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TÓM  TẮT 

 Trong những năm gần đây, vấn đề ngăn ngừa phòng chống 

những thiệt hại do vũ khí hiện đại gây ra đang được quan tâm nghiên 

cứu các nhà khoa học trong và ngoài nước. Những vụ nổ thường gây 

ra thiệt hại nghiêm trọng cho các công trình, ảnh hưởng tính mạng và 

tài sản con người. Việc nghiên cứu ảnh hưởng của kết cấu chịu tải 

trọng nổ là hết sức cần thiết và quan trọng đảm bảo an toà cho các 

công trình, tính mạng và tài sản con người. Trong luận văn này, việc 

phân tích ứng xử động lực học kết cấu bê tông cốt thép chịu tải trọng 

nổ được nghiên cứu. Sử dụng phương pháp số để mô hình hoá tải trọng 

nổ về dạng tải trọng động, mô hình hoá tấm bê tông cốt thép ngàm 1 

cạnh bằng phần tử tứ giác trơn với bốn nút 5 bậc tự do MISQ20 và 

thiết lập phương trình chuyển động và giải bằng phương pháp 

Newmark. Phân tích ứng xử tuyến tính của tấm theo từng bước thời 

gian khi lần lược khảo sát sự thay đổi bề dày tấm bê tông cốt thép, 

khoảng cách thuốc, cao trình đặt chất nổ và khối lượng thuốc nồ TNT 

tương đương. So sánh các đồ thị chuyển vị lớn nhất tại điểm khảo sát 

trên tấm bê tông cốt thép. Xây dựng và kiểm tra mô hình tính toán tấm 

bằng ngôn ngữ lập trình matlab. Dựa vào các kết quả phân tích đưa ra 

một số kết luận quan trọng và hướng phát triển tiếp tục cho đề tài. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG: 

 Trong bối cảnh thế giới hiện nay các hoạt động khủng bố và các 

mối đe dọa xung đột tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa các quốc gia, 

xung đột sắc tộc đã trở thành một vấn nạn gia tăng trên khắp thế giới.  

 Để phòng tránh các loại bom đạn, nhiều quốc gia đã nghiên cứu, 

xây dựng những công trình quốc phòng, mục đích che giấu, bảo vệ lực 

lượng quân sự và vũ khí trước sự phá hoại của bom đạn. 

 Trong luận văn này, sẽ nghiên cứu ứng xử của kết cấu tấm bê 

tông cốt thép chịu tải trọng nổ dùng phần tử tứ giác trơn bốn nút với 5 

bậc tự MISQ20 của Nguyễn Văn Hiếu, từ các bài toán phân tích tuyến 

tính, phương pháp đề xuất sẽ được đánh giá tính hiệu quả, độ chính 

xác và độ tin cậy. Luận văn chỉ nghiên cứu sự ảnh hưởng của thuốc nổ 

TNT để đảm bảo rằng bài toán sẽ cho kết quả tin cậy, với khoảng cách 

hợp lý để tránh sự phá hoại đột ngột của tấm bê tông cốt thép. 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀ SỰ 

ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước:  

 Đã có nhiều công trình nghiên cứu về mô hình hóa áp lực nổ tác 

dụng lên vật thể và kết cấu được thực hiện: 

- Smith (1994) [3], Mô hình hoá áp suất phản xạ đỉnh do sự tương tác 

giữa sóng nổ với bề mặt mục tiêu tác động tĩnh. 

- Các tác giả và nghiên cứu khác: M.Remennikov (2003) [4] mô phỏng 

tấm 3D trong AUTODYN [5], Nelson Lam và đồng nghiệp (2004) [6]. 
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M.Remennikov và Rose (2005) [7], Ngo và các tác giả (2007) [8], 

Tavakoli và Kiakojouri (2012) [9]. 

- Các vấn đề dùng mô phỏng số để khảo sát phi tuyến hình học cho 

tấm vỏ bằng phương pháp phần tử hữu hạn trơn cũng được nghiên 

cứu: Giáo sư G. R. Liu và Nguyễn Thời Trung (2010) [13] method- 

SFEM). Nguyễn Văn Hiếu (2009) [14], Nguyễn Xuân Hùng và các 

cộng sự (2008) [15, 16] , Nguyễn Văn Hiếu (2009) [14] nghiên cứu 

phi tuyến hình học tấm dựa trên phần tử MISQ20, X.Y. Cui và các 

cộng sự (2008) [17]. 

1.2.2. Các công trình nghiên cứu trong nước: 

- Ở việt nam, Đỗ Kiến Quốc và Lê Đức Tuấn (2007) [18] đã nghiên 

cứu ứng xử động lực học kết cấu bê tông cốt thép dưới tác dụng của 

tải trọng nổ. Nguyễn Đức Duyến (2010) [19] nghiên cứu phương pháp 

tính toán công trình phòng thủ dân sự chịu tác động của tải trọng nổ. 

- Nguyễn Trọng Phước và Trần Minh Thi (2011) [20] phân tích động 

lực học của kết cấu tường dọc dưới tác động của tải trọng nổ. 

- Đỗ Ngọc Thuận (2014) [21], phân tích ứng xử của tấm dày trên nền 

đàn hồi chịu tải trọng nổ. 

 Các nghiên cứu về phân tích phi tuyến hình học kết cấu dạng 

tấm/vỏ bằng phần tử hữu hạn trơn cũng được phát triển như: Nguyễn 

Hoài Nam, Nguyễn Văn Hiếu, Lương Văn Hải, Châu Đình Thành 

(2013) [22], Phạm Hồng Công, Nguyễn Đình Đức (2013) [23], 

Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hoài Nam, Trần Đồng Kiếm Lam, Lê Văn 

Thông (2013) [24]. 

1.2.3. Sự đóng góp của đề tài: 
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 Tính mới: Lần đầu tiên áp dụng phần tử tứ giác trơn MISQ20 

cho phân tích kết cấu tấm chịu tải trọng nổ. 

 Tính thời sự: Phương pháp phần tử hữu hạn trơn MISQ20 của 

tác giả Nguyễn Văn Hiếu [14] được phát triển và sử dụng rộng rãi 

trong mô phỏng, phân tích ứng xử với độ phức tạp khác nhau. Góp 

phần nâng cao sự hiểu biết về ứng xử của kết cấu tấm khi xảy ra 

các hiện tượng nổ. 

 Ý nghĩa khoa học: Mở rộng phạm vi ứng dụng của phần tử hữu 

hạn trơn MISQ20 cho tính toán kết cấu tấm chịu tải trọng biến đổi 

theo thời gian. 

1.2.4. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề tài: 

 Mô phỏng tải trọng nổ về dạng tải trọng động dựa trên một số giả 

thiết để đảm bảo nghiệm vật lí của bài toán động lực học. 

 Xây dựng các ma trận tính kết cấu: ma trận độ cứng, ma trận 

khối lượng, ma trận cản và các véc tơ tải trọng tại nút, không xét phi 

tuyến. Thiết lập phương trình chuyển động và giải bằng phương pháp 

tích phân trực tiếp Newmark, sử dụng trình tự phân tích từng bước 

thời gian để xác định ứng xử tấm bê tông cốt thép. 

  Mô phỏng tải trọng nổ tác dụng lên mô hình tấm và kiểm tra so 

sánh tải trọng nổ, ứng xử của tấm với các nghiên cứu được công bố. 

  Khảo sát sự hội tụ, sai số giữa các lưới chia phần tử. 

  Phân tích ứng xử của tấm bê tông cốt thép chịu tải trọng nổ 

bằng phần tử MISQ20 so với phần tử hữu hạn Q4 thông thường. 

 Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới ứng xử của tấm bê tông cốt 

thép: kích thước, vật liệu tấm và khoảng cách nổ, khối lượng thuốc nổ. 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. NỔ TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 

 Theo Smith (1994) [3], các phân tích của Brode (1955) [30], về 

áp suất sóng nổ cho những kết quả sau  

  
s 3

6.7
1

Z
 p   bar (ps 10 bar) và 

  
s 2 3

0.975 1.455 5.85
0.019

Z Z Z
   p   bar nếu (0,1  ps 10 bar)  (2.4)                                                                                               

 Trong đó: Z là khoảng cách tỷ lệ và được tính như sau 

   
1/3

Z
W


R   (2.5) 

 Với R là khoảng cách từ tâm nổ tính bằng đơn vị mét và W là khối 

lượng thuốc nổ tương đương TNT đơn vị tính bằng kilogam. 

2.2. LÝ THUYẾT TẢI TRỌNG NỔ 

 Lịch sử ứng suất – thời gian được chia làm hai giai đoạn, Trong 
giai đoạn dương, áp suất đỉnh lớn nhất 

max0 sPPP
SO

  tăng tức thời và 

giảm đến áp suất không khí Po trong khoảng thời gian Ts . Xung lực 
dương là diện tích phía dưới giai đoạn dương của đường cong ứng suất 
– thời gian. Trong giai đoạn âm, áp suất âm lớn nhất 

min0 sso PPP  có 

biên độ thấp hơn áp suất dương lớn nhất Pso . Ngược lại, khoảng thời 
gian tồn tại T của giai đoạn âm dài hơn so với khoảng thời gian Ts của 
giai đoạn dương. Xung lực âm là diện tích phía trên giai đoạn âm của 
đường cong ứng suất – thời gian.  
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Hình 2.8. Lịch sử áp suất – thời gian của sóng nổ. 

 Theo Bulson (1997) [32], quá trình biến đổi áp suất được sấp xỉ 

dưới dạng số mũ như sau 

   
t 0 s

s s

1 exp
   

      
   

t bt
p p p

T T
 (2.6) 

 Trong đó: p(t) là áp suất tại thời điểm t 

  po là áp suất khí quyển 

  Ts là thời gian để áp suất trở về áp suất không khí po, 

theo Smith (1994) [3], 

   s
10 101/3 1/3

log 2.75 0.27 log
   

     
  

T R

W W

 (2.7) 

  suy ra   1/3
2.75 0.27log

1/3
s 10

  
    

  

R

WT W  (2.8) 

  b là thông số kiểm soát tốc độ suy giảm biên độ sóng và 

là hàm của áp suất đỉnh Ps. 

 Theo Nelson Lam [33], giữa b và Z có mối quan hệ như sau 

   3 3.7Z 4.2 b= Z  (2.9) 
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 Theo Nelson Lam và các tác giả khác [33], khi tác nhân nổ nằm 

trên mặt đất Cr = 1.8 là hệ số phản xạ xấp xỉ như sau: 

   smax43
101

 
   

 
r

P
C  (2.7) 

 Với Psmax là áp suất đỉnh tính bằng đơn vị kPa.  

2.3. MÔ PHỎNG TẢI TRỌNG NỔ TÁC DỤNG LÊN KẾT CẤU 

TẤM BÊ TÔNG CỐT THÉP 

2.3.1. Các giả thuyết trong mô phỏng tải trọng nổ 

- Tác nhân gây nổ dùng trong mô phỏng là thuốc nổ TNT 

- Chất nổ khi nổ tạo ra sóng nổ có dạng hình cầu, sóng nổ được 

xem là trải đều theo mọi phương từ tâm tác nhân gây nổ theo Baker 

và các cộng sự, 1983 [31]. 

 - Không xét tác động của các mảnh vỡ sinh ra do tác nhân gây nổ 

với tấm bê tông cốt thép. 
 - Bỏ qua áp suất khí quyển P0, chỉ xét áp suất tĩnh đỉnh

soP tăng tức 

thời và áp suất âm lớn nhất 
soP . 

 - Chỉ xét trường hợp phản xạ vuông góc khi tính áp lực phản xạ, là 
góc tới của sóng nổ bằng 0. 

 - Tác nhân gây nổ “đủ xa” công trình để đảm bảo nghiệm vật lý 

của bài toán.  

2.3.2. Mô phỏng tải trọng nổ tác dụng lên tấm bê tông cốt  

thép 

 Xét một tấm bê tông cốt thép có bề rộng Lx, bề dày thk và chiều cao 

Ly, đơn vị là mét. Chia tấm thành nx ny tấm nhỏ bằng nhau theo công 
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thức Lx = m.lx và Ly = n.ly với lx  ly là kích thước của phần tử tấm 

nhỏ như hình 2.11. 

 
Hình 2.11. Mô hình phân tích bài toán tấm bê tông cốt thép. 

 Xét trường hợp tác nhân gây nổ nằm trong mặt phẳng kết cấu tấm, 

cách tấm bê tông cốt thép một khoảng R0, cách điểm O của tấm bê 

tông cốt thép một khoảng xb (0 xbnx.lx) và ở độ cao ly bất kỳ so với 

mặt đất (0 yb ny.ly).Đơn vị của xb, yb và R0 là mét. 

 Gọi r(j,i) là khoảng cách từ tâm nổ đến nút thứ i của tấm. 

       
2 2 2

0j y i x R    b br j,i  (2.9) 

 

 

 

 

 

Hình 2.12. Mô hình tính r(j,i) 

Với  và  lần lượt là góc quét vùng lân cận nút i  
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x b

22
0 y b

1
arc tan

1

 
    
      

j l x

R i l y


 (2.10) 

   
 

 

y b

22
0 x b

1
arc tan

1

 
  

 
      

j l y

R j l x


 (2.11) 

 Biểu thức áp suất sóng nổ được viết lại có kể đến hệ số phản xạ Cr 

và không kể đến áp suất khí quyển po 
   

s r

s s

( ) 1 exp
   

     
   

t bt
p t p C

T T

 (2.12) 

 Từ công (2.12), ta xác định được lực của sóng nổ tác dụng lên từng 

nút của tấm bê tông cốt thép theo công thức sau: 

   n 1 n 1

y x

n n

n i,n j ( )
 

  P p t d d
 

 

   (2.13) 

2.4. CÁC GIẢ THUYẾT PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC TẤM 

BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỊU UỐN 

2.4.1.  Lý thuyết tấm dày 

 Điểm khác biệt lớn nhất trong giả thiết tính toán của lý thuyết biến 
dạng cắt bậc nhất là các đoạn thẳng pháp tuyến sau biến dạng tuy vẫn 
còn thẳng nhưng không còn vuông góc với mặt trung hòa nữa, mà 
xoay quanh trục  x, y 1 góc tương ứng 

x , 
y . Khi đó các thành phần 

chuyển vị như sau: 

     0, , , xu y z u x y zx    

     0, , , yv y z yx v x z   (2.14) 

      0, , ,y zw w yx x  

2.4.1. Phương trình chuyển động: 

 Phản ứng động lực học của kết cấu tấm có xét đến ảnh hưởng cản được 

viết thành hệ N phương trình chuyển động dưới dạng ma trận như sau 

   ( ) ( ) ( )  M C K t t t tq q q p  (2.15)     
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 Với  ( ) ( ) ( ) t , t , tq q q  lần lượt là véc tơ chuyển vị, véc tơ vận tốc, véc 

tơ gia tốc nút tổng thể ở thời điểm t. p(t) là véc tơ tải trọng tổng thể và 
có giá trị bằng 0 trong trường hợp phân tích dao động tự do. 

2.5. PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ TỨ GIÁC TRƠN MISQ20 

 Theo Nguyễn Văn Hiếu, (2009) [14] phần tử tấm tứ diện với 5 bậc 

tự do MISQ20 cho thấy đặc trưng sau 

2.5.1. Biến dạng trơn uốn 

 Quan hệ giữa trường biến dạng trơn uốn và chuyển vị nút được viết 

lại như sau: 

         
1 1 

     ε x B x B x B x   
nc nc

T

p C pi C i mi C bi C i
i i

q q  (2.17) 

Trong đó:
iq  là vector chuyển vị nút phần tử 

    nc là số phần tử trơn và các hàm giá trị của hình dạng tại các 
nút ở đỉnh dạng (N1, N2, N3, N4). 

2.5.2. Biến dạng trượt 

 Ma trận độ cứng phần tử có thể được biến đổi như sau: 

  
1




     K K K B BB B B    
e

nc
Te e e T
s smb s mC bC C s

C

A C d
  (2.19) 

 Cuối cùng, ta có phương trình tuyến tính của chuyển động: 
   2 0 K M e e q  (2.20) 

2.5.3. Ma trận cản: 

 Theo Chu Quốc Thắng (1997) [35], ma trận cản Rayleigh có dạng: 

  C=oM+a1K (2.21) 

 Với 0 và 1 là các hệ số tỉ lệ được xác định từ hai tầng số dao động  
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tự nhiên của kết cấu và tỉ số cản . 

2.6. PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN NEWMARK 

2.6.1. Phương pháp giải: 

 Dạng tổng quát của hệ phương trình vi phân cần giải như sau  

     M C K F x x x  (2.22) 

 Với điều kiện ban đầu: x(t0) = x0 và 
0 0( )  tx x . Trong đó M, C, K và 

F lần lượt là ma trận khối lượng, ma trận cản, ma trận độ cứng và véc 
tơ tải trọng của hệ kết cấu; , , x x x  lần lượt là các véc tơ chuyển vị, vận 

tốc và gia tốc của hệ. 

 Phương pháp tích phân Newmark dựa trên giả thiết gia tốc thay đổi 

tuyến tính giữa hai bước thời gian liên tiếp. Do đó, tại thời điểm tn+1, 

chuyển vị 1nx  và vận tốc 
1


nx  cho bởi công thức sau 

    
2

1 1

1
x x x x x

2
 

  
      

  
  

n n n n nt t
 (2.23) 

    1 1x x 1 x x            
n n n n t  (2.24) 

 Với  và  cho biết lượng gia tốc thêm vào biểu thức vận tốc và 

chuyển vị tại cuối mỗi bước thời gian t. Khi =1/4 và =1/2 phương 

trình  (2.23) và (2.24) tương ứng với giả thuyết gia tốc không đổi giữa 

hai bước thời gian liên tiếp tn và tn+1. 

Giải phương trình (2.23) và (2.24), ta được
+1xn ,

1x 


n
 

2.6.2. Bài toán dộng lực học tuyến tính 

 Tại thời điểm tn+1, công thức (2.22) cho kết quả sau 

   
1 1 1 1     M C K F 

n n n nx x x  (2.25) 
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 Thay kết quả 
+1xn , 

1x 


n
vào phương trình (2.26), ta có kết quả 

sau.Tìm giá trị của xn+1 từ như sau 1x n  

 Như vậy ta đã xác định được các giá trị của 
1 1, 


n nx x và 
1


nx   

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ 

3.1. Bài toán 1: Khảo sát sự hội tụ của bài toán và việc mô hình 

hoá tải trọng nổ về dạng tải trọng nổ 

 Kết quả chuyển vị của nút giữa tấm bê tông cốt thép tại cùng bước 

t = 0.04s khi chia nhỏ phần tử như bảng 3.3 và biểu đồ hình 3.1. 

Bảng 3.3.So sánh chuyển vị tại cùng bước thời gian lặp t = 0.04s 

và tăng số lượng phần tử tấm  

 

 
Hình 3.1. Chuyển vị của nút trọng tâm tấm tại bước thời gian 

t=0.04s khi chia nhỏ phần tử 
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 Nhận xét: Qua kết quả bảng 3.3 và hình 3.1 ta thấy việc phân tích 

ứng xử của tấm dưới tác dụng tải trọng nổ bằng phần tử tứ giác trơn 

MISQ20 trong ngôn ngữ lập trình matlab hội tụ tại lưới chia phần tử 

1414. Điều này chứng tỏ rằng khi chia nhỏ tấm với lưới phần tử 

1414 là đủ và nghiệm bài toán bắt đầu hội tụ. 

3.2. Bài toán 2: Khảo sát thời gian phân tích ứng xử của tấm bê tông 

cốt thép chịu tải trọng nổ bằng phần tử tứ giác trơn MISQ20 so 

với phần thử hữu hạn Q4 thông thường. 

 Kết quả phân tích chuyển vị tại nút giữa tấm bê tông cốt thép 

tại lưới phần tử 16  16 như hình 3.2. 

 

Hình 3.2. Biểu đồ chuyển so sánh chuyển vị nút giữa theo thời gian 

của phần tử MISQ20 và Q4. 

Nhận xét: Qua hình 3.2. đồ thị chuyển vị tại các nút giữa của tấm  

bê tông cốt thép dưới tải trọng nổ theo thời gian bằng cách sử dụng 

phần tử MISQ20 với phần tử hữu hạn Q4 thông thường, cho ta thấy 

rằng các đường đồ thị gần như trùng nhau, nên sai số kết quả là nhỏ 

và độ tin cậy của hai phần tử trên như nhau.  

 Kết quả so sánh thời gian xử lý phân tích ứng xử tấm bê tông  

cốt thép dưới tải trọng nổ bằng phần tử tứ giác trơn MISQ20 và phần  

tử hữu hạn thông thường Q4 như hình 3.3.  
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Hình 3.3. Biểu đồ so sánh thời gian phân tích số bằng phần tử tứ 

giác trơn MISQ20 và phần tử thông thường Q4. 

 Nhận xét: Từ kết quả biểu đồ thời gian phân tích dữ liệu cho ta 

thấy rằng phần tử tứ giác trơn MISQ20 có tốc độ xử lý nhanh hơn phần 

tử hữu hạn Q4 thông thường. 

3.3. Bài toán 3: Khảo sát theo kết quả thực nghiệm từ “bài báo 

cáo phân tích động lực học tấm dưới tải trọng nổ” của A. C. Jacinto, 

R. D. Ambrosini, R. F. Danesi (2002) [38]. 

 
Hình 3. 4. Kết quả đo áp lực thực nghiệm theo A. C. Jacinto, R. D.  
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Ambrosini, R. F. Danesi (2002) [38] 

 Kết quả phân tích ứng xử của tấm thép dưới tải trọng nổ bằng phần 

tử hữu hạng MISQ20 xét tại nút giữa tâm tấm như hình 3.6.  

 

Hình 3. 6. Biểu đồ áp lực sóng nổ tại phần tử giữa tâm tấm thép 

 

Hình 3. 7. Biểu đồ so sánh gia tốc chuyển động của tấm thép sử dụng 

phương pháp số bằng phần tử MISQ20, bằng phần mềm ABAQUS và 

bằng phương pháp thực nghiệm 

Nhận xét: Qua kết quả biểu đồ áp lực nổ hình 3.6 dùng phần tử tứ giác  
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trơn MISQ20 giống với biểu đồ áp nổ hình 3.5 trích ra từ bài báo 

nghiên cứu thực nghiệm của A. C. Jacinto, R. D. Ambrosini, R. F. 

Danesi (2002) [38] và hình 3.7. là biểu đồ so sánh gia tốc chuyển động 

của tấm thép giữa phần tử MISQ20 [14], phần mềm ABAQUS và bằng 

thực nghiệm [38] gần như trùng nhau giai đoạn dao động cưỡng bức 

do áp lực nổ. Các kết quả khảo sát có sai số không đáng kể. 

3.4.  Bài toán 4: Khảo sát ảnh hưởng của kích thước tấm đến 

ứng xử của tấm bê tông cốt thép. 

Bảng 3.4.Kết quả chuyển vị lớn nhất tại tâm của và vị trí cùng tọa độ 

tâm nổ khi thay đổi chiều dày tấm bê tông cốt thép 

 

 

Hình 3.8. Chuyển vị lớn nhất tại vị trí tâm của tấm và vị trí cùng tọa 

độ tâm nổ khi thay đổi bề dày tấm 
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Nhận xét: Qua kết quả khảo sát bảng 3.4 và hình 3.8 khi ta tăng chiều 

dày tấm thì tại tâm tấm và vị trí cùng toạ độ thuốc nổ có chuyển vị 

giảm dần. Với các thông số như trên, để đảm bảo tấm bê tông phù hợp 

quy định về độ võng giới hạn đàn hồi, tấm không bị phá hoại nên xây 

tấm bê tông có bề dày từ 0.56m trở lên.  

3.5. Bài toán 5: Phân tích ảnh hưởng của vật liệu đến ứng xử của 

tấm bê tông cốt thép 

Bảng 3.5. Kết quả chuyển vị lớn nhất tại tâm của tấm và vị trí cùng 
tọa độ tâm nổ ứng với giá trị cấp độ bền khác nhau

 

Hình 3.9. Chuyển vị theo thời gian tại vị trí tâm của tấm và vị trí 

cùng tọa độ tâm nổ ứng với cấp độ bền của bê tông khác nhau 
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 Nhận xét: Qua kết quả khảo sát bảng 3.5 và hình 3.9 cho ta thấy  

rằng chuyển vị của tấm bê tông cốt thép không có sự chênh lệch đáng 

kể nếu thay đổi cấp độ bền của bê tông. Đường biểu diễn chuyển vị 

của tấm có độ dốc không lớn khi ta tăng cấp độ bền bê tông. Để giảm 

chuyển vị thì không nên dùng biện pháp tăng cấp độ bền của bê tông. 

3.6. Bài tập 6: Khảo sát ảnh hưởng của khoảng cách nổ tới ứng xử 

của tấm bê tông cốt thép  

Bảng 3.6. Kết quả chuyển vị lớn nhất tại tâm của tấm và vị trí cùng 

tọa độ tâm nổ ứng với giá trị khoảng cách thuốc nổ R0 khác nhau 

 

 

Hình 3.10. Chuyển vị theo thời gian tại vị trí tâm của tấm và vị trí 

cùng tọa độ tâm nổ khi thay đổi khoảng cách nổ R0 
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 Nhận xét: Qua kết quả khảo sát bảng 3.4 và hình 3.9 cho ta thấy 

rằng khoảng cách các trường hợp tấm bê tông cốt thép xa tác nhân gây 

nổ thì chuyển vị giảm dần. Do vậy để đảm bảo chuyển vị của tấm bê 

tông cốt thì phải có giải pháp giảm khoảng cách nổ từ 3.0m trở lên, 

hoặc có phương án làm tăng bề dày tấm bê tông cốt thép bề dày. 

3.7. Bài tập 7: Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng thuốc nổ tới 

ứng xử của tấm bê tông cốt thép. 

Bảng 3.7. Kết quả chuyển vị lớn nhất tại tâm của tấm và vị trí cùng 

tọa độ tâm nổ ứng với giá trị khối lượng thuốc nổ thay đổi 

 

Hình 3.11. Chuyển vị theo thời gian tại vị trí tâm của tấm và vị trí 

cùng tọa độ tâm nổ khi thay đổi khối lượng thuốc nổ 
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 Nhận xét: Qua kết quả khảo sát bảng 3.4 và hình 3.9 cho ta thấy 

rằng khi tăng thuốc nổ thì chuyển vị cũng tăng. Hình 3.10. cho ta thấy, 

đường biểu đồ chuyển vị độ võng tại tâm của tấm có độ dốc lớn và 

thẳng, chứng tỏ khi khối lượng thuốc nổ tăng thì chuyển vị tăng tuyến 

tính.  

 

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận: 

(1) Phương pháp phần tử hữu hạn tứ giác trơn MISQ20 có chính  

xác cao, khối lượng tính toán lớn, và thời gian phân tích nhanh hơn 

nhiều so với phần tử hữu hạn Q4 thông thường. Bài toán phần tử tấm 

tứ diện bốn nút với 5 bậc tự do MISQ20 được hình thành để mô hình 

và phân tích sâu hơn về kết cấu tấm. 

(2) Dưới tác dụng của tải trọng nổ với khối lượng thuốc nổ phù  

hợp và một khoảng cách nhất định, Bài toán kết cấu tấm bê tông cốt  

thép chịu tải trọng nổ có thể đưa về dạng bài toán phân tích ứng xử  

động lực học của kết cấu tấm bê tông cốt thép. 

(3) Các yếu tố về kích thước chiều dày tấm bê tông cốt thép, tính  

chất vật liệu của bê tông cốt thép, khoảng cách nổ, khối lượng thuốc 

nổ đều có sự ảnh hưởng nhiều đến ứng xử của tấm bê tông cốt thép. 

Tuy nhiên, yếu tố về tính chất vật liệu của bê tông cụ thể là module 

đàn hồi E có sự ảnh hưởng không rõ rệch đến chuyển vị của tấm bê 

tông cốt thép khi chịu tải trọng nổ. Vì vậy để giảm chuyển vị của tấm 

bê tông cốt thép thì phương pháp tăng cấp độ bền của bê tông không 

mang lại hiệu quà cao. Phương án tăng chiều dày tấm bê tông cốt thép 

sẽ chịu tải trọng nổ hiệu quả tốt hơn.  

4.2. Kiến nghị 
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 Những vấn đề định mới có khả năng phát triển nghiên cứu tốt trong 

tương lai như sau: 

(1) Phương pháp phần tử hữu hạn tứ giác trơn MISQ20 có khả năng 

phân tích biên nên đảm bảo độ chính xác ngay cả với lưới thô hoặc khi 

các phần tử tứ giác có dạng lồi lõm và với những bài toán phức tạp, 

điều kiện biên chính xác so với phần tử dựa trên kỹ thuật tích phân 

trên miền phần tử thông thường.  Do vậy, cần phát triển nghiên cứu 

những bài toán có hình dạng lưới thô hay các phần tử tứ giác có dạng 

lồi lõm để khảo sát tính ưu việt, hiệu quả và độ chính xác cao của phần 

tử tứ giác trơn MISQ20. 

(2) Khi phân tích ứng xử của tấm dưới tải trọng nổ dùng phần tử tứ  

giác trơn MISQ20, để đảm bảo rằng việc mô phỏng kết cấu tấm và  

tính chất vật liệu làm việc phù hợp với thực tế yếu tố phi tuyến cần 

được nghiên cứu phát triển. 

(3) Dưới tác dụng của thuốc nổ lên kết cấu tấm bê tông cốt thép,  

nhiệt lượng lớn sẽ toả ra và tác dụng lên kết cấu tấm bê tông cốt thép 

ảnh hưởng đến tính chất vật liệu làm thay đổi khả năng chịu lực của 

tấm bê tông cốt thép. Do vậy để đảm bảo tính chính xác cao hơn, cần 

nghiên cứu phân tích yếu tố nhiệt độ sau khi nổ. Bài toán tấm bê tông 

cốt thép chịu tải trọng nổ mới chỉ xét trong trường hợp điều kiện biên 

tấm bê tông cốt thép ngàm 01 cạnh, chưa xét trường hợp tấm bê tông 

cốt thép gàm 04 cạnh. Trong trường hợp này tác động của sóng nổ lên 

tấm bê tông cốt thép liên kết cứng bị cản trở dao động dẫn tới ứng xử 

của tấm có nhiều thay đổi khác nhau.
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