
NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG KỲ THI ÔLYMPIC CƠ HỌC 

Môn : Cơ học Đất 

Nội dung đề thi bao gồm. 

1. Tính chất vật lý của đất: Tập trung vào các chỉ tiêu tính chất vật lý của đất và chỉ 
tiêu trạng thái vật lý của đất. 

2. Tính thấm nước của đất: Thấm qua khối đắp, thấm với nền công trình, thấm hố 
móng công trình, bài toán thấm do hút nước hạ thấp mực nước ngầm. Các thí 
nghiệm thấm trong phòng và hiện trường. 

3. Tính ép co, biến dạng của đất: các chỉ tiêu đánh giá tính ép co, biến dạng của 
đất.  

4. Tính chất cơ học của đất: Cường độ chống cắt của đất, thí nghiệm cắt đất trực 
tiếp, thí nghiệm cắt đất gián tiếp, ứng suất tổng, ứng suất trung hòa, ứng suất hiệu 
quả. Các sơ đồ cắt UU, CU, CD. 

5. Phân bố ứng suất trong đất: Ứng suất bản thân của đất nền, ứng suất tăng thêm, 
ứng suất tiếp xúc đáy móng. 

6. Sức chịu tải của nền đất, bao gồm các bài toán tính sức chịu tải phân giới 

( ghIp ), sức chịu tải giới hạn ( ghIIp ), hoặc tính sức chịu tải cực hạn uq , tải trọng 
cho phép allq  . 

7. Tính toán áp lực đất lên vật chắn, áp lực đất tĩnh, áp lực đất chủ động, áp lực đất 
bị động...theo các phương pháp khác nhau. 

8. Các bài toán tính lún cố kết ổn đinh, tính lún theo thời gian. 

9. Các bài toán phân tích ổn định mái dốc 

Lưu ý: Các nội dung trên là các nội dung mang tính cốt lõi, sinh viên cần tham 
khảo ba tài liệu kinh điển được ghi ở phần tài liệu tham khảo dưới đây để mở rộng 
nội dung ôn tập.  
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