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1- Phân tích cấu tạo hình học của hệ phẳng . 

2- Các giả thiết và nguyên lý cộng tác dụng. 

3- Cách xác định nội lực và cách vẽ biểu đồ nội lực trong các hệ phẳng tĩnh định (dầm,  

khung , hệ ba khớp , dàn dầm , dàn hệ ba khớp , hệ có hệ thống truyền lực, hệ ghép, hệ liên 

hợp) chịu tác dụng của :  

* Tải trọng bất động .  

           * Tải trọng di động ( phương pháp đường ảnh hưởng và cách vận dụng ). 

4- Cách xác định chuyển vị trong các hệ phẳng tĩnh định (dầm, khung, hệ ba khớp, dàn dầm, 

dàn hệ ba khớp, hệ có hệ thống truyền lực, hệ ghép, hệ liên hợp) chịu tác dụng của các 

nguyên nhân sau :  

* Tải trọng bất động . 

* Sự thay đổi nhiệt độ . 

* Chuyển vị cưỡng bức của các liên kết . 

* Sự chế tạo không chính xác của các cấu kiện . 

5- Cách vận dụng các phương pháp lực, phương pháp chuyển vị, phương pháp hỗn hợp, 

phương pháp liên hợp để xác định nội lực và chuyển vị trong các hệ phẳng siêu tĩnh, siêu 

động (khung , vòm, dàn, dầm liên tục, hệ ghép, hệ liên hợp) chịu tác dụng của các nguyên 

nhân:  

* Tải trọng bất động . 

* Sự thay đổi nhiệt độ . 

* Chuyển vị cưỡng bức của các liên kết . 

* Sự chế tạo không chính xác của các cấu kiện . 

6- Các biện pháp đơn giản hóa khi tính toán các hệ phẳng siêu tĩnh và  siêu động. 

 

                                                 Tài liệu tham khảo . 

1-  Các giáo trình lý thuyết và bài tập Cơ học kết cấu đang lưu hành tại các trường Đại học 

kỹ thuật. 

2-  Tuyển tập các bài thi , đáp án , thang điểm ( 1991 - 2013 ) kỷ niệm 25 năm Olympic Cơ 

học toàn quốc. Nhà Xuất bản Xây dựng. Hà Nội 2013. 

 


