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TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III
ĐƠN VỊ: KHOA XÂY DỰNG

Mã hóa: ĐT/7.5.1/KXD/KCNM

Ban hành lần: I………………

Hiệu lực từ ngày: 22/8/2011

Số trang/ Tổng số trang: 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN: CƠ HỌC KẾT CẤU-KẾT CẤU BTCT-KẾT CẤU THÉP

A . Cơ học kết cấu
1. Kết cấu dàn phẳng tĩnh định:
- Tính phản lực kết cấu dàn
- Tính lực dọc trong thanh dàn
2. Kết cấu dầm ghép tĩnh định
- Phân tích cấu tạo hình học của dầm
- Xác định dầm chính, phụ và vẽ sơ đồ truyền tải của dầm
- Vẽ biểu đồ nội lực của dầm
3. Kết cấu khung ghép tĩnh định
- Phân tích cấu tạo hình học của khung
- Xác định khung chính, phụ và vẽ sơ đồ truyền tải của khung
- Vẽ biểu đồ nội lực của khung

B. Kết cấu bê tông cốt thép
1. Tính toán và bố trí cốt thép cho kết cấu dầm(dầm tiết diện chữ nhật)
- Tính toán và bố trí cốt thép chịu lực
- Tính toán bố trí cốt đai theo cấu tạo
- Vẽ mặt cắt dọc và mặt cắt ngang của dầm
- Nguyên tắc bố trí thép chịu lực
- Chiều dày lớp bê tông bảo vệ
2. Tính toán bố trí cốt thép sàn(sàn một phương và sàn hai phương)
- Tính toán và bố trí cốt thép chịu lực của sàn
- Vẽ mặt bằng và mặt cắt sàn theo hai phương

C. Kết cấu thép
1. Đặc tính làm việc của bu lông thô và bu lông thường
2. Khả năng chịu lực lớn nhất của một bu lông(thô, thường)
3. Liên kết bu lông chịu tác dụng của lực cắt và mô men.
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