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TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III
KHOA XÂY DỰNG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2012

NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP
MÔN CƠ HỌC KẾT CẤU

I. Phân tích cấu tạo hình học của hệ
1. Lý thuyết:

- Khái niệm hệ bất biến hình, hệ biến hình, hệ biến hình tức thời.
- Khái niệm về miếng cứng, bậc tự do.

- Các loại liên kết.
- Các quy luật nối các tấm cứng lại với nhau.

2. Bài tập và trình tự giải bài tập phân tích cấu tạo hình học kết cấu phẳng:

Bước 1: Điều kiện cần
- Tính bậc tự do: n = 3D – 3H – 2K – T – C0

 Nếu đảm bảo điều kiện cần ta sẽ chuyển sang bước 2
Bước 2: Điều kiện đủ

- Vận dụng các quy luật nối các tấm cứng lại với nhau, phân tích và đưa ra kết luận
hệ bất biến hình, biến hình hay biến hình tức thời.

II. Dàn phẳng tĩnh định
1. Lý thuyết:

- Khái niệm về dàn phẳng.

- Bậc tự do của dàn nối đất. n = 2M – T - Co

- Xác định nội lực trong các thanh dàn bằng phương pháp giải tích.

o Phương pháp tách nút (tách mắt).
o Phương pháp mặt cắt đơn giản.

2. Bài tập
Cho một dàn phẳng
Yêu cầu:
a. Phân tích cấu tạo hình học của dàn.

b. Xác định nội lực trong các thanh dàn đã đánh dấu.

Trình tự giải bài toán:

a. Phân tích cấu tạo hình học của dàn.

- Bước 1: Điều kiện cần
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- Bước 2: Điều kiện đủ
b. Xác định nội lực trong các thanh dàn đã đánh dấu.

- Bước 1: Xác định phản lực liên kết.
- Bước 2: Vận dụng phương pháp tách nút, phương pháp mặt cắt đơn giản để xác

định lực dọc các thanh dàn.

III. Dầm tĩnh định nhiều nhịp
1. Lý thuyết:

- Dầm đơn giản.

- Tính nội lực của dầm đơn giản.

- Dầm tĩnh định nhiều nhịp.
- Nguyên tắc làm việc của dầm tĩnh định nhiều nhịp.

- Tính nội lực của dầm tĩnh định nhiều nhịp.

2. Bài tập
Cho một hệ dầm tĩnh định.

Yêu cầu:
a. Phân tích cấu tạo hình học của hệ dầm.
b. Tính và vẽ biểu đồ nội lực của hệ dầm tĩnh định.

Trình tự giải bài toán:

a. Phân tích cấu tạo hình học của hệ dầm.
- Bước 1: Điều kiện cần
- Bước 2: Điều kiện đủ

b. Tính và vẽ biểu đồ nội lực của hệ dầm tĩnh định.
- Bước 1: Xác định hệ chính, hệ phụ, hệ trung gian.

- Bước 2: Tách hệ ra thành nhiều hệ riêng biệt, hệ phụ trước, hệ chính sau. Đối với
hệ phụ ta thay thế liên kết giữa hệ phụ và hệ chính bằng liên kết tương đương nối
đất.

- Bước 3: Xác định phản lực hệ phụ.

- Bước 4: Truyền phản lực từ hệ phụ vào hệ chính, giá trị truyền bằng giá trị phản
lực khi tính trên hệ phụ nhưng có chiều ngược lại, vị trí truyền tại vị trí liên kết
giữa hệ phụ và hệ chính.

- Bước 5: Xác định phản lực hệ chính.

- Bước 6: Vẽ biểu đồ nội lực hệ phụ, hệ chính. Sau đó ghép các biểu đồ lại với nhau
ta được biểu đồ nội lực toàn hệ.
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IV. Khung ghép

1. Lý thuyết:
- Khung đơn giản
- Tính nội lực của khung đơn giản
- Khung ghép (tĩnh định)
- Nguyên tắc làm việc của khung ghép tĩnh định
- Tính nội lực của khung ghép tĩnh định

2. Bài tập
Cho một hệ khung tĩnh định.
Yêu cầu:
a. Phân tích cấu tạo hình học của hệ khung.

- Bước 1: Điều kiện cần
- Bước 2: Điều kiện đủ

b. Tính và vẽ biểu đồ nội lực của hệ khung tĩnh định.

Trình tự giải bài toán:

a. Phân tích cấu tạo hình học của hệ khung.

- Bước 1: Điều kiện cần
- Bước 2: Điều kiện đủ

b. Tính và vẽ biểu đồ nội lực của hệ khung tĩnh định.
- Bước 1: Xác định hệ chính, hệ phụ, hệ trung gian
- Bước 2: Tách hệ ra thành nhiều hệ riêng biệt, hệ phụ trước, hệ chính sau. Đối với

hệ phụ ta thay thế liên kết giữa hệ phụ và hệ chính bằng liên kết tương đương nối
đất.

- Bước 3: Xác định phản lực hệ phụ.

- Bước 4: Truyền phản lực từ hệ phụ vào hệ chính, giá trị truyền bằng giá trị phản
lực khi tính trên hệ phụ nhưng có chiều ngược lại, vị trí truyền tại vị trí liên kết
giữa hệ phụ và hệ chính.

- Bước 5: Xác định phản lực hệ chính.

- Bước 6: Vẽ biểu đồ nội lực hệ phụ, hệ chính. Sau đó ghép các biểu đồ lại với nhau
ta được biểu đồ nội lực toàn hệ.

KHOA XÂY DỰNG GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN

Phạm Văn Mạnh
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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
PHẦN: KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

(HỆ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP)

LÝ THUYẾT:
- Đặc điểm cấu tạo của cấu kiện bê tông cốt thép?
- Các loại cường độ của bê tông?
- Cấp độ bền chịu nén của bê tông?
- Phân loại cốt thép? Các loại cường độ của cốt thép?
- Nguyên lý tính toán kết cấu BTCT theo trạng thái giới hạn?
- Đặc điểm cấu tạo của cấu kiện BTCT chịu uốn?
- Đặc điểm cấu tạo của cấu kiện BTCT chịu nén đúng tâm?
- Tính toán cường độ trên tiết diện thẳng góc của cấu kiện BTCT tiết diện chữ

nhật và tiết diện chữ T đặt cốt thép đơn?
- Quy cách thép xây dựng?
- Liên kết hàn?

BÀI TẬP:
- Bài toán thiết kế và bài toán kiểm tra dầm BTCT tiết diện chữ nhật đặt cốt thép
đơn.
- Bài toán thiết kế và bài toán kiểm tra dầm BTCT tiết diện chữ T đặt cốt thép đơn
có trục trung hòa đi qua cánh.
- Bài toán thiết kế và bài toán kiểm tra dầm BTCT tiết diện chữ T đặt cốt thép đơn
có trục trung hòa đi qua sườn.
- Bài toán thiết kế và kiểm tra cấu kiện BTCT chịu nén đúng tâm.
- Bài toán kiểm tra các hình thức liên kết hàn đối đầu chịu lực dọc trục, chịu mô
men uốn và lực cắt.

Tp Hồ Chí minh, ngày 26 tháng 02 năm 2012

GV Bộ môn

Lê Văn Thiện


