
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH 

--------- 

ĐẶNG NGỌC HUY 

 

 

 

PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG DAO ĐỘNG CỦA 

TẤM FGM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP 

MESHLESS VÀ LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG 

CẮT BẬC CAO THU GỌN 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ                            

KỸ THUẬT XÂY DỰNG  

 

   

 

Thành phố Hồ Chí Minh - 2018 



1 

 

CHƯƠNG 1:               MỞ ĐẦU 

1.1  Tính cấp thiết của đề tài 

Vật liệu có cơ tính biến đổi hay còn gọi là vật liệu chức năng 

(Functionally Graded Material-FGM) , có tính chất cơ học thay đổi và 

liên tục từ mặt này đến mặt kia nên các kết cấu FGM tránh được sự tập 

trung ứng suất trên bề mặt tiếp xúc giữa các lớp, tránh được sự bong 

tách và rạn nứt trong kết cấu. Nhờ những tính chất ưu việt trên so với 

composite và vật liệu truyền thống, các kết cấu FGM được ứng dụng 

ngày càng nhiều trong các ngành như : công nghiệp hàng không vũ trụ, 

đóng tàu, xây dựng, lò phản ứng hạt nhân và các lĩnh vực làm việc 

trong môi trường nhiệt độ cao hoặc chịu tải trọng phức tạp. Do vậy 

nghiên cứu về ổn định , dao động động lực học của các kết cấu FGM 

đang thu hút được sự chú ý của cộng đồng các nhà khoa học trong và 

ngoài nước. Với lý do trên, tác giả đã chọn đề tài luận văn là “Phân tích 

dao động của tấm FGM sử dụng phương pháp Meshless và lý thuyết 

biến dạng cắt bậc cao thu gọn”. 

1.2 Mục tiêu luận văn 

Mục tiêu của luận văn này nhằm phân tích dao động của tấm vật 

liệu chức năng dựa trên lý thuyết biến dạng cắt bậc cao đơn giản 

(S-HSDT) sử dụng phương pháp không lưới phần tử tự do với 

hàm dạng được xây dựng dựa trên phép nội suy Moving Kriging 

(MK). Cụ thể các nội dung được thực hiện như sau: 
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 Tìm hiểu về đặc trưng cơ học của vật liệu chức năng và kết 

cấu dạng tấm được làm từ vật liệu chức năng. 

 Tìm hiểu các lý thuyết biến dạng cắt và lựa chọn lý thuyết 

biến dạng cắt được sử dụng tính toán cho tấm vật liệu chức 

năng. 

 Thiết lập phương trình dao động tấm vật liệu chức năng theo 

lý thuyết biến dạng cắt bậc cao đơn giản dùng phương pháp 

không lưới nội suy Moving Kriging. 

 Kiểm chứng mô hình số, đề suất với các lời giải khác. 

 Ứng dụng mô hình nghiên cứu dao động tự do của tấm 

FGM. 

 Lập trình tính toán số và rút ra các nhận xét. 

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

       Luận văn tập trung nghiên cứu đối tượng là tấm vuông, chữ nhật 

với bốn biên tựa khớp, ngàm và vật liệu có cơ tính biến thiên. 

Pham vi nghiên cứu :  

 Khảo sát hệ số α, β ;  

 Kiểm chứng các kết quả phân tích dao động của tấm với các 

điều kiện biên khác nhau. 

 Khảo sát các thông số ảnh hưởng của tấm FGM. 

1.4  Phương pháp nghiên cứu 

        Phương pháp trong luận văn là phương pháp giải tích. Sử dụng 

phương pháp không lưới MGK kết hợp với lý thuyết S-HSDT để 

phân tích dao động của tấm FGM. Các kết quả phân tích được so sánh 

với các kết quả đã biết bằng nhiều cách tiếp cận của các tác giả khác để 

kiểm tra độ chính xác của luận văn. 
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1.5 Bố cục luận văn 

        Luận văn gồm năm chương gồm: Mở đầu, tổng quan, cơ sở lý 

thuyết, tính toán số và kết luận. Các tài liệu tham khảo và mục lục 

,hình vẽ bảng biểu và các ký hiệu toán học. 

CHƯƠNG 2:  TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

2.1 Tấm vật liệu chức năng (Functionally Graded Plates) 

2.1.1 Lịch sử hình thành 

         Vật liệu composite nhiều lớp có cơ tính biến thiên hoặc còn gọi 

là vật liệu biến đổi chức năng (Functionally Graded Material - FGM) 

[1] được một nhóm khoa học các người Nhật Bản phát minh lần đầu 

tiên vào năm 1984 để khắc phục những hạn chế đó. Vật liệu chức 

năng – FGM - là một loại composite mà các đặc tính vật liệu biến đổi 

liên tục từ mặt này sang mặt khác, sự thay đổi dần dần đặc tính của 

vật liệu do đó làm giảm ứng suất nhiệt, ứng suất dư, ứng suất tập 

trung thường gặp trong các loại composite truyền thống. Một ưu 

điểm nữa của tấm FGM là chúng có thể được thiết kế dựa theo mục 

đích sử dụng cụ thể. Vật liệu chức năng có đầy đủ các ưu điểm của 

vật liệu composite, ngoài ra nó còn khắc phục hạn chế thay đổi đột 

ngột đặc tính vật liệu tại mặt tiếp giáp giữa các lớp trong vật liệu 

composite. Chẳng hạn các so sánh ở Bảng 2.1 giữa tấm FGM và tấm 

composite thuần túy sẽ làm rõ những đặc tính nổi bậc của vật liệu 

chức năng. 

 

Bảng 2. 1  So sánh đặt tính cơ học của tấm FGM và tấm composite 

Tấm FGM 

 

Tấm Composite truyền thông 
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- Tấm FGM ứng xử theo 

lý thuyết tấm dày, được 

chia thành rất nhiều lát 

mỏng, và giả thuyết là 

liên kết lý tưởng giữa 

các lát đó. 

- Mô đun đàn hồi thay đổi 

liên tục theo chiều dày 

tấm. 

 

- Biến dạng là liên tục 

giữa các lớp, không có 

hiện tượng trượt giữa 

các lớp. 

- Liên kết phức tạp tại vị 

trí tiếp xúc của 2 vật liệu 

khác nhau. 

 

 

- Được ghép bởi 2 loại vật 

liệu khác nhau nên mô 

đun đàn hồi cũng gồm có 

2 loại riêng biệt. 

- Có hiện tượng trượt giữa 

các lớp, gây ứng suất 

tiếp tại mặt tiếp xúc lớn. 

 

2.1.2   Đặc tính và ứng dụng 

          Vật liệu chức năng - FGM - là một loại composite mà các đặc 

tính vật liệu biến đổi liên tục từ mặt này sang mặt khác do đó làm 

giảm ứng suất tập trung thường gặp trong các loại composite lớp. 

Bằng cách bố trí các thành phần hợp thành theo một hướng thống 

nhất, các thành phần này được làm từ các thành tố đẳng hướng như 

kim loại, gốm nên vật liệu chức năng dễ tạo ra các kết cấu tấm, vỏ 

được ứng dụng ở những nơi có sự thay đổi nhiệt độ lớn, đảm bảo ổn 

định hình dạng, chịu va chạm, mài mòn hay rung động.  
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Hình 2. 1 Vật liệu chức năng được chế    Hình 2. 3 Tấm vật liệu chức năng 

         tạo tại Đại học kỹ thuật Nanyang 

          Vật liệu chức năng thường được ứng dụng nhiều trong những môi 

trường có điều kiện làm việc khắc nghiệt như lá chắn nhiệt của tàu vũ 

trụ, cấy ghép sinh học, các bộ phận trong động cơ, các thiết bị tiếp xúc 

với nguồn điện công suất lớn. 

2.2    Lý thuyết tấm FGM 

 Lý thuyết tấm cổ điển 

            Dựa trên giả thuyết của Love-Kirchhoff như sau: 

Khi tấm chịu uốn thì các mặt phẳng cắt ngang vuông góc với mặt trung 

bình của tấm thì luôn thẳng và phẳng. 

Khi chịu uốn mặt trung bình của tấm không có biến dạng kéo nén hay 

cắt, và khi đó mặt trung bình là mặt điều hòa. 

Tương tác giữa các mặt tấm song song với mặt trung bình được bỏ qua, 

nghĩa là biến dạng cắt ngang được bỏ qua. 

 Lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất FSDT 

           Là sự cải tiến của lý thuyết tấm cổ điển của Love-kirchhoff, với 

sự khác biệt là mặt phẳng cắt ngang không còn vuông góc với đường 

trung bình của tấm nhưng vẫn còn phẳng, nghĩa là có kể đến ảnh hưởng 
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của biến dạng cắt ngang. 

 Lý thuyết biến dạng cắt bậc cao HSDT 

        Các giả thuyết tương tự lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất, với khác 

biệt là mặt phẳng tiết diện vuông góc với mặt trung bình của tấm không 

còn phẳng sau khi chịu uốn. Trong lý thuyết biến dạng cắt này không sử 

dụng hệ số hiệu chỉnh cắt mà nó đã được thể hiện thông qua các hàm 

chuyển vị bậc cao. 

 

 

 

Hình 2. 1 Mô hình tấm dựa trên lý thuyết Reissner-Mindlin 

 

𝑤(𝑥,𝑦) 𝑢 

𝑤,𝑥  

𝑤,𝑥  

 𝛾𝑥𝑧  

𝑦, 𝑣 

𝑧,𝑤 

𝑥,𝑢 

Mặt trung bình 
 

 

 

Hình 2. 1 Mô hình tấm dựa trên lý thuyết HSDT 

𝑤(𝑥,𝑦) 

 

𝑢 

 

𝑤,𝑥  

 

𝑤,𝑥  

 𝛾𝑥𝑧  

 
𝑦, 𝑣 

 

𝑧,𝑤 

 

Mặt trung bình 

 

 Tình hình nghiên cứu trong, ngoài nước. 

        Trong những năm gần đây có rất nhiều nhóm tác giả trên thế giới 

và trong nước nghiên cứu về dao động tự do của tấm FGM bằng 

phương pháp Meshless và lý thuyết biến dạng cắt bậc cao thu gọn. Đầu 

tiên phải kể đến nghiên cứu của Feldman và Aboudi (1997) [9], Javaheri 

và Eslami (2002) [10], Mahdavian (2009) [11] đã áp dụng lý thuyết tấm 

cổ điển nhằm phân tích ổn định tấm chức năng. Các nghiên cứu của 

Chen và cộng sự (2006) [33], Baferani và cộng sự (2011) [34] đã sử 

dụng lý thuyết tấm cổ điển cho phân tích dao động. 

Một số lý thuyết biến dạng bậc cao cũng đã sử dụng để phân tích tấm 
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FGM như: Reddy (2000) [26], Xiang và cộng sự (2011) [27], Jha và 

cộng sự (2013) [29]. 

Gần đây Thai và cộng sự (2013) [12] đã cải tiến lý thuyết biến dạng bậc 

1 chỉ còn 4 biến có tên S-FSDT nhằm giảm bớt khối lượng tính toán 

trong phân tích tĩnh, dao động ổn định của tấm bằng giải tích. Chun-

Sheng Chen (2004) đã nghiên cứu bài toán dao động phi tuyến của tấm 

bị biến dạng cắt làm bằng vật liệu chức năng (tổ hợp gốm và thép) sử 

dụng phương pháp Galerkin và phương pháp Runge-Kutta, [44]. 

Nguyen và cộng sự (2011) [16] tập trung vào các phương pháp số cho 

phân tích tấm chức năng sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc 1 (FSDT). 

Loc và cộng sự (2013) [17] phân tích tĩnh, ổn định và dao động tự do 

tấm chức năng sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao. 

2.3    Phương trình rời rạc 

          Phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method) gọi tắt là 

FEM đã được sử dụng rất rộng rãi trong kỹ thuật, vì có nhiều ưu điểm 

như dễ áp dụng, kết quả có độ tin cậy cao. Vì thế, FEM nhận được sự 

quan tâm lớn của các nhà khoa học trên thế giới. Từ đó nhiều phương 

pháp cải tiến từ FEM được ra đời như XEFM/ GEF (Extended/ 

Genreralized Finite Element Method), SFEM (Smoothed Finite Element 

Method) để ngày càng nâng tầm phương pháp FEM lên cao hơn. Tuy 

nhiên trong một số lĩnh vực tính toán thì FEM cũng bộc lộ nhược điểm 

của nó. Chẳng hạn khi giải các bài toán có biến dạng lớn, thì FEM hay 

gặp tình trạng dễ suy biến về mặt hình học dẫn đến kết quả thiếu độ 

chính xác; đối với bài toán tính nứt khi sử dụng FEM phải liên tục chia 

lại lưới gây tốn thời gian cho người thực hiện. Nhiều phương mới đã 

được nghiên cứu để khắc phục những nhược điểm của FEM. Các 
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phương pháp này tuy còn nhiều hạn chế hơn FEM nhưng một vài lĩnh 

vực xử lý tốt hơn FEM. Một trong những phương pháp như vậy là 

phương pháp không lưới ( meshfree hay meshless) đã được giới thiệu 

[2] trong vài năm gần đây. Sự khác biệt trong việc xây dựng mô hình 

tính toán giữa phương pháp không lưới (Mfree) và phương pháp FGM 

2.4     Kết thúc chương 

           Chương này đã trình bày tổng quan về vật liệu chức năng, lý 

thuyết cắt và phương pháp rời rạc được sử dụng để tính toán trong phân 

tích tấm FGM. Lược qua tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước đã 

có nhiều nghiên cứu về tấm FGM tuy nhiên việc sử dụng lý thuyết biến 

dạng cắt bậc cao giản đơn (S-HSDT) với bốn ẩn số có xét đến ảnh 

hưởng của việc kéo dài độ dày vẫn chưa được sử dụng rộng rãi. Do vậy, 

áp dụng phương pháp không lưới MGK kết hợp lý thuyết  S-HSDTđể 

phân tích dao động của tấm FGM  cũng là nội dung chính của bài luận 

văn này. 

CHƯƠNG 3:                CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

3.1    Tính chất cơ học của tấm  

          Xét một tấm FGM với thông số hình học trong hệ tọa độ Đề-cát 

cho trong hình 3.1, được làm từ hỗn hợp của hai pha vật liệu, ví dụ như 

tấm kim loại và gốm với chiều dày là  . Luận văn này khảo sát ứng xứ 

chịu uốn của 3 loại tấm FGM như sau: Tấm FGM đẳng hướng (loại A), 

Tấm hỗn hợp có lớp lõi FGM và lớp vỏ ngoài đồng chất (Tấm loại B), 

Tấm sandwich lõi đồng nhất và lớp ngoài FGM (Loại C). 
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Hình 3. 1 Ký hiệu hình học và tọa độ của tấm FGM 

3.2    Lý thuyết biến dạng cắt bậc cao thu gọn (S-HSDT) 

         Trong phần này, lý thuyết tấm thu gọn với bốn ẩn số được áp 

dụng cho trường chuyển vị. Gọi   là miền trong 
2¡  được giới hạn 

trong mặt phẳng giữa của tấm. Trường chuyển vị của tấm trên 

phương ,x y  và z  được ký hiệu tương ứng là ,u v  và w . Dựa vào lý 

thuyết cắt bậc cao, trường chuyển vị của tấm có thể được biểu diễn 

đối với năm ẩn số sau, 

   
 0

0

,
( ) ( ) ( ) ,x x

w x y
u x, y,z = u x, y z x, y g z x y

x
 

 
   

 
 

   
 0

0

,
( ) ( ) ( ) ,y y

w x y
v x, y,z = v x, y z x, y g z x y

y
 

 
   

 

        (3.9)  

0( ) ( )w x, y,z = w x, y  

Luận văn này sử dụng hàm đa thức bậc ba: 

  3 27 4 7 3f z z z h  để thoả mãn điều kiện ứng suất tiếp triệt 

tiêu dọc chiều dày của tấm FGM. 

3.3    Phương pháp ở mặt trên và mặt dưới của Meshless với hàm nội 

suy Moving Kriging 

         Chuyển vị tại một điểm bất kì x x  được viết như sau: 
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       u x p x A r x B u x
h T T     (0.1) 

hay biểu diễn như sau: 

   
1

u x x u
n

h

I I

I




  (0.2) 

Trong đó ( )I x  được định nghĩa bởi hàm dạng nội suy MK: 

( ) ( ) ( )x x x
m n

I j j j jI k j kI

j k

p A r B      (0.3) 

Và đạo hàm bậc 2 của hàm dạng cũng được thiết lập dựa trên (3.18) 

như sau: 

. , ,( ) ( ) ( )
m n

I i j i jI k i kI

j k

p A r B   x x x  (0.4) 

, , ,( ) ( ) ( )
m n

I ii j ii jI k ii kI

j k

p A r B   x x x  (0.5) 

3.4     Các phương trình rời rạc  

           Phần này thiết lập các phương trình rời rạc với bài toán dao 

động tự do của tấm hỗn hợp FGM theo phương pháp không lưới 

MGK kết hợp với lý thuyết biến dạng cắt bậc cao đơn giản. 

3.4.1   Trường chuyển vị 

        Trong miền tham số của phương pháp không lưới, chuyển vị 

tổng quát trong bề mặt giữa của tấm được xấp xỉ bằng công thức 

(3.16), trong đó 
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u
T

h h h h h

b su v w w                                                 (3.36) 

Và          u
T

I I I bI sIu v w w  (0.6) 

Bằng cách thay thế phương trình (3.36) vào (3.15) ta được: 

0

1

ε B u
n

m

I I

I

 , 1

1

1

ε B u
n

b

I I

I

 , 2

2

1

ε B u
n

b

I I

I

 , 3

3

1

ε B u
n

b

I I

I

 ,
1

ε B u
n

s

s I I

I

  (3.38) 

,

,

, ,

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

B

I x

I ym

I

I y I x





 

 
 
 
 
 
 

,

,1

,

0 0 0

0 0 0

0 0 2 0

0 0 0 0

B

I xx

I yyb

I

I xy







 
 
 

 
 
 

,

,2

,

0 0 0

0 0 0

0 0 0 2

0 0 0 0

B

I xx

I yyb

I

I xy







 
 
 
 
 
      (3.39) 

3

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

B
b

I

I

 
 
 
 
 
 

,

,

0 0 0

0 0 0
B

I xs

I

I y





 
  
   

3.4.2    Các bài toán phân tích tĩnh học 

Đối với bài toán dao động tự do của tấm FG, dạng yếu có thể biểu 

diễn như sau : 

1 2 4 5

2 3 6 7 1

4 6 8 9 2

5 7 9 10 3

T T

T s

s s

I I I I

I I I I
d d d

I I I I

I I I I

  
  

          
          
                     

         
                   

  

0 0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

ε ε u uA B C E

ε ε u uB D F L
ε D ε

ε ε u uC F H O

ε ε u uE L O P

&&

&&

&&

&&

   (3.43) 
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Trong đó: 

        
2

2

1 2 3 4 5

2

, , , , 1, , , ,

h

h

I I I I I z z z f z g z dz


 
                  (3.44) 

                
2

2 2

6 7 8 9 10

2

, , , , , , , ,

h

h

I I I I I z zf z zg z f z f z g z g z dz


       

và   

  

0

0

1

,u N u
n

I I

I


1

1

1

,u N u
n

I I

I

 2

2

1

,u N u
n

I I

I

 0

3

1

u N u
n

I I

I


                (3.45) 

Sau khi thay thế phương trình (3.39) vào  (3.43), phương trình rời rạc cho bài 

toán phân tích dao động tự do của tấm được viết dưới các phương trình sau: 

 2
K M u 0 

                                     (3.49) 

 

3.5      Phép tính phân số 

 Công thức Gauss 2 chiều: 

   
1 1

, d d , lim
n n

i j i j
x

i j

f J w w f     


 

 
 

(0.7) 

 

3.6      Sơ đồ khối  
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CHƯƠNG 4 :            TÍNH TOÁN SỐ 

4.1  Kiểm chứng các kết quả phân tích dao động của tấm 

 Dao động dao động tự do của tấm với điều kiện biên SSSS 

              Trong phần này , ta xét dao động tự do tấm FGM loại B với các 

điều kiện biên SSSS..Tỷ số a/h thay đổi. Phân bố vật liệu là 1-8-1 với 

n=1.Tần số dao động được khảo sát trong bài toán là tần số dao động 

không thứ nguyên được định nghĩa.  * 2

0 0a h E    và  

3

0 1kg m   và 0 1E GPa  . Kết quả phân tích năm tần số dao động 

đầu tiên đạt được từ các phương pháp khác nhau thể hiện bảng 4.5 . Kết 

quả cho thấy tần số dao động của tấm FGM giảm khi a/h giảm. Hình 4.1 

thể hiện năm tần số dao động đầu tiên của tấm FGM loại B. 

Bảng 4. 1  Năm tần số dao động đầu tiên không thứ nguyên của tấm 

FGM với điều kiện biên SSSS 

 

a/h Method Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 

  (a) SSSS      

100 3D [13] 1.576 3.9379 3.9379 6.2972 7.8686 

 Luận văn 1.5587 3.8593 3.8593 6.1068 7.6013 

 %(LV/3D[13]) 1.10% 2.00% 2.00% 3.02% 3.40% 

10 3D [13] 1.5221 3.6295 3.6295 5.5679 6.7829 

 Luận văn 1.5123 3.6037 3.6037 5.5046 6.7337 

 %(LV/3D[13]) 0.64% 0.71% 0.71% 1.14% 0.73% 

 
 

 
 
Hình 4. 1 Năm dạng  dao động đầu tiên của tấm FGM với điều kiện biên SSSS 

và tỷ số a/h=100 
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4.2      Khảo sát các thông số ảnh hưởng của tấm FGM 

4.2.1   Khảo sát hệ số n 

          Ta xét một tấm vuông FGM a=b, a/h=10 Điều kiện biên  SSSS 

với chỉ số n suy giảm. Với các cạnh là 1 và bề dày 0.1. Hệ số Poisson 

bằng 0.3 . Tần số dao động trong bài toán là tần số dao động không thứ 

nguyên được định nghĩa  * 2

0 0a h E    .  

Nhận xét: Biên độ của tần số dao động tự do thứ nhất giảm  dần khi các 

chỉ số n tăng. Tấm loại C có ra giá trị tần số dao động lớn hơn loại B và 

tần số dao động tấm FGM (1-0-1) cho giá trị nhỏ nhất , tấm FGM (1-8-

1) cho giá trị lớn nhất và tấm FGM loại C có độ võng lớn hơn loại B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-1-1 1.3309 1.3387 1.3318 1.3235 1.3161 1.3097 1.3043 1.2997 1.2958 1.2924 1.2895

1-0-1 1.2475 1.2475 1.2475 1.2475 1.2475 1.2475 1.2475 1.2475 1.2475 1.2475 1.2475

2-1-2 1.2854 1.2839 1.2779 1.2728 1.2688 1.2657 1.2632 1.2611 1.2594 1.2580 1.2568

1-2-1 1.4106 1.4169 1.4116 1.4019 1.3915 1.3817 1.3729 1.3650 1.3580 1.3518 1.3463

2-1-1 1.4106 1.3814 1.3575 1.3403 1.3276 1.3179 1.3102 1.3041 1.2990 1.2948 1.2912

2-2-1 1.4703 1.4628 1.4385 1.4160 1.3972 1.3817 1.3688 1.3580 1.3489 1.3410 1.3342

1-8-1 1.6156 1.4904 1.4686 1.4579 1.4473 1.4362 1.4250 1.4142 1.4039 1.3943 1.3854

Loại FGM
n

L
o

ại
 B

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-1-1 1.7933 1.3194 1.1571 1.0825 1.0417 1.0169 1.0005 0.9890 0.9806 0.9742 0.9692

1-0-1 1.7933 1.2117 1.0336 0.9657 0.9359 0.9213 0.9138 0.9097 0.9074 0.9061 0.9054

2-1-2 1.7933 1.2671 1.0927 1.0169 0.9781 0.9558 0.9419 0.9326 0.9262 0.9215 0.9180

1-2-1 1.7933 1.4045 1.2690 1.2038 1.1666 1.1429 1.1266 1.1148 1.1058 1.0989 1.0933

2-1-1 1.7933 1.3033 1.1406 1.0695 1.032848 1.0116 0.9982 0.9892 0.9829 0.9782 0.9747

2-2-1 1.7933 1.3639 1.2164 1.1479 1.1102 1.0869 1.0714 1.0604 1.0523 1.0461 1.0412

1-8-1 1.7933 1.6147 1.5534 1.5230 1.5049 1.4930 1.4845 1.4783 1.4734 1.4695 1.4664

Loại FGM
n

L
o

ại
 C

 

 
 

Hình 4. 3  Biểu đồ ảnh hưởng hệ số n đến dao động tự do của tấm FGM 
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4.2.2    Khảo sát tỷ lệ cạnh dài/rộng 

            Ta xét tấm FGM loại B và C với với  các vật liệu được làm từ 

2 3Al Al O   tỷ lệ cạnh a/b và a/h biến thiên, chỉ số suy giảm n=1, α=2.5, 

β=1/3. Công thức độ võng không thứ nguyên 

:  * 2

0 0a h E   và sử dụng hàm Hàm f =f(z) = 7z/4-

(7/3)*z^3/h^2.  

Nhận xét: khi các tỷ số b/a tăng thì tần số dao động tự do thứ nhất 

giảm dần. 

Bảng 4. 8  Ảnh hưởng tỷ lệ b/a đến dao động tự do của tấm FGM 

  

Loai B (1-8-1)

Đkiện biên a/h 0.5 1 2 3

5 2.2033 1.3489 0.9489 0.5220

10 3.5533 1.4904 1.0123 0.7853

15 3.7325 1.5194 1.0243 0.7925

20 3.7975 1.5297 1.0284 0.7946

b/a

SSSS

 

Loai C (1-8-1)

Đkiện biên a/h 0.5 1 2 3

5 3.0008 1.4888 1.0299 0.9063

10 4.0721 1.6380 1.0967 0.9587

15 4.2662 1.6691 1.1093 0.9688

20 4.3378 1.6802 1.1137 0.9723

b/a

SSSS
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Hình 4. 4  Biểu đồ Ảnh hưởng tỷ lệ b/a đến dao động tự do của tấm 

FGM 

 

 

4.2.3  Khảo sát ảnh hưởng của tỷ số a/h đến dao động tự do của tấm  

      Xét tấm FGM loại B và C có tỷ số a/h và b/a thay đổi, 

chỉ số suy giảm n=1, α=2.5, β=1/3. Công thức độ võng không thứ 

nguyên :  * 2

0 0a h E   và sử dụng hàm Hàm f =f(z) = 

7z/4-(7/3)*z^3/h^2. Nhận xét: cho thấy tần số dao động tăng 

khi tỷ số a/h tăng lớn và Biên độ dao động biến động tăng 

mạnh theo (a/h=25), dao động tăng đều khi a/h=5 càng 

tăng. 

Đkiện biên b/a 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0.5 0.8810 2.2033 3.5533 3.7975 3.8443 3.8607 3.8682 3.8722 3.8746 3.8762 3.8772 3.8779

1 0.8598 1.3489 1.4904 1.5297 1.5370 1.5396 1.5408 1.5415 1.5418 1.5421 1.5423 1.5424

1.5 0.5970 1.0027 1.0816 1.1025 1.1064 1.1078 1.1084 1.1088 1.1090 1.1091 1.1092 1.1092

2 0.5122 0.9489 1.0123 1.0284 1.0313 1.0323 1.0327 1.0329 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332

2.5 0.2691 0.6727 0.8531 0.8655 0.8675 0.8681 0.8683 0.8685 0.8685 0.8686 0.8686 0.8686

FGM loai B (1-8-1)

SSSS

a/h

 

Đkiện biên b/a 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0.5 1.0308 2.5770 3.8509 4.1122 4.1624 4.1800 4.1880 4.1923 4.1949 4.1966 4.1977 4.1985

1 0.9567 1.4659 1.6147 1.6564 1.6642 1.6669 1.6682 1.6689 1.6693 1.6696 1.669737 1.6699

SSSS 1.5 0.6984 1.0872 1.1714 1.1938 1.1979 1.1994 1.2000 1.2004 1.2006 1.2008 1.2009 1.2009

2 0.5989 1.0299 1.0967 1.1137 1.1166 1.1176 1.1181 1.1183 1.1184 1.1185 1.1186 1.1186

2.5 0.3147 0.7867 0.9237 0.9371 0.9393 0.9399 0.9401 0.9403 0.9403 0.9404 0.9404 0.9404

a/hFGM loai C (1-8-1)
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Hình 4. 5  Ảnh hưởng tỷ số a/h đến dao động tự do của tấm FGM 

 

4.2.4     Khảo sát hệ số Ec/Em 

Xét một tấm  FGM loại B và loại C với  các vật liệu được làm từ  

2 3Al Al O có bề mặt trên là gốm và bề mặt dưới là kim loại . Điều kiện 

biên SSSS với chỉ số Ec và a/h thay đổi, a=b=1, n=1, hệ số Poisson bằng 

0.3. Công thức tần số dao động không thứ nguyên 

 * 2

0 0a h E   . Hình 4.6 thể hiện khi chỉ số Ec/Em và tỷ số 

a/h tăng thì tần số dao động tăng theo, như vậy khi tỷ số Ec/Em cao thì 

tần số dao động càng lớn 
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Hình 4. 6  Biểu đồ ảnh hưởng tỷ số Ec/Em đến dao động tự do của tấm FGM 

 

 

4.2.5    Khảo sát hệ số Poisson 

           Xét các loại tấm  FGM khác nhau loại B và loại C Điều kiện biên  

SSSS với hệ số Poisson nu thay đổi .Với các cạnh là 1 và bề dày 0.1.. Công 

thức tần số dao động không thứ nguyên được định nghĩa   * 2

0 0a h E   . 

Qua hình 4.7 ta thấy hệ số Poisson tăng thì tần số dao động càng lớn, tần số 

dao động nhỏ nhất là loại FGM (1-0-1) và lớn nhất là loại FGM (1-8-1). 
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Hình 4. 7  Biểu đồ ảnh hưởng của hệ số Poisson đến dao động tự do 

của các loại tấm FGM 

 

CHƯƠNG 5:                      TỔNG KẾT 

-   Đã tìm hiểu về một loại vật liệu mới có tiềm năng ứng dụng vật 

liệu có cơ tính biến thiên (Functionally Graded Materials): tổng quan 

nghiên cứu và ứng dụng, tính chất cơ học của vật liệu. 

-   Dựa vào lý thuyết biến dạng cắt bậc cao đơn giản  (S-HSDT) sử 

dụng phương pháp không lưới phần tử tự do với hàm dạng dựa trên 

phép nội suy Moving Kriging (MK) để khảo sát các thông số như : 

hệ số Poisson, tỷ số a/h, tỷ số b/a, tỷ số Ec/Em.. có ảnh hưởng đến 

dao động tự do của tấm như sau:  

 Khi tỷ số 2 cạnh, chỉ số suy giảm n và chiều dày tấm tăng lên 

thì tần số dao động của tấm giảm dần. 

 Khi tỷ số vật liệu và chỉ số Poisson càng tăng thì tần số dao 

động của tấm cũng tăng dần. 

-   Các khảo sát được so sánh với các kết quả của các phương pháp 

khác đã được nghiên cứu trước đây, kết quả đạt được cho thấy độ tin 

cậy cao của bài toán này. 

-  Kết quả số cũng như các nhận xét, bình luận mà luận văn đưa ra là 

nguồn tham khảo đáng tin cậy cho những ai quan tấm đến lĩnh vực 

nghiên cứu phân tích đáp ứng dao đông của kết cấu làm bằng vật liệu 

FGM. 

 


