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HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM 
OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2017 

ĐỀ CƯƠNG THI OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC 
Môn: Sức bền vật liệu 

1. Mục tiêu 

Nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu môn Sức bền vật liệu trong sinh viên 
khối các ngành kỹ thuật (xây dựng và cơ khí…) của các trường đại học, cao đẳng trong 
phạm vi toàn quốc góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn học này; đồng thời tạo sân 
chơi trí tuệ, phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ có niềm đam mê lĩnh vực cơ học. 

Olympic Cơ học Toàn quốc môn Sức bền vật liệu nhằm đánh giá những kiến thức cơ 
bản và chung nhất của môn Sức bền vật liệu đang được áp dụng cho các ngành kỹ thuật với 
các cấp độ: hiểu biết sâu sắc, vận dụng sáng tạo các kiến thức của môn học để giải quyết các 
bài toán phức tạp và khó trong các ngành kỹ thuật. 

2. Nội dung cơ bản  

Đề cương này chỉ nêu lên những yêu cầu về nội dung chứ không dẫn giải chi tiết như 
chương trình môn học. 

Chương 1: Những khái niệm cơ bản. 
1.1. Sơ đồ tính, tải (ngoại lực, nhiệt độ, chuyển vị cưỡng bức), nội lực, ứng suất, 

chuyển vị, biến dạng. 
1.2. Phương pháp mặt cắt xác định các thành phần nội lực, biểu đồ nội lực. 
1.3. Các giả thiết, phương pháp nghiên cứu của môn học. 
Chương 2: Kéo, nén đúng tâm. 
2.1. Ứng suất trong thanh chịu kéo, nén đúng tâm. 

2.1.1. Ứng suất trên mặt cắt ngang. 
2.1.2. Ứng suất trên mặt cắt nghiêng. 

2.2. Biến dạng trong thanh chịu kéo, nén đúng tâm. 
2.3. Các đặc trưng cơ học của vật liệu. 
2.4. Tính toán thanh chịu kéo, nén đúng tâm về độ bền. 
2.5. Tính toán thanh chịu kéo, nén đúng tâm về độ cứng. 
2.6. Thế năng biến dạng đàn hồi của thanh chịu kéo, nén đúng tâm. 
2.7. Bài toán siêu tĩnh trong kéo, nén đúng tâm. 
Chương 3: Trạng thái ứng suất, trạng thái biến dạng, định luật Hooke. 
3.1. Khái niệm trạng thái ứng suất tại một điểm trong vật thể đàn hồi. 
3.2. Trạng thái ứng suất phẳng. 

3.2.1. Nghiên cứu trạng thái ứng suất phẳng bằng phương pháp giải tích. 
3.2.2. Nghiên cứu trạng thái ứng suất phẳng bằng phương pháp hình học (Vòng 

tròn Mo). 
3.2.3. Một số trường hợp hợp riêng của trạng thái ứng suất phẳng (trạng thái 

ứng suất đơn, trạng thái ứng suất trượt thuần túy). 
3.3. Khái niệm về trạng thái ứng suất khối. 
3.4. Khái niệm về trạng thái biến dạng tại một điểm trong vật thể đàn hồi. 
3.5. Trạng thái biến dạng phẳng. 
3.6. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng (Định luật Hooke). 
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Chương 4: Lý thuyết bền. 
4.1. Lý thuyết bền ứng suất pháp lớn nhất (Lý thuyết bền thứ nhất). 
4.2. Lý thuyết bền biến dạng dài lớn nhất (Lý thuyết bền thứ hai). 
4.3. Lý thuyết bền ứng suất tiếp lớn nhất (Lý thuyết bền thứ ba). 
4.4. Lý thuyết bền thế năng biến đổi hình dáng lớn nhất (Lý thuyết bền thứ tư). 
4.5. Lý thuyết bền Mo. 
Chương 5: Đặc trưng hình học của hình phẳng. 
5.1. Mô men tĩnh, hệ trục trung tâm, trọng tâm của hình phẳng. 
5.2. Các đặc trưng quán tính của hình phẳng. 
5.3. Công thức chuyển trục song song, công thức xoay trục. 
5.4. Hệ trục quán tính chính, hệ trục quán tính chính trung tâm, mô men quán tính 

chính trung tâm của hình phẳng. 
Chương 6: Xoắn thuần túy thanh thẳng. 
6.1. Ứng suất trong thanh tròn chịu xoắn thuần túy. 

6.1.1. Ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang thanh. 
6.1.2. Trạng thái ứng suất trong thanh. 

6.2. Biến dạng của thanh tròn chịu xoắn. 
6.3. Thế năng biến dạng đàn hồi của thanh tròn chịu xoắn. 
6.4. Tính thanh tròn chịu xoắn thuần túy về độ bền và độ cứng. 
6.5. Xoắn thanh có mặt cắt ngang hình chữ nhật. 
6.6. Bài toán siêu tĩnh của thanh chịu xoắn. 
 Chương 7: Uốn phẳng thanh thẳng. 
7.1. Uốn thuần túy phẳng. 
7.2. Uốn ngang phẳng. 
7.3. Thế năng biến dạng đàn hồi của dầm chịu uốn phẳng. 
7.4. Tính dầm chịu uốn phẳng về độ bền. 
7.5. Tính chuyển vị của dầm chịu uốn. 

7.5.1. Phương pháp tích phân không xác định. 
7.5.2. Phương pháp đồ toán (Phương pháp tải trọng giả). 
7.5.3. Phương pháp thông số ban đầu. 

7.6. Tính dầm chịu uốn phẳng về độ cứng. 
7.7. Bài toán siêu tĩnh của dầm chịu uốn phẳng. 
Chương 8: Thanh chịu lực kết hợp. 
8.1. Thanh chịu uốn xiên. 
8.2. Thanh chịu uốn cộng kéo (nén) đồng thời. 
8.3. Thanh chịu uốn và xoắn đồng thời. 
8.4. Lò xo xoắn ốc hình trụ bước ngắn. 
8.5. Trường hợp chịu lực tổng quát. 
Chương 9: Tính chuyển vị của hệ thanh bằng phương pháp năng lượng. 
9.1. Tính chuyển vị theo công thức Macxoen - Moor. 
9.2. Phương pháp nhân biểu đồ Vê-rê-sa-ghin. 
9.3. Định lý về chuyển vị tương hỗ. 
Chương 10: Hệ siêu tĩnh. 
10.1. Giải hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực. 
10.2. Dầm liên tục – Phương trình ba mô men. 
Chương 11: Ổn định của thanh chịu nén đúng tâm. 
11.1. Xác định ứng suất tới hạn, lực tới hạn của thanh bị nén trong giới hạn đàn hồi – 

Công thức Ơle. 
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11.2. Xác định ứng suất tới hạn, lực tới hạn của thanh bị nén ngoài giới hạn đàn hồi – 
Công thức Iaxinxky. 

11.3. Tính toán ổn định thanh chịu nén đúng tâm theo quy phạm. 
11.4. Thanh chịu nén đúng tâm hợp lý về ổn định.  
Chương 12: Tải trọng động. 
12.1. Tính hệ chuyển động có xét lực quán tính (hệ chuyển động có gia tốc không 

đổi). 
12.2. Bài toán va chạm. 
12.3. Dao động đàn hồi. 

12.3.1. Dao động riêng của hệ đàn hồi một bậc tự do. 
12.3.2. Dao động cưỡng bức của hệ đàn hồi một bậc tự do. 

 
Ngoài nội dung cơ bản nêu trên, có thể có những kiến thức cơ bản liên quan thuộc Cơ 

học lý thuyêt, Vật lý, Toán học. 
 

3. Hình thức thi 

- Thi tự luận, không sử dụng tài liệu trong khi làm bài thi. 
- Câu hỏi thi dưới dạng các bài tập áp dụng. 
- Thời gian thi: 3 tiếng. 
- Thang điểm 40. 

4. Tài liệu tham khảo 

Tất cả các tài liệu bài giảng, giáo trình và bài tập Sức bền vật liệu hiện đang được sử 
dụng ở các trường đại học kỹ thuật trong cả nước đều có thể là tài liệu tham khảo phù hợp. 

Ngoài ra, có thể tham khảo các tài liệu sau đây: 

[1]. Nguyễn Thái Chung (chủ biên) : 25 năm Olympic Cơ học toàn quốc 1989-2013 – 
Sức bền vật liệu, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2013. 

[2]. Phạm Ngọc Khánh (chủ biên) : 20 năm Olympic Cơ học toàn quốc 1989-2008 – 
Sức bền vật liệu, NXB Xây dựng, 2008. 

[3]. Phạm Ngọc Khánh (chủ biên) : 15 năm Olympic Cơ học toàn quốc 1989-2003 – 
Sức bền vật liệu, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2003. 

[4]. Bùi Trọng Lựu (chủ biên): Sức bền vật liệu, NXB Đại học và Trung học chuyên 
nghiệp, 1973. 

[5]. Vũ  Đình Lai (chủ biên): Bài tập sức bền vật liệu, NXB Xây dựng, 2008. 

[6]. Miro Liubov I.N. (chủ biên): Bài tập sức bền vật liệu, NXB Mir Maxcơva, 1988. 

 

 TRƯỞNG TIỂU BAN SỨC BỀN VẬT LIỆU 
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