
G 

 

BỘ MÔN KẾT CẤU-VẬT LIỆU 

KHOA CÔNG TRÌNH – ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

MÔN HỌC:  CƠ HỌC KẾT CẤU 

  

 

Phụ trách nhóm chuyên môn Tham gia giảng dạy 

- Thầy Cao Minh Quyền 
- Cô Nguyễn Thùy Anh 

- Cô Trần Thị Lý 

- Cô Nguyễn Thùy Anh 

- Cô Ngô Thị Hồng Quế 

- Cô Trịnh Thị Hoa 

- Thầy Lê Nguyên Khương 

- Thầy Cao Minh Quyền 

- Thầy Lê Thành Nam  



 

 

Bộ môn Kết cấu-Vật liệu / Khoa Công trình / Đại học Công nghệ GTVT  Trang 1 

 

Pa
ge

1 

1 MIÊU TẢ CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Ý nghĩa của môn học Cơ học kết cấu 

Cơ học kết cấu cùng sức bền vật liệu, động lực học công trình là các môn cơ sở ngành có vai 

trò quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình. Đây là nhóm các môn 

học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản trong việc phân tích và xác định yêu cầu về độ 

bền, nội lực, chuyển vị lớn nhất mà kết cấu cần được thiết kế sao cho có đủ khả năng chống chịu 

theo những tiêu chí nhất định.  

Cơ học kết cấu đề cập tới sự ổn định, các phương pháp tính nội lực, chuyển vị, đường ảnh 

hưởng giúp sinh viên có khả năng tư duy tổng quan về sự làm việc của các hệ kết cấu công trình, 

cách đơn giản hóa kết cấu để đưa ra các sơ đồ tính, các phương pháp tính toán giúp kỹ sư có thể 

đánh giá nhanh sự phù hợp của giải pháp kết cấu với thực tế. 

Ngoài ra, với sự phát triển của Khoa học máy tính, nhiều bài toán kỹ thuật có độ phức tạp 

cao, quy mô tính toán lớn có thể được giải quyết một cách nhanh chóng bằng các phần mềm mô 

phỏng. Tuy nhiên, tính chính xác của mô hình đề xuất phụ thuộc chủ yếu vào việc định nghĩa các 

tham hình học, điều kiện biên hay các đặc tính cơ học của vật liệu, vv... Người kỹ sư thiết kế vì 

thế phải có đủ khả năng phân tích và hiểu bản chất kết cấu để đưa ra mô hình tính khả thi nhất.  

1.2 Ứng dụng kiến thức Cơ học Kết cấu giải quyết bài toán thực tế 

Môn Cơ học kết cấu là môn cơ sở cho các ngành kỹ thuật công trình dân dụng, cầu đường 

hay cơ khí. Tính toán chính xác các yêu cầu về nội lực, chuyển vị và biến dạng do tải trọng tác 

dụng gây ra cho kết cấu đóng vai trò quyết định trong việc thiết kế, đề xuất phương án kết cấu phù 

hợp cho các yêu cầu về khả năng chịu lực và tính kinh tế.  

Một ví dụ cụ thể về cây cầu Austerlitz, xây dựng tại Paris bắc qua sông Seine – Cộng hòa 

Pháp từ những năm 1903-1904. Khi đó các kỹ sư thiết kế kết cấu chưa có sự hỗ trợ của máy tính 

nên phải tính tay toàn bộ các cấu kiện chịu lực chính của cây cầu. Nhiệm vụ đầu tiên của người kỹ 

sư là đề xuất được sơ đồ tính thỏa mãn hai điều kiện là bài toán có thể giải được bằng tay và bản 

chất làm việc của kết cấu trên thực tế vẫn được thể hiện một cách gần đúng nhất. 

Các bước đưa ra sơ đồ tính giản đơn có thể tóm tắt như sau: 

1. Xác định các thông số hình học của kết cấu và đặc tính của vật liệu theo phương án 

kiến trúc được lựa chon 

2. Hiểu rõ bản chất và yêu cầu về tải trọng tác dụng lên kết cấu 

3. Xác định các cấu kiện chịu lực chính. Đơn giản hóa các cấu kiện phụ, thay bằng tải 

trọng tác dụng tương đương 

4. Phân tích kết cấu để lược bỏ các liên kết thừa, đưa bài toán về kết cấu tĩnh định hoặc 

kết cấu siêu tĩnh bậc thấp 

5. Giải bài toán theo các phương pháp giải tích hoặc hình học sẽ được giới thiệu trong 

nội dung của môn học Cơ học Kết cấu 

Dưới đây là ví dụ về 2 sơ đồ tính giản đơn áp dụng cho cầu Austerlitz 
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(a)  

(b)  

 (c)  

 

(d)  

Hình 1: Cầu Austerlitz, xây dựng tại Paris bắc qua sông Seine - Pháp từ những năm 1903-1904      

(a): Hình ảnh thực tế (b): Phác thảo phương án kết cấu (c): Các thành phần chịu lực chính của kết 
cấu (d): Sơ đồ tính phần vòm chịu lực chính 
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2 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 

Nội dung môn học được chia làm hai phần: Phần 1: Kết cấu tĩnh định; Phần 2: kết cấu siêu 

tĩnh. Đề cương 

2.1 ĐỂ CƯƠNG PHẦN 1: KẾT CẤU TĨNH ĐỊNH 

Thời lượng dành cho môn học: 3 tín chỉ bao gồm các nội dung kiến thức sau: 

1. PHÂN TÍCH CẤU TẠO KẾT CẤU PHẲNG 

Yêu cầu: Phân tích được tính bất biến hình của kết cấu phẳng.  

Nội dung chính:  

1.1. Mở đầu 

1.2. Khái niệm hệ bất biến hình, biến hình, biến hình tức thời 

1.3. Bậc tự do của kết cấu phẳng 

1.4. Phân tích cấu tạo kết cấu 

2. TÍNH KẾT CẤU TĨNH ĐỊNH CHỊU TẢI TRỌNG CỐ ĐỊNH 

Yêu cầu: Xác định được nội lực trong dầm, dàn, khung, vòm tĩnh định chịu tải trọng cố định.  

Nội dung chính:  

2.1. Xác định nội lực trong dầm tĩnh định chịu tải trọng cố định 

2.2. Xác định nội lực trong khung  tĩnh định chịu tải trọng cố định 

2.3. Xác định nội lực trong vòm tĩnh định chịu tải trọng cố định 

2.4. Xác định nội lực trong dàn phẳng tĩnh định chịu tải trọng cố định 

3. TÍNH KẾT CẤU TĨNH ĐỊNH CHỊU TẢI TRỌNG DI ĐỘNG 

Yêu cầu: Vẽ được đường ảnh hưởng và sử dụng đường ảnh hưởng để tính được phản lực, nội 

lực của kết cấu tĩnh định do tải trọng gây ra.  

Nội dung chính:  

3.1. Khái niệm tải trọng di động  

3.2. Khái niệm và cách vẽ đường ảnh hưởng  

3.3. Đường ảnh hưởng dầm tĩnh định  

3.4. Đường ảnh hưởng dàn phẳng tĩnh định 

3.5. Đường ảnh hưởng vòm tĩnh định 

3.6. Sử dụng đường ảnh hưởng để tính giá trị đại lượng nghiên cứu 

3.7. Sử dụng đường ảnh hưởng để xác định vị trí bất lợi nhất của tải trọng tiêu chuẩn 
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4. TÍNH CHUYỂN VỊ CỦA KẾT CẤU PHẲNG TĨNH ĐỊNH 

Yêu cầu: Xác định được chuyển vị của hệ thanh phẳng tĩnh định do nguyên nhân tải trọng, 

sự thay đổi nhiệt độ, chuyển vị liên kết 

Nội dung chính:  

4.1. Các khái niệm về chuyển vị  

4.2. Công thực, công giả của ngoại lực, nội lực  

4.3. Các định lý về sự tương hỗ  

4.4. Tính chuyển vị của kết cấu  

4.5. Phương pháp tải trọng đàn hồi  

 

2.2 ĐỀ CƯƠNG PHẦN 2: KẾT CẤU SIÊU TĨNH 

Đang trong quá trình hoàn thiện … 

 

 

 

 

3 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  

3.1 PHẦN 1: KẾT CẤU TĨNH ĐỊNH 

3.1.1 Nội dung ôn tập trọng tâm 

1. Vẽ biểu đồ nội lực của hệ dầm ghép, khung tĩnh định; 

2.  Tính chuyển vị tại tiết diện bất kỳ trong hệ dầm ghép, khung tĩnh định theo phương 

pháp nhân biểu đồ; 

3. Tính toán nội lực các thanh dàn trong hệ dàn phẳng tĩnh định; 

4. Vẽ đường ảnh hưởng phản lực, nội lực cho hệ dầm ghép tĩnh định; 

5. Sử dụng đường ảnh hưởng xác định giá trị đại lượng nghiên cứu trong hệ dầm ghép 

tĩnh định. 

3.1.2 Cấu trúc và dạng đề thi kết thúc học phần 

Hình thức thi: Vấn đáp. 

Sinh viên bốc thăm đề thi và chuẩn bị trong khoảng thời gian 45’, không được sử dụng tài 

liệu trước khi được gọi lên vấn đáp theo danh sách. 
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Cấu trúc đề thi gồm 2 bài tập (5 điểm/bài) tổ hợp từ các dạng bài tập tương tự các bài tập dưới 

đây: 

1. Vẽ biểu đồ nội lực và  tính chuyển vị cho hệ dầm ghép tĩnh định chịu tải bất động: 

 

2. Tính nội lực dầm ghép tĩnh định sử dụng phương pháp đường ảnh hưởng: 

 

3. Vẽ biểu đồ nội lực và tính chuyển vị cho hệ khung tĩnh định chịu tải bất động: 

 

4. Tính nội lực các thanh trong dàn tĩnh định: 
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3.1.3 Dạng đề thi 
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3.2 PHẦN 2: KẾT CẤU SIÊU TĨNH 

Đang trong quá trình hoàn thiện … 
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