
ĐỀ CƢƠNG OLYMPIC CƠ HỌC 

Ứng dụng tin học trong Cơ học Kết cấu 

TS. Nguyễn Xuân Thành – Đại học Xây Dựng,  

TS. Lê Nguyên Khương – Đại học Công nghệ GTVT 

            ----------o0o---------- 

1 Nội dung ôn tập 

Sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng về phân tích kết cấu và lập trình tính toán:  

 Biết cách phân tích cấu tạo hình học của kết cấu 

 Biết cách nhập dữ liệu để mô hình hóa 

 Biết cách xuất dữ liệu quan tâm dưới dạng bảng số hoặc hình ảnh  

 Biết cách vận dụng chương trình để thực hiện việc phân tích kết cấu: 

o Rời rạc hóa hệ thành các phần tử cơ bản  

o Khai báo liên kết, nội liên kết  

o Khai báo vật liệu và hình học của hệ 

o Khai báo tải trọng  

o Thực hiện phân tích 

o Trích xuất kết quả : phản lực gối tựa, biểu đồ nội lực, biến dạng, chuyển vị  

 Biết cách khảo sát một đại lượng quan tâm theo sự biến thiên của một hoặc một số 

tham số của hệ kết cấu. 

2 Nội dung thi 

 Nội dung thi gồm 3 bài:  

Bài 1: Cho sơ đồ kết cấu, chịu các nguyên nhân tác dụng, (phạm vi các hệ kết 

cấu thanh phẳng trong nội dung môn học Cơ học Kết cấu hiện nay). Yêu cầu sử 

dụng chương trình, phần mềm để giải bài toán xuôi xác định phản ứng của hệ. 

Bài 2: Cho sơ đồ kết cấu, chịu các nguyên nhân tác dụng, (phạm vi các hệ kết 

cấu thanh phẳng trong nội dung môn học Cơ học Kết cấu hiện nay). Yêu cầu sử 

dụng chương trình, phần mềm để điều chỉnh tham số của hệ và/hoặc tham số 

của nguyên nhân tác dụng để đạt được một hiệu quả mong muốn nào đó về 

phản ứng của hệ. 



Bài 3: Sơ đồ hệ kết cấu không được cho trước. Thí sinh phải tự đề xuất sơ đồ 

kết cấu phù hợp với những yêu cầu thiết kế đơn giản cho trước. Hệ càng phù 

hợp và đơn giản càng được đánh giá cao. 

 Chỉ được sử dụng kiến thức và phương pháp tính toán trong phạm vi môn học 

Cơ học Kết cấu (các nội dung phương pháp giải hệ tĩnh định, hệ siêu tĩnh, phần 

tử hữu hạn, động lực học công trình). 

3 Hình thức thi 

 Mỗi thí sinh được bố trí 01 máy có cài đặt sẵn các phần mềm được phép sử 

dụng. Trong kỳ thi năm nay, các phần mềm này là: ANSYS (Educational 

version), CALFEM (phiên bản 3.4) & Octave (phiên bản 4.2.1). 

 Thí sinh thi độc lập (không thi theo nhóm). 

 Thí sinh làm bài trên máy tính, sử dụng các phần mềm được phép, ghi các kết 

quả chính theo yêu cầu vào giấy thi. 

4 Đề thi và thời gian làm bài 

 Đề thi có từ 2 đến 3 bài (chỉ có bài tập). 

 Thang điểm: 40 điểm. 

 Thời gian làm bài: 180 phút. 

5 Chấm thi 

 Thí sinh làm bài trên máy tính và ghi kết quả theo mẫu trả lời do Ban tổ chức 

cấp.  

 Chấm lần 1: trên giấy thi, chọn những thí sinh đạt ngưỡng điểm quy định.  

 Chấm lần 2: chấm trên máy tính đối với các thí sinh đã vượt qua lần chấm 1. 

6 Tài liệu tham khảo 

 Giáo trình các học phần Sức bền vật liệu và Cơ học kết cấu. 

 Hướng dẫn sử dụng các phần mềm. 



 

7 Phần mềm và cấu hình máy  

7.1 Yêu cầu phần mềm 

- ANSYS (V18.2) phiên bản miễn phí dành cho sinh viên.  

- CALFEM (phiên bản 3.4) chạy trên nền Matlab hoặc Octave (phiên bản 4.2.1) 

 

7.2 Yêu cầu cấu hình máy 

- Hệ điều hành Microsoft® Windows 7 (32-bit or 64-bit) Home Premium, Professional, 

Ultimate edition hoặc Microsoft® Windows Vista® (32-bit or 64-bit) Home Basic, 

Home Premium, Business, Enterprise, or Ultimate edition  

- Chip xử lý tối thiểu: Intel® Pentium® 4, 2 GHz hoặc cao hơn 

- Bộ nhớ ảo tối thiểu 4 GB RAM  

- Ổ cứng còn bộ nhớ tối thiểu là 20Gb 



OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2017 

Môn thi: ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CƠ HỌC KẾT CẤU 

THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ và tên thí sinh  :................................................................................. 

2. Trƣờng đang học  :................................................................................. 

3. Ngày, tháng, năm sinh :................................................................................. 

4. Số báo danh   :................................................................................. 

 

5. Số phách (Do Hội đồng chấm thi ghi) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC NĂM 2017 

BÀI GIẢI BÀI THI 

Môn thi: ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CƠ HỌC KẾT CẤU 

Bài 1 [15,0 điểm]: 

a) Phản lực liên kết tại A, B và nội lực trong thanh CD khi x a  [3,0 điểm] 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

b) Đồ thị quan hệ giữa nội lực thanh CD và vị trí của lực P  [4,0 điểm] 

 

c) Vị trí của lực P (x = ?) để thanh CD có nội lực lớn nhất  [4,0 điểm] 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

................................ 

................................ 



d) Tìm trị số lớn nhất của mô men uốn dương trong dầm và vị trí tương ứng của lực P khi lực 

P di chuyển trên dầm AC      [4,0 điểm] 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

Bài 2 [15,0 điểm]: 

a) Vẽ biểu đồ mô-men nội lực và tính chuyển vị lớn nhất của kết cấu dưới tác dụng của tải 

trọng cho trước. [5,0 điểm] 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

b) Tìm vị trí đặt đoàn tải trọng di động để chuyển vị tại điểm cho trước là lớn nhất. Xác định 

nội lực lớn nhất xuất hiện tại tiết diện cho trước ứng với vị trí đặt tải này. [6,0 điểm] 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

c) Điều chỉnh độ cứng của cấu kiện để nội lực xuất hiện tại tiết diện cho trước giảm đi 20% 

[4 điểm] 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Bài 3 [10,0 điểm]: 

a) Xây dựng sơ đồ kết cấu hệ dàn đảm bảo chuyển vị thẳng đứng lớn nhất của kết cấu 

không vượt quá 10mm khi chịu lực P=10kN di động từ A đến B với tổng giá trị của 

hệ không quá 6000VND?       [5,0 điểm] 

b) Xây dựng sơ đồ kết cấu hệ dàn (khác với ý 1) đảm bảo khả năng chịu lực P = 15kN 

với tổng giá trị của hệ nhỏ nhất có thể?     [5,0 điểm] 

Ghi chú: để được điểm trọn vẹn cả câu a và b, ngoài hình vẽ mô tả hệ kết cấu đề xuất thì 

thí sinh cần cung cấp thêm cả file số liệu chương trình để minh chứng các kết quả. 

 

 



ĐỀ THI THAM KHẢO 

 Dưới đây trình bày một đề thi mẫu gồm ba bài. Nội dung đề thi chỉ mang tính 

chất tham khảo. Trong những năm thi đầu tiên, chưa triển khai các nội dung liên quan 

đến bài toán ổn định và bài toán động lực học công trình.  

 

Bài 1 [15 điểm] 

(Ví dụ tham khảo dự thảo đề cương olympic cơ học - môn: ứng dụng tin học trong sức bền 

vật liệu của TS. Nguyễn Văn Chình – Học viện Kỹ thuật Quân sự)  

Cho hệ kết cấu ABCD như Hình 1. Hệ chịu tác dụng của lực P di động từ A đến C (lực P 

di động đủ chậm để không gây ra lực quán tính cho hệ). Bỏ qua trọng lượng bản thân hệ 

và ảnh hưởng của lực cắt trong dầm đến chuyển vị của hệ. Biết rằng: a=1(m); P=5(kN). 

Dầm AC có tiết diện hình chữ nhật kích thước bxh = 0.1x0.2(m
2
), vật liệu có mô-đun đàn 

hồi E1 = 30.E6(kPa). Thanh CD có tiết diện hình vuông bxh = 0.1x0.1(m
2
) làm bằng vật 

liệu có mô-đun đàn hồi E2 = 2.1E9(kPa),      

a) Xác định phản lực liên kết tại A, B và nội lực trong thanh CD khi x a . 

b) Vẽ đồ thị quan hệ giữa nội lực của thanh CD và vị trí của lực P (giá trị của x). 

c) Tìm vị trí của lực P (x = ?) để thanh CD chịu lực kéo lớn nhất. 

d) Vẽ đồ thị quan hệ giữa mô-men dương lớn nhất của dầm AC và vị trí của lực P (giá 

trị của x). Tìm trị số lớn nhất của mô-men dương trong dầm và vị trí tương ứng của 

lực P khi lực P di chuyển trên dầm AC. 
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Hình 1 



 

Bài 2 [15 điểm] 

(Ví dụ tham khảo TS. Nguyễn Xuân Thành – Trường Đại học Xây dựng)  

Cho hệ kết cấu ABCD với các đặc trưng hình học, vật liệu và điều kiện biên cho trước 

như Hình 2.  

Câu 1: Hệ chịu tác dụng của các lực cho trước. Hãy vẽ biểu đồ nội lực và xác định 

chuyển vị thẳng lớn nhất theo phương đứng của hệ.  

Câu 2: Hệ chịu tác dụng của đoàn tải trọng di động cho trước. Hãy xác định vị trí nguy 

hiểm của đoàn tải trọng di động này để sao cho góc xoay tại tiết diện B là lớn nhất. Hãy 

vẽ các biểu đồ nội lực của hệ ứng với vị trí đặt tải này.  

Câu 3: Điều chỉnh độ cứng đoạn thanh AB (các thanh khác giữ nguyên) để sao cho mô-

men uốn tại tiết diện B (ứng với các tải trọng như trong câu 1) giảm 20%. Vẽ đồ thị quan 

hệ giữa độ cứng đoạn thanh AB với mô-men uốn tại tiết diện B và góc xoay tại tác dụng 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2 

 

 

Bài 3 (10 điểm) 

(Ví dụ tham khảo TS. Vũ Đình Hương – Học viện Kỹ thuật Quân sự)  

Xây dựng sơ đồ kết cấu hệ dàn (liên kết khớp lý tưởng) nối 2 điểm bờ sông A và B 

với các loại vật liệu cho trong bảng sau:  

 

Vật liệu 
Chiều dài 1 thanh 

tối đa (m) 

Đơn giá/mét 

dài (VND) 

Lực dọc cho 

phép (kN) 

1 Gỗ 4 100 N1 

2 Thép 6 200 N2 

x   P   

B   C   

A   E 1 J   

2 a   a   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  D 

–   

2 
a 

  



 

 12 m

A B

 

Hình 3 

 

Kết cấu phải có đường xe chạy thẳng từ A đến B (có các thanh thẳng nối A với B). 

Tải trọng P di động từ A đến B (đủ chậm để có thể coi là đặt tĩnh tại mỗi thời điểm). 

Yêu cầu: 

a) Xây dựng sơ đồ kết cấu hệ dàn đảm bảo chuyển vị thẳng đứng lớn nhất của kết 

cấu không vướt quá 10mm khi chịu lực P=10kN di động từ A đến B với tổng 

giá trị của hệ không quá 6000VND? 

b) Xây dựng sơ đồ kết cấu hệ dàn (khác với ý 1) đảm bảo khả năng chịu lực P = 

15kN với tổng giá trị của hệ nhỏ nhất có thể? 

 



Ghi chú: Đây là một bài phát huy sáng tạo kết hợp với hiểu biết về mặt kết cấu của sinh viên. 

Có nhiều phương án trả lời. Minh họa đáp án câu a và b như các hình sau: 

 

A B

Thép

 3 m  3 m  3 m  3 m
 3

 m

 

 

 

A B

Thép

Gỗ

 4 m  4 m2 2

2
m

 

 


