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CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 

1.2 Giới thiệu 

  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. Trong thực tế, kết cấu tấm hoặc có dạng tấm là cấu kiện đƣợc sử 

dụng rất phổ biến trong các ngành công nghiệp và dân dụng. Vì vậy, 

việc tìm kiếm những phƣơng pháp tính toán hiệu quả với độ tin cậy 

cao trong phân tích tính toán thiết kế kết cấu dạng tấm luôn là một 

nhu cầu thiết yếu. 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

 Mục tiêu của nghiên cứu này phân tích ổn định các bài toán 

phi tuyến hình học của vỏ trụ composite nhiều lớp theo lý thuyết biến 

dạng cắt bậc nhất, góc xoay trung bình. Xây dựng lý thuyết giải bằng 

phần tử hữu hạn và lập chƣơng trình tính toán bằng ngôn ngữ 

Fortran. 

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 vỏ trụ, các phƣơng pháp giải. Xây dựng 

chƣơng trình tính toán phần tử hữu hạn bằng ngôn ngữ Fortran để 

phân tích các bài toán tĩnh và động của kết cấu vỏ trụ composite 

nhiều lớp.  

1.4 Tóm tắt chƣơng trong luận văn 

 Chƣơng 1. Giới thiệu 

Chƣơng này giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu 

 Chƣơng 2: Tổng quan 
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 Chƣơng này tổng hợp khái quát những nghiên cứu liên quan 

đề tài và những đánh giá về ƣu điểm, hạn chế của các nghiên cứu đó. 

Qua đó nêu ra nhiệm vụ cần thực hiện. 

 Chƣơng 3: Cơ sở lý thuyết 

 Chƣơng này trình bày lý thuyết tấm vỏ góc xoay trung bình. 

 Chƣơng 4: Mô phỏng số 

 Chƣơng này trình bày kết quả của các mô phỏng số cho các 

bài toán tiêu biểu về phân tích ổn định bằng lý thuyết góc xoay trung 

bình với các lý thuyết khác. 

 Chƣơng 5: Kết luận và kiến nghị. 

 Chƣơng này trình bày ngắn gọn các kết luận dựa trên kết quả 

tính toán đạt đƣợc đồng thời nêu ra kiến nghị cho những nghiên cứu 

tiếp theo. 

 Tài liệu tham khảo: Trích dẫn các tài liệu liên quan phục vụ 

cho mục đích nghiên cứu của đề tài. 

 Phụ lục: Một số đoạn mã lập trình Fortran chính, các file dữ 

liệu đầu vào để tính toán các ví dụ số trong Chƣơng 4. 

CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN 

2.1 Giới thiệu 

 Composite đƣợc tạo bởi từ hai hoặc nhiều hơn các loại vật 

liệu, kết hợp với nhau để thu đƣợc một loại vật liệu mới có các tính 

chất siêu việt hơn so với các vật liệu thành phần có thể dễ dàng thấy 

rằng các tính chất của vật liệu composite phụ thuộc chính vào sự lựa 

chọn các vật liệu thành phần và công nghệ chế tạo. Hầu hết, các ứng 

dụng trong kết cấu composite là sử dụng cốt sợi composite (FRC), 

với các cốt sợ ở dạng liên tục (sợi dài) hoặc không liên tục (sợn 

ngắn). 
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2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc 

Trong thực tế các kết cấu tấm và vỏ composite thƣờng có 

cấu tạo mỏng nên thƣờng xảy ra hiện tƣợng mất ổn định đàn hồi. Do 

đó việc nghiên cứu ổn định của tấm vỏ đã đƣợc các nhà khoa học 

quan tâm giải quyết. Wagner [44] đã phân tích biến dạng lớn và mất 

ổn định của vỏ trụ composite nhiều lớp sử dụng phần tử 4 nút với 

phép tích phân giảm (reduced integration) và ổn định hour-glass. 

Ferreira và Barbosa [9] giới thiệu phần tử 9 nút dựa trên lý thuyết 

tấm mỏng Marguerre (trong khoảng phi tuyến dạng von Kármán) và 

phƣơng pháp ANS. Rikards [28] phân tích ổn định và dao động của 

vỏ cứng composite sử dụng phần tử tấm biến dạng cắt bậc nhất tam 

giác sử dụng phép tích phân chọn (selective integration). 

Trong nƣớc cũng đã có các công bố về nghiên cứu mất ổn 

định của vỏ composite. Vũ Thị Thùy Anh [1] nghiên cứu về ổn định 

phi tuyến của vỏ cầu composite FGM theo phƣơng pháp giải tích. 

Nguyễn Văn Hiếu và cộng sự [2] phân tích ổn định tấm vỏ chịu uốn 

với phần tử tứ giác trơn 24 bậc tự do sử dụng lý thuyết biến dạng cắt 

bậc nhất phi tuyến dạng von Kármán. Vũ Duy Thắng và Hoàng Nhật 

Đức [3] phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến hình học mất ổn định của 

vỏ trụ composite nhiều lớp sử dụng lý thuyết góc xoay trung bình. 

Trong luận văn này tác giả sử dụng các phần tử vỏ tứ giác 4 

nút, 8 nút, 9 nút theo lý thuyết góc xoay trung bình đƣợc xây dựng 

trên hệ tọa độ tự nhiên để nghiên cứu ổn định và mất ổn định tĩnh 

của vỏ trụ composite nhiều lớp chịu uốn với các điều kiện biên và tải 

trọng khác nhau. 
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CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

3.1 Lý thuyết ổn định: Trong lĩnh vực công trình, ổn định là tính 

chất của công trình có khả năng giữ đƣợc vị trí ban đầu hoặc giữ 

đƣợc dạng cân bằng ban đầu trong trạng thái biến dạng tƣơng ứng 

với các tải trọng tác dụng. Tính chất ổn định của công trình thƣờng 

không phải là vô hạn khi tăng giá trị của các tải trọng tác dụng lên 

công trình. Khi tính chất ổn định mất đi thì công trình không còn khả 

năng chịu tải trọng, lúc này công trình đƣợc gọi là không ổn định 

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

3.2 Lý thuyết tấm vỏ góc xoay trung bình: 
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) 

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) 
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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 2,1
2

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    

3.3 Quan hệ ứng suất biến dạng 

11 11 12 11

22 12 22 22

12 66 12

23 44 23

13 55 13

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 2

0 0 0 0 2

0 0 0 0 2

S c c E

S c c E

S c E

S c E

S c E

    
    
       

    
    
    
        

(3.33) 

Khi đó: 

 

1 2 12 2
11 22 12

12 21 12 21 12 21

2
66 12 55 12 44

23

1 1 1

2 1

E E v E
c c c

v v v v v v

E
c G c G c

v

  
  

  


   (3.34) 
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với 
2

21 12

1

 
E

v v
E

  

3.4 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 

   

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) 
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với: 

     
0

1 1 0

0

T

LF B d


   (3.99) 

  
0

1 0[ ]T

u L LK B B d


       (3.105) 

0

1 1 0[ ] [ ] [ ][ ]T T

gK G N S G N d


                    (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. 

 

Hình 3.5. Phần tử vỏ chín nút. 

Một chƣơng trình phân tích phần tử hữu hạn đƣợc phát triển dựa trên 

lý thuyết góc xoay trung bình. Học viên  sử dụng các phần tử tứ giác 

9 nút, và mô hình vật liệu composite nhiều lớp để giải bài toán vỏ trụ 

chuyển vị lớn. Phƣơng pháp điều khiển chuyển vị arc-length Riks–

Wempner đƣợc sử dụng để giải bài toán trong phạm vi trƣớc và sau 

khi mất ổn định. 

CHƢƠNG 4: MÔ PHỎNG SỐ 

4.1 Tính toán vỏ trụ composite chịu tải trọng tập trung 
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 Hình 4.1. Vỏ trụ composite nhiều lớp dưới tác dụng của tải 

trọng tập trung 

Xét vỏ trụ composite nhiều lớp liên kết khớp hai đầu chịu tải 

trọng tập trung P nhƣ trên hình 4.1. Các thông số hình học R = 2540 

mm, L = 254 mm, β = 0,1 rad. Chiều dày vỏ trụ h = 12,6 mm. Các 

thông số vật liệu E1 = 3,3 KN/mm
2
, E2 = 1,1 KN/mm

2
, G12 = G13 = 

G23 = 0,66 KN/mm
2
, 12 = 0,25, góc cốt sợi của lớp vật liệu ký hiệu 

là . 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. 

Đầu tiên ta xét hai trƣờng hợp thứ tự các lớp vật liệu 

composite [0/90/0] và [90/0/90]. Các kết quả chuyển vị của điểm 

giữa vỏ trụ thể hiện trên hình 4.2. Ta thấy các kết quả tính toán thu 

đƣợc đƣợc khá phù hợp với các kết quả của Laschet và Jeustte [21], 

Sze [39], Saigal [38], Brank [4]. Ta thấy vỏ [0/90/0] có lực mất ổn 

định lớn hơn so với vỏ [90/0/90] do độ cứng của vỏ [0/90/0] lớn hơn 

do tính chất vật liệu phƣơng 
1
 lớn hơn phƣơng 

2
. Các kết quả theo 

lý thuyết von Kármán và góc xoay trung bình cũng có kết quả khá 

tƣơng đồng. 
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Hình 4.2. Chuyển vị điểm giữa 

vỏ trụ dày 12,6mm[0/90/0]và 

[90/0/90] 

 

Hình 4.3. Chuyển vị điểm giữa 

vỏ trụ dày 12,6mm [-45/45] và 

[45/-45] 

 

 Tiếp theo ta khảo sát đối với trƣờng hợp thứ tự các lớp vật 

liệu composite [45/-45] và [-45/45]. Các kết quả tính toán thể hiện 

trên hình 4.3 khá phù hợp với các kết quả tính toán của Sze [39], 

Brank [4]  và Kreja [14]. Tƣơng tự các kết quả tính toán theo lý 

thuyết góc xoay trung bình không chênh lệch so với các kết quả từ lý 

thuyết von Kármán. Vỏ có góc xoay [-45/45] mất ổn định trƣớc vỏ 

[45/-45]. Tuy nhiên khi so sánh với kết quả tính toán của Kreja cho 

mô hình toàn bộ vỏ trụ ta thấy kết quả mất ổn định của mô hình này 

nằm giữa hai đƣờng mất ổn định của vỏ trụ [-45/45] và [45/-45]. 

Để nghiên cứu ảnh hƣởng của chiều dày tấm đến độ mất ổn 

định của vỏ trụ, ta giảm chiều dày vỏ trụ xuống h = 6,3mm. Kết quả 

đƣờng mất ổn định của vỏ [0/90/0] thể hiện trên hình 4.4 khá tƣơng 

đồng với kết quả của các tác giả Sze [39], Brank [4], Kreja [14] và 

theo lý thuyết von Kármán. Tƣơng tự cho kết quả mất ổn định của vỏ 

[90/0/90] thể hiện trên hình 4.5. Từ các hình 4.2, 4.4, 4.5 ta thấy rằng 

khi chiều dày vỏ giảm thì lực mất ổn định giảm, độ cứng chống uốn 
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của vỏ giảm, vỏ trở nên dễ mất ổn định và đƣờng cong mất ổn định 

trở nên phức tạp và nhiều điểm uốn hơn. 

 

Hình 4.4. Chuyển vị điểm 

giữa vỏ trụ dày 6,3mm 

[0/90/0] 

 

Hình 4.5. Chuyển vị điểm 

giữa vỏ trụ dày 6,3mm 

[90/0/90] 

 

Hình 4.6. Chuyển vị điểm 

giữa vỏ trụ dày 6,3mm [-

45/45]và 

[45/45]

 

Hình 4.7. Chuyển vị điểm 

giữa vỏ trụ dày 12,6mm (4 

nút,8 nút, 9 nút) [45/45] 

Hình 4.6 thể hiện kết quả mất ổn định các vỏ trụ dày 6.3mm 

theo cách sắp xếp lớp vật liệu [-45/45] và [45/-45], ta thấy rằng 

các kết quả khá tƣơng đồng với kết quả Saigal [38], Laschet [21] 

và lý thuyết von Kármán. Tuy nhiên các kết quả có khác biệt với 

kết quả của của Kreja [14], do Kreja dùng mô hình toàn bộ vỏ trụ 
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và sử dụng phần tử 8 nút. Để nghiên cứu ảnh hƣởng của số nút 

của phần tử đến kết quả mất ổn định của vỏ trụ, ta lần lƣợt nghiên 

cứu các trƣờng hợp sử dụng phần tử 4 nút, 8 nút và 9 nút để mô 

hình vỏ trụ. Hình 4.7 đến hình 4.11 thể hiện kết quả mất ổn định 

các vỏ trụ dày 12,6mm và 6,3mm theo cách sắp xếp lớp vật liệu 

[45/-45] và [-45/45] với các phần tử 4 nút, 8 nút và 9 nút. Ta thấy 

rằng không có sự chênh lệch lớn giữa kết quả mất ổn định của 

phần tử 8 nút và phần tử 9 nút, tuy nhiên có sự khác biệt với 

đƣờng mất ổn định của phần tử 4 nút, đó là do số phần tử của tất 

cả các trƣờng hợp là nhƣ nhau dẫn đến số điểm nút của vỏ trụ 

trong trƣờng hợp phần tử 4 nút là 25 nút so với 81 nút cho trƣờng 

hợp phần tử 9 nút và 65 nút cho trƣờng hợp phần tử 8 nút. Ta thấy 

trong trƣờng hợp khi vỏ trụ trở nên mỏng hơn thì sự khác biệt 

giữa đƣờng mất ổn định cho các trƣờng hợp phần tử 4 nút, 8 nút 

và 9 nút trở nên rõ ràng hơn. 

 

Hình 4.8. Chuyển vị điểm giữa 

vỏ trụ dày 12,6mm (4 nút,8 nút, 

9 nút) [-45/45] 

 

Hình 4.9. Chuyển vị 

điểm giữa vỏ trụ dày 6,3mm (4 

nút,8 nút, 9 nút) [-45/45] 
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Hình 4.10. Chuyển vị điểm 

giữa vỏ trụ dày 6,3mm (4 nút, 

8 nút, 9 nút) [45/-45] 

 

Hình 4.11. Chuyển vị điểm 

giữa vỏ trụ dày 6,3mm (4 nút, 8 

nút, 9 nút) [45/-45] và [-45/45 

 

Hình 4.12. Chuyển vị điểm giữa 

vỏ trụ dày 3,15mm [0/90/0] 

 

Hình 4.13. Chuyển vị điểm giữa 

vỏ trụ dày 3,15mm [90/0/90] 

Tiếp tục giảm chiều dày vỏ trụ xuống h = 3,15 mm, ta đƣợc 

các kết quả mất ổn định của vỏ trụ sử dụng phần tử 9 nút đƣợc thể 

hiện trên các hình 4.12 và 4.13. Các đƣờng mất ổn định của vỏ trụ 

[0/90/0] theo lý thuyết MRT và von Kármán khá tƣơng đồng. Các 

kết quả này cũng tƣơng đồng với đƣờng mất ổn định theo phân tích 
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của Kreja tuy nhiên có sự khác biệt trong giai đoạn giữa của mất ổn 

định. Nguyên nhân của sự khác biệt này là do sử dụng phần tử 8 nút 

trong nghiên cứu của Kreja [14]. Tuy nhiên khi khảo sát mất ổn định 

của vỏ trụ [90/0/90], kết quả của Kreja lại khá tƣơng đồng với kết 

quả theo lý thuyết von Kármán. Trong khi đó kết quả phân tích theo 

lý thuyết góc xoay trung bình cho kết quả tƣơng đối khác trong giai 

đoạn giữa của mất ổn định. 

4.2 Tính toán vỏ trụ composite chịu tải trọng phân bố điều 

 

Hình 4.14 Vỏ trụ composite nhiều lớp dưới tác dụng của tải 

trọng phân bố điều 

Xét vỏ trụ composite nhiều lớp liên kết khớp hai đầu nhƣ 

trong mục 4.14 Các thông số hình học R = 2540 mm, L = 254 mm, β 

= 0,1 rad. Chiều dày vỏ trụ h = 12,6 mm. Các thông số vật liệu Ea = 

3,3 KN/mm
2
, Eb = 1,1 KN/mm

2
, G12 = G13 = G23 = 0,66 KN/mm

2
, 

12 = 0,25, góc sợi của lớp vật liệu ký hiệu là . Vỏ trụ chịu tải trọng 

phân bố đều q. 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. 

Đầu tiên ta xét lần lƣợt các trƣờng hợp ba lớp vật liệu 

composite với thứ tự các lớp vật liệu [0/90/0] và [90/0/90]. Các kết 

quả chuyển vị của điểm giữa vỏ trụ [0/90/0] và [90/0/90] thể hiện 
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trên hình 4.15 Các kết quả theo lý thuyết von Kármán và góc xoay 

trung bình cho kết quả khá tƣơng đồng. Ta thấy vỏ [0/90/0] có lực 

mất ổn định lớn hơn và chuyển vị điểm giữa vỏ lớn hơn tại vị trí bắt 

đầu mất ổn định so với vỏ [90/0/90] do độ cứng của vỏ [0/90/0] lớn 

hơn do tính chất vật liệu phƣơng 
1
 lớn hơn phƣơng 

2
. Tƣơng tự với 

các kết quả cho vỏ cấu tạo bởi hai lớp composite với thứ tự các lớp 

sợi là [-45/45] và [45/-45] thể hiện trên hình 4.16. Tuy nhiên khác 

với các trƣờng hợp ba lớp cốt sợi, trƣờng hợp hai lớp cốt sợi [45/-45] 

có lực mất ổn định lớn hơn nhƣng chuyển vị tại lực này lại nhỏ hơn 

so với trƣờng hợp hai lớp cốt sợi [-45/45]. 

 

Hình 4.15. Chuyển vị điểm 

giữa vỏ trụ dày 12,6mm 

[0/90/0] và [90/0/90] 

 

Hình 4.16. Chuyển vị điểm 

giữa vỏ trụ dày 12,6mm [-

45/45] và [45/-45] 

Tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp lực tập trung, ta tiếp tục phân tích cho 

trƣờng hợp vỏ trụ có chiều dày 6,3mm. Các kết quả chuyển vị điểm 

giữa vỏ trụ đƣợc thể hiện trên hình 4.17 và hình 4.18 Từ các kết quả 

trên hình ta có thể thấy là kết quả chuyển vị theo các lý thuyết góc 

xoay trung bình và lý thuyết von Kármán không cho thấy sự khác 

biệt. Đƣờng cong chuyển vị trong trƣờng hợp lực phân bố đều có 

hình dáng tƣơng tự nhƣ  trƣờng hợp lực tập trung. Đối với vỏ ba lớp 

[0/90/0] và [90/0/90] ta thấy có sự khác biệt khá lớn giữa hai đƣờng 
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cong (lực mất ổn định và chuyển vị) đó là do sự khác biệt đáng kể về 

độ cứng (mô đun đàn hồi) theo hai phƣơng, trong khi sự chênh lệch 

này nhỏ hơn trong trƣờng hợp vỏ hai lớp [-45/45] và [45/-45] do ảnh 

hƣởng của thứ tự sắp xếp các lớp vật liệu. 

 

Hình 4.17. Chuyển vị điểm 

giữa vỏ trụ dày 6,3mm 

[0/90/0] và [90/0/90] 

 

Hình 4.18. Chuyển vị điểm 

giữa vỏ trụ dày 6,3mm [-

45/45] và [45/-45] 

 

Hình 4.19. Chuyển vị điểm 

giữa vỏ trụ dày 3,15mm 

[0/90/0] 

 

Hình 4.20. Chuyển vị điểm 

giữa vỏ trụ dày 3,15mm 

[90/0/90] 

Tiếp theo, vỏ trụ có chiều dày 3,15mm đƣợc phân tích và 

cho kết quả chuyển vị điểm giữa vỏ trụ thể hiện trên các hình từ 4.19 

đến hình 4.22. Hình 4.19, hình 4.21 và hình 4.22 cho thấy kết quả 

chuyển vị của vỏ trụ [0/90/0], [-45/45] và [45/-45] có sự khác biệt 
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không đáng kể giữa lý thuyết góc xoay trung bình và lý thuyết von 

Kármán. Tuy nhiên khi so sánh hình 4.18 và hình 4.21 ta thấy có sự 

khác biệt khá rõ ràng giữa các đƣờng chuyển vị của vỏ trụ hai lớp [-

45/45] và [45/-45]. 

 
Hình 4.21. Chuyển vị điểm 

giữa vỏ trụ dày 3.15mm [-

45/45] 

 

Hình 4.22. Chuyển vị điểm 

giữa vỏ trụ dày 3.15mm [45/-

45] 

Hình 4.20 thể hiện kết quả chuyển vị điểm giữa của vỏ trụ [90/0/90] 

tƣơng đối phức tạp. Ta có thể thấy đƣờng cong chuyển vị theo lý 

thuyết góc xoay trung bình có nhiều biến đổi về trạng thái mất ổn 

định hơn so với lý thuyết của von Kármán, điều này chứng tỏ lý 

thuyết góc xoay trung bình mô tả chi tiết hơn quá trình mất ổn định 

phức tạp của vỏ trụ. 

CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

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

composite nhiều lớp 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 
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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 

trọng tập trung hoặc tải trọng phân bố đều trong luận văn ta có một 

số kết luận sau: 

 - Các kết quả phân tích ổn định sử dụng phần tử hữu hạn góc 

xoay trung bình trong luận văn cho kết quả phù hợp với kết quả tính 

toán của các tác giả khác, mô hình phù hợp với các vỏ trụ biến dạng 

lớn và có biến dạng góc xoay trong phạm vi góc xoay trung bình. 

 - Sự sắp xếp thứ tự của các lớp composite có ảnh hƣởng 

đáng kể đến sự mất ổn định của vỏ trụ composite. Có sự chênh lệch 

lớn về lực mất ổn định và biến dạng giữa vỏ trụ ba lớp với thứ tự các 

lớp cốt sợi [0/90/0] và [90/0/90] do độ cứng các phƣơng bị thay đổi. 

Đối với vỏ trụ hai lớp với thứ tự các lớp cốt sợi [-45/45] và [45/-45], 

đƣờng mất ổn định cũng có sự khác biệt. 

 - Số nút phần tử có ảnh hƣởng đến kết quả mất ổn định của 

vỏ trụ. Khi chọn cùng số lƣợng phần tử 44 các kết quả phân tích ổn 

định của vỏ trụ bằng phần tử 4 nút có sự chênh lệch so với kết quả 

phân tích bằng phần tử 8 hoặc 9 nút. Khi chiều dày vỏ trụ tăng thì kết 

quả giữa phần tử 8 nút và phần tử 9 nút chênh lệch không đáng kể. 

Tuy nhiên khi chiều dày vỏ trụ giảm, kết quả phân tích bằng phần tử 

9 nút mô phỏng đƣợc chi tiết hơn sự phức tạp của các trạng thái mất 

ổn định của vỏ trụ. 

 - 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, tuy nhiên khi chiều dày vỏ trụ giảm thì sự 

khác biệt xuất hiện rõ hơn trong giai đoạn mất ổn định của vỏ trụ. 
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 - 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 thêm các trƣờng hợp thay đổi bán kính, chiều 

dày và điều kiện biên 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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