nguy hiểm cho gối thứ 2 gồm có dầm chịu tải đứng 
60kN/m và tiếp nhận đồng thời chuyển vị gối 1, gối 3, gối 5 từ từ đi 

xuống đến giá 
trị lún lệch cho 

phép 
(S=1.2cm). Khi 
xét phân tích 
tuyến tính, Khi 
chuyển vị ở 
0.8cm (67% giá 

trị lún lệch cho phép), lúc này 
moment bằng với moment 
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Hình  3.20. Moment ở nút trục 3   
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cực hạn theo giá trị trung bình (332kNm), kết cấu đã bị phá hoại. Khi 
chuyển vị ở 1.2cm, bằng giá trị lún lệch cho phép, moment nội lực 
bằng 385kNm, gấp 1.5 lần moment khi chỉ chịu tải trọng đứng. 
Nghĩa là nếu xét thêm nội lực tăng thêm do chuyển vị cưỡng bức thì 
phải thiết kế gấp 1.5 lần thiết kế ban đầu. Khi phân tích phi tuyến, ở 
chuyển vị bằng lún lệch cho phép (1.2cm), moment  ít hơn 7% 
moment giới hạn theo trung bình.  
b.  Tổ hợp gây nguy hiểm cho gối trục 3: tổ hợp [Tải trọng đứng 
60kN/m-TH2-TH4] 

Xét tổ hợp 
gây nguy 
hiểm nhất 
cho gối 
trục 3 gồm 
có sự tác 
động của 

tải trọng đứng (60kN/m) và 
đồng thời gối 2, gối 4 cùng tiếp 

nhận chuyển vị cưỡng bức. Tương tự như tổ hợp gây nguy hiểm cho 
gối 2, trường hợp này theo phân tích tuyến tính ở chuyển vị bằng lún 
cho phép, moment trong kết cấu tăng đến 327 kNm, vượt moment 
thiết kế ban đầu (155 kNm) 2.1%. Theo phân tích phi tuyến, ở 100% 
giá trị chuyển vị cưỡng bức mà gối tựa nhận được (1.2cm) moment 
nội lực bằng 209 kNm, ít hơn moment cực hạn theo giá trị trung bình 
8%. Như vậy, dầm theo thiết kế này hoàn toàn an toàn khi tiếp nhận 
thêm chuyển vị cưỡng bức mặc dù chỉ thiết kế để nhận tải trọng 
đứng. 
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3.2.4. Ảnh  hưởng độ cứng hữu hiệu dùng trong phân tích tuyến 
tính 
Xét cho trường hợp đại diện là mặt cắt bên phải gối thứ 2 khi dầm 
tiếp nhận tổ hợp ngoại lực gồm tải đứng 60kN/m- chuyển vị cưỡng 
bức đồng thời ở gối 1- gối 3- gối 5 từ từ xuống 1.2cm. Theo Hình 
3.21, việc giảm moment quán tính từ 0.5Ig đến  0.35Ig có thể được 
áp dụng trong trường hợp này vì giá trị moment lớn nhất đều trong 
giới hạn moment cực hạn cho phép. Đặc biệt, khi giảm 0.35Ig, 
đường biến thiên moment gần trùng với đường biến thiên moment 
trong phân tích phi tuyến.  

 
Hình  3.21. Moment tại nút trục 2  

3.3. Khung phẳng  
3.3.1. Thiết kế khung phẳng 
Xét khung phẳng bốn nhịp, năm tầng, sử dụng vật liệu bê tông 
C20/25, thép CB400-V cho cả cột và dầm. Kích thước tiết diện cột 
biên 500cmx500cm, kích thước tiết diện cột giữa 400cmx400cm. Tất 
cả kích thước tiết diện dầm 30cmx50cm, chiều dài nhịp bằng nhau 
6m. Sàn dày 1.5cm.  Sau khi thiết kế cho khung chịu tải trọng đứng, 
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tính lại Momen giới hạn ở các mặt cắt dầm. Giá trị moment ghi nhận 
trong phụ lục 2 
3.3.2. Kết quả phân tích 
3.3.2.1. Xét tổ hợp gây nguy hiểm cho nút khung trục 2 
Tổ hợp gây nguy hiểm cho nút khung trục 2 gồm có tải trọng đứng, 
chuyển vị cưỡng bức gối tựa  đồng thời ở gối 1 - gối 3 -  gối 5 xuống 
một đoạn theo tiêu chuẩn lún lệch cho phép bằng 1.2cm (độ lún lệch 
cho phép bằng 0.002 trên chiều dài nhịp 6m). Xét đại diện cho tầng 
1, các tầng còn lại tương tự 

Hình  3.28.  Momen ở mặt cắt dầm, giao giữa dầm tầng 1 và cột trục 2 
Trong phân tích tuyến tính, Moment nội lực tiếp tục tăng tuyến tính 
theo độ tăng của chuyển vị cưỡng bức đến khi chuyển vị bằng 1.2cm 
thì moment bằng 321 kNm, vượt 2.2 lần so với moment ban đầu khi 
chưa tiếp nhận tải trọng cưỡng bức. Do đó, nếu kết cấu làm việc theo 
như phân tích tuyến tính thì phải thiết kế thêm 2.2 lần nữa. Trong 
phân tích phi tuyến, đường biến thiên moment tương ứng với chuyển 
vị gối tựa từ khi bắt đầu đến khi bằng lún lệch cho phép (1.2cm), 
moment nội lực luôn nhỏ hơn moment giới hạn trung bình. Ở chuyển 
vị bằng 1.2cm, moment nội lực (215 kNm) nhỏ hơn moment giới hạn 
(218 kNm) 1.2%. Vì vậy, trong phân tích phi tuyến ở trường hợp cụ 
thể này,  kết cấu không bị phá hoại khi tiếp nhận thêm nội lực do 
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cưỡng bức gối tựa gây ra mặc dù khung chỉ thiết kế để chịu tải trọng 
đứng.  
3.3.2.2. Xét tổ hợp gây nguy hiểm cho nút khung trục 3  
Tổ hợp gây nguy hiểm cho nút khung trục 3 gồm có tải trọng đứng, 
chuyển vị cưỡng bức gối tựa  đồng thời ở gối 2 – gối 4 xuống một 
đoạn theo tiêu chuẩn lún lệch cho phép bằng 1.2cm.  

 
Hình  3.29. Moment ở mặt cắt dầm, giao giữa dầm tầng 1  và cột trục 3 
Trong phân tích tuyến tính, Moment nội lực tiếp tục tăng tuyến tính 
theo độ tăng của chuyển vị cưỡng bức đến khi chuyển vị bằng 1.2cm 
thì moment bằng 324 kNm, vượt 2.2 lần so với moment ban đầu khi 
chưa tiếp nhận tải trọng cưỡng bức. Do đó, nếu kết cấu làm việc theo 
như phân tích tuyến tính thì phải thiết kế thêm 2.2 lần nữa. Trong 
phân tích phi tuyến, đường biến thiên moment tương ứng với chuyển 
vị gối tựa từ khi bắt đầu đến khi bằng lún lệch cho phép (1.2cm), 
moment nội lực luôn nhỏ hơn moment giới hạn trung bình. Ở chuyển 
vị bằng 1.2cm, moment nội lực (201 kNm) nhỏ hơn moment giới hạn 
(202 kNm) 0.5%. Vì vậy, trong phân tích phi tuyến ở trường hợp cụ 
thể này,  kết cấu không bị phá hoại khi tiếp nhận thêm nội lực do 
cưỡng bức gối tựa gây ra mặc dù khung chỉ thiết kế để chịu tải trọng 
đứng.  
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Hình  3.41. Moment ở nút trục 2-tầng 1   

 

3.3.2.3. 40BBiểu đồ bao moment và biểu đồ bao vật liệu của tất cả các 
dầm 

Xét đại diện tầng 1, các tầng còn lại ghi nhận trong phụ lục 1. 
Hình  3.40. Biểu đồ bao moment và bao vật liệu dầm tầng 1 

Ta thấy là biểu đồ bao vật liệu được tính từ thép đã chọn bố trí khi 
cấu kiện chỉ chịu tải trọng đứng nhưng đem so sánh khi thêm phần 
tăng thêm nội lực do có chuyển vị cưỡng bức gối tựa ở các trường 
hợp nguy hiểm nhất. Nếu quan điểm phân tích tuyến tính dầm đã 
vượt quá moment giới hạn khi chuyển vị xuống đúng bằng giá trị lún 
lệch cho phép trong thiết kế. Đối với phi tuyến thì hầu hết đều trong 
giới hạn an toàn. 
3.3.3. 31BẢnh hưởng độ cứng hữu hiệu dùng trong phân tích tuyến 

tính 
Trong trường 
hợp giảm 
xuống 0.5EI  
moment bằng 
244 kNm, lớn 
hơn  moment 
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trung bình 11%; trường hợp giảm xuống 0.35EI thì moment bằng 
215 kNm, nhỏ hơn moment giới hạn theo trung bình 1.3%, gần bằng 
moment khi phân tích phi tuyến. Do đó khi giảm 0.35Ig trong phân 
tích tuyến tính có thể được sử dụng thay thế trong phân tích phi 
tuyến.  
3.3.4. Xem xét về bề rộng vết nứt 
Phần này sẽ tính bề rộng vết nứt theo EC2 tại các mặt cắt nguy hiểm, 
đã xét ở phần 3.3.2.  

Bảng 3. 5. Bề rộng vết nứt tại các mặt cắt nguy hiểm 

Tổ hợp nội 
lực Vị trí 

Momen do 
ngoại lực

M[kNm]  

Momen gây 
nứt, 
crM [kNm]  

Bề rộng 
vết nứt 

kW [mm]

 

Giới hạn bề 
rộng vết nứt, 

maxW [mm]  

1-3-5 Dầm tầng 1, cột 2 215.26 40.59 0.285 0.4 
1-3-5 Dầm tầng 2, cột 2 195.046 40.65 0.254 0.4 
1-3-5 Dầm tầng 3, cột 2 194.636 40.65 0.254 0.4 
1-3-5 Dầm tầng 4, cột 2 195.085 40.65 0.254 0.4 
1-3-5 Dầm tầng 5, cột 2 146.213 36.33 0.333 0.4 
2-4 Dầm tầng 1, cột 3 200.892 39.50 0.307 0.4 
2-4 Dầm tầng 2, cột 3 193.868 39.50 0.304 0.4 
2-4 Dầm tầng 3, cột 3 193.643 39.50 0.303 0.4 
2-4 Dầm tầng 4, cột 3 198.681 39.50 0.312 0.4 
2-4 Dầm tầng 5, cột 3 147.309 36.26 0.348 0.4 

Theo Bảng 3.5, tất cả  các mặt cắt nguy hiểm đều có bề rộng vết nứt 
trong phạm vi cho phép theo tiêu chuẩn EC2 (0.4mm). Tuy nhiên 
theo TCVN 5574-2018 cho phép bề rộng vết nứt bằng 0.3mm thì có 
60% tiết diện không thỏa. Do đó để an toàn hơn theo TCVN thì nên 
tăng thêm thép cho các mặt cắt có bề rộng vết nứt không thỏa.  
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CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Luận văn “Phân tích sự làm việc của khung phẳng bê tông cốt thép 
khi chịu chuyển vị cưỡng bức gối tựa” nhằm đánh giá ảnh hưởng của 
chuyển vị cưỡng bức gối tựa đến nội lực và vết nứt của một khung 
phẳng bê tông cốt thép (BTCT). Trước hết, một dầm đơn giản hai 
đầu ngàm chịu chuyển vị cưỡng bức được khảo sát để đánh giá sơ bộ 
sự khác nhau giữa kết quả phân tích tuyến tính và phi tuyến. Trong 
phần này, ảnh hưởng của một số thông số quan trọng đến kết quả 
phân tích phi tuyến như số fiber và mật độ lưới phần tử cũng được 
khảo sát nhằm đề xuất thông số phù hợp cho các phân tích khác. Sau 
đó, luận văn tiến hành khảo sát ảnh hưởng của chuyển vị cưỡng bức 
đến nội lực của một dầm liên tục để đề xuất tổ hợp chuyển vị cưỡng 
bức nguy hiểm. Cuối cùng, luận văn đã khảo sát ảnh hưởng của 
chuyển vị cưỡng bức đến nội lực và vết nứt trong một khung phẳng. 
Từ đó quan sát và rút ra các nhận xét có ý nghĩa tham khảo trong 
thiết kế. 

Các mô hình số phục vụ cho việc phân tích được mô phỏng trong 
phần mềm OpenSees. Ứng xử phi tuyến của cốt thép được mô tả 
bằng mô hình vật liệu đàn hồi – dẻo lý tưởng, tức mô hình Stee01 
trong OpenSees. Vật liệu bê tông được mô hình theo mô hình đề xuất 
bởi Kent-Park-Scott, mô hình Concrete01 trong OpenSees, trong đó 
khả năng chịu kéo của bê tông được bỏ qua. Tiết diện mô phỏng theo 
thớ (fiber), gồm có thớ tiết diện thép cùng tính năng chịu lực đưa về 
một loại thớ có diện tích bằng tổng diện tích thép,  đặt tại trọng tâm 
của chiều cao làm việc. Phần tử thanh được sử dụng trong mô phỏng 
là phần tử phi tuyến theo mô hình tương thích. Mỗi đoạn dầm được 
chia nhỏ thành nhiều phần tử để cho phép sự lan truyền khớp dẻo hay 



19 
 

 

vết nứt dọc theo chiều dài dầm. Tải trọng tác dụng lên dầm được chia 
làm hai giai đọan: giai đoạn đầu chỉ nhận tải trọng đứng (gravity 
load), sau đó mới áp đặt chuyển vị cưỡng bức. Giá trị của chuyển vị 
cưỡng bức được lấy theo giới hạn cho phép của tiêu chuẩn. 

Sau khi thực hiện phân tích các khảo  sát, luận văn có các kết luận 
và kiến nghị như dưới đây. 
4.1. Kết luận 
-Tất cả cấu kiện khảo sát trong luận văn đều cho thấy đường biến 
thiên moment tương ứng với quá trình chuyển vị cưỡng bức khi phân 
tích phi tuyến đều nhỏ hơn moment giới hạn trung bình (moment này 
xét đến giả thiết ứng suất phân bố theo độ cong ứng suất-biến dạng). 
- Khi phân tích tuyến tính với 100% độ cứng cấu kiện, đường biến 
thiên moment luôn cắt moment giới hạn tại vị trí chuyển vị  cưỡng 
bức nhỏ hơn 0.5cm (42% độ lún giới hạn). Ở chuyển vị cưỡng bức 
bằng lún lệch cho phép theo TCVN, moment nội lực tại các tiết diện 
gối của dầm luôn cao hơn moment thiết kế ban đầu từ 2.1 đến 2.5 
lần. 
- Khi giảm moment quán tính xuống 0.5Ig, trong đó Ig là moment 
quán tính của tiết diện nguyên, moment nội lực lúc chuyển vị bằng 
giá trị lún lệch cho phép mặc dù nhỏ hơn khi phân tích tiết diện 
nguyên nhưng vẫn cao hơn moment cực hạn theo cường độ trung 
bình. 
- Khi giảm moment quán tính xuống 0.35Ig, moment nội lực lúc 
chuyển vị bằng giá trị lún lệch cho phép nhỏ hơn moment cực hạn 
theo cường độ trung bình. Đặc biệt đường biến thiên moment ghi 
nhận trong suốt quá trình chuyển vị trong trường hợp giảm này gần 
như trùng với đường phân tích phi tuyến. Vì vậy, trong phân tích 
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tuyến tính, có thể lấy moment quán tính của tiết diện bằng 0.35Ig để 
có được kết quả phù hợp. 
- Mặc dù cấu  kiện thiết kế chỉ chịu tải trọng đứng, nhưng khi có 
chuyển vị cưỡng bức gối tựa trong phạm vi bằng độ lún lệch cho 
phép theo TCVN, với phân tích phi tuyến, cấu kiện  luôn cho 
moment nội lực nhỏ hơn moment giới hạn trung bình. Như vậy cấu 
kiện an toàn về cường độ cho phép. Xem xét thêm về sự hình thành 
vết nứt trong dầm, bề rộng vết nứt theo EC2 đều trong phạm vi cho 
phép, nhưng theo TCVN có khoảng 60% tiết diện chưa thỏa, cần 
phải tăng thêm thép. 
4.2. Kiến nghị 
Qua quá trình khảo sát, luận văn có các kiến nghị sau: 
- Khi phân tích kết cấu BTCT chịu chuyển vị cưỡng bức gối tựa, nên 
sử dụng phương pháp phân tích phi tuyến để có kết quả nội lực hợp 
lý. Trong trường hợp phân tích tuyến tính, có thể giảm moment quán 
tính của tiết diện xuống 0.35Ig theo tiêu chuẩn CSA A23.3, thay vì 
sử dụng 100% Ig. 
-Khi thiết khung phẳng chịu thêm nội lực do quá trình lún gây ra 
theo tiêu chuẩn cho phép thì chỉ cần thiết kế cho khung nhận tải 
trọng đứng nhưng phải đảm bảo các tính năng để sự làm việc dẻo của 
cấu kiện có thể xảy ra. Khi ảnh hưởng của vết nứt là quan trọng thì 
cần lưu ý gia cường thêm cốt thép. Cần thực hiện khảo sát mở rộng 
để xác định lượng cốt thép gia cường phù hợp. 
-Để có các kết luận và kiến nghị này có tính thuyết phục hơn, có thể 
mở rộng khảo sát sang khung 3D trong đó có kể đến sự tương tác 
giữa dầm và sàn. Ngoài ra sự tương tác giữa kết cấu và nền đất cũng 
cần được kể đến để xét đến các thành phần chuyển vị gối tựa khác, 
cũng như để xét đến sự làm việc chung giữa công trình và nền đất. 
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PHỤ LỤC 1 

BIỂU ĐỒ BAO MOMENT VÀ BAO VẬT LIỆU Ở CÁC TẦNG 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Hình  3.1. Biểu đồ bao momen và biều đồ bao vật liệu 
a/ Dầm tầng 1 - b/Dầm tầng 2 – c/Dầm tầng 3 – d/Dầm tầng 4 – e/Dầm tầng 5 

 
 



PHỤ LỤC 2 

GIÁ TRỊ MOMENT GIỚI HẠN Ở CÁC MẶT CẮT DẦM 

Bảng 3. 2.Momen giới hạn ở các mặt cắt  dầm 

Tầng Tiết diện 

Momen 
giới hạn 
theo tính 

toán 
[kNm] 

Momen giới hạn theo 
cường độ trung bình 

với giải thiết ứng suất 
phân bố đều toàn tiết 

diện [kNm] 

Momen giới hạn theo 
trung bình với giả 

thiết ứng suất phân bố 
theo đường cong ứng 
suất- biến dạng[kNm] 

1 

Gối  trục 1 113 128 133 
Nhịp 1-2 90 101 105 
Gối  trục 2 171 198 218 
Nhịp 2-3 77 86 88 
Gối  trục 3 161 185 202 

2.3.4 

Gối  trục 1 127 144 150 
Nhịp 1-2 90 101 105 
Gối  trục 2 166 191 202 
Nhịp 2-3 77 86 88 
Gối  trục 3 166 191 202 

5 

Gối  trục 1 67 75 78 
Nhịp 1-2 67 75 78 
Gối  trục 2 127 144 150 
Nhịp 2-3 52 58 61 
Gối  trục 3 127 144 150 
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