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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Nhiều kết quả nghiên cứu được tiến hành trong những thập 

niên qua đã chỉ ra rằng các tham số trong tính toán của kết cấu công 
trình không phải là các đại lượng tiền định mà là các đại lượng ngẫu 
nhiên. Trong khi đó, các phương pháp tính toán trong Quy phạm, Tiêu 
chuẩn thiết kế trước đây đều dựa trên quan điểm tiền định, nghĩa là coi 
tất cả các tham số tính toán của kết cấu và tải trọng là các đại lượng 
không đổi, không có sai số, điều này chưa phản ánh sát với sự làm việc 
thực tế của công trình. Thực chất tải trọng, vật liệu và các tham số khác 
có liên quan là những đại lượng mang tính chất ngẫu nhiên rõ rệt.    

Trong những năm gần đây phương pháp tính kết cấu xây dựng 
theo lý thuyết độ tin cậy được coi là phương pháp tiên tiến, đang được áp 
dụng ngày càng phổ biến ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Đối với 
bộ môn khoa học công trình của ta hiện nay, việc sử dụng và tiếp cận 
phương pháp tính toán mới này là có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Sử dụng các công cụ xác suất - thống kê kết hợp với giải tích 
hàm để thiết lập các mô hình ngẫu nhiên, xây dựng hàm mật độ xác 
suất tương ứng với các đại lượng nghiên cứu để đánh giá xác suất hư 
hỏng hay an toàn của yếu tố kết cấu công trình.  
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
 - Nghiên cứu các phương pháp đánh giá công trình theo lý 
thuyết độ tin cậy. 

- Xác định các tham số ngẫu nhiên, có ảnh hưởng đến kết cấu 
công trình tường vây tầng hầm. 

- Từ kiến thức cơ sở của lý thuyết kinh điển và mô hình tính 
toán, luận văn đề cập đến mô hình tính toán độ tin cậy của kết cấu theo 
phương pháp lý thuyết xác suất và thống kê toán học. 
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- Áp dụng chương trình đã thiết lập để tính toán đánh giá độ tin 

cậy của một yếu tố kết cấu. 
 Với mục đích, đối tượng và phạm vi nhiên cứu ở trên, tên đề tài 
được chọn: “Đánh giá độ tin cậy của tường vây tầng hầm Nhà Đào tạo 
sau đại học, nghiên cứu Khoa học và chuyển giao Công nghệ - Đại học 
Đà Nẵng”. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

- Nghiên cứu lý thuyết độ tin cậy và cách áp dụng vào bài toán đã 
đặt ra. 

- Ứng dụng phương pháp vi phân để tính toán tường vây trong 
quá trình thi công và vận hành.  

- Sử dụng các công cụ toán học dựa vào sự hỗ trợ của máy tính 
điện tử để phân tích, tổng hợp kết quả tính toán, đề xuất các phương 
hướng xử lý phù hợp trên cơ sở luận cứ khoa học. 
5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được xây dựng theo 
cấu trúc gồm 3 chương. 

Chương 1 : Tổng quan về lý thuyết độ tin cậy của kết cấu và 
phạm vi nghiên cứu 
Chương 2 : Phương pháp tính toán độ an toàn của công trình 
theo lý thuyết độ tin cậy 
Chương 3 : Ứng dụng tính toán đánh giá độ tin cậy của tường 
vây tầng hầm Nhà Đào tạo sau đại học, nghiên cứu Khoa học 
và chuyển giao Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY CỦA 
 KẾT CẤU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

1.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY 
CỦA CÔNG TRÌNH 

Để tính toán độ tin cậy cho một kết cấu công trình trước hết 
phải thực hiện mô hình hoá, tức chọn sơ đồ tính toán đủ đơn giản 
nhưng phản ánh được tính chất làm việc thực của sản phẩm. 

Thực tế, các tính chất đặc trưng về vật liệu, tải trọng, kích 
thước hình học và sức chịu tải của vật liệu được chọn là các biến cơ bản 
Xi . Về mặt toán học, hàm công năng cho mối quan hệ này được mô tả 
bởi: 

Z=g(X1, X2,…, XN)     (1.1) 
Từ  phương trình trên, ta thấy rằng sự hư hỏng xảy ra khi Z < 0 và 

an toàn khi Z > 0. Vì vậy, xác suất hỏng Pf được biểu diễn tổng quát: 

∫∫
<

=
0(.)

2121 ...),...,(...
g

nnXf dxdxdxxxxfP  (1.2) 

Các dạng hàm phân bố xác suất 
a. Hàm phân bố đều 
b. Hàm phân bố tam giác cân 
c.  Hàm phân phối chuẩn 
d. Phân bố Weibull 
e. Phân phối mũ 
f. Phân phối loga chuẩn 
g. Phân phối Gamma 

1.2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MÔ HÌNH TÍNH TOÁN 
ĐỘ TIN CẬY 

* Cơ học tiền định. 
* Cơ học ngẫu nhiên. 
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Các phương pháp phân tích độ tin cậy của kết cấu xây dựng 

Dạng chung của xác suất an toàn 
Xét trường hợp đơn giản gồm hai biến ngẫu nhiên cơ bản độc 

lập thống kê và có phân phối chuẩn, đó là hiệu quả tải trọng S, có giá trị 
trung bình là σS và độ lệch chuẩn là µS và khả năng chịu lực của vật 
liệu R, có giá trị trung bình là σR và độ lệch chuẩn là µR. 
 Đặt     Z = R - S            (1.34) 
 Z được gọi là quãng an toàn hay dự trữ an toàn. Điều kiện an 
toàn đối với kết cấu khi Z > 0 và sự hư hỏng xảy ra khi Z < 0 . 
 Xác suất an toàn có dạng: pS  =  P(R > S) =  P(Z>0) (1.35)             
Xác suất không an toàn hay xác suất hư hỏng được xác định: 
 pf =  1 - pS  = P(R < S) =  P(Z<0)      (1.36) 
Các bước thực hiện tính toán độ tin cậy của kết cấu theo phương pháp 
xác suất thống kê, (xem Hình 1.20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.10: Sơ đồ PP tính toán ĐTC theo PP lý thuyết xác suất thống kê 

Số liệu thống kê 
về tải trọng 

Số liệu thống kê 
về sức bền 

Tính toán hiệu 
ứng tải trọng 

Tính toán sức bền 

Ảnh hưởng của môi 
trường, kết cấu, hình 

học, quan hệ giữa 
phần tử 

Phân phối xác xuất của 
hiệu ứng tải trọng 

Phân phối xác 
xuất của sức bền 

 

 

              

 

fs(s) 

fR(r) 

     

Hàm mật độ hiệu ứng 
tải trọng f(u) 

Hàm mật độ sức bền 
g(b) 

Tính toán độ tin cậy 
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CHƯƠNG 2 

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ĐỘ AN TOÀN CỦA  
CÔNG TRÌNH THEO LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY 

2.1. ĐẶT VẤN ĐỀ VỀ TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CỦA KẾT 
CẤU CÔNG TRÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP XÁC SUẤT VÀ 
THỐNG KÊ TOÁN HỌC 

2.1.1. Phương pháp mô phỏng Monte - Carlo 
a. Cơ sở lý thuyết phương pháp Monte - Carlo 
Để đơn giản, ta giả thiết rằng biến cơ bản Xi, i=1,2.., n, là độc 

lập thống kê và có hàm phân phối đã biết. Phương trình Monte - Carlo 
nhằm tạo ra các tập giá trị thể hiện độc lập xj cho biết biến cơ bản và từ 
đó xác định các giá trị thể hiện tương ứng của quãng an toàn Z. 

X= f(x1, x2,…xn) = f( x )    (2.1)  
Bằng cách sáng tạo ngẫu nhiên, quá trình này được lặp đi lặp lại 

nhiều lần để tạo ra một tập lớn các giá trị m; từ đó có thể mô phỏng phân 
phối xác suất của đại lượng Z. Nói chung, phân phối  xác suất chính xác 
của đại lượng Z thường không theo một dạng tiêu chuẩn nào, nhưng nó 
có thể quyết định bởi dạng phân phối của biến cơ bản nổi trội nhất. 
 + Xác suất phá huỷ có thể được đánh giá theo hai cách. Thứ nhất, 
vì Z ≤ 0 ứng với miền phá huỷ, nên xác suất phá huỷ Pi được viết thành 

  Pf = P (Z ≤ 0) = 
∑∞→ N
N

x
flim   (2.2) 

Trong đó:  ∑ N  là tổng số phép thử 

        fN  là số phép thử mà M( x ) ≤ 0.  

+ Cách thứ hai là từ các giá trị thể hiện m, ta xác định hàm 
phân phối phù hợp của Z bằng các phép kiểm nghiệm luật phân phối. 
Khi đó xác suất phá huỷ gần đúng bằng  

Pi ≈ ∫
∞−

0

)( dzzfZ      (2.3) 
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Trong đó fZ(Z) là hàm mật độ xác suất của quãng an toàn Z. 
2.1.2. Mô phỏng Monte Carlo bằng Crystal Ball 
Trong phần mềm Crystal Ball có sẵn nhiều loại phân bố xác 

suất bao gồm cả các hàm phân bố liên tục và rời rạc được dùng để mô 
tả cho một giả định, ngoài ra còn có cả phân bố tuỳ chọn (có thể bao 
gồm cả phân bố liên tục và rời rạc). 

2.1.3. Ứng dụng bài toán mô phỏng Monte - Carlo 
Ta xét ví dụ đơn giản như sau: 
Cho một hệ ba khớp bằng thép C3, tiết diện chữ I, chịu tác 

dụng tải trọng phân bố đều q = 5 kN/m, nhịp l = 40 m, chiều cao cột h = 
12 m, góc nghiêng α = 150, tiết diện chữ I có kích thước hình học như 
sau: a = 0,8 m; b = 0,4m; δc = 0,010 m, δb = 0,008m. 

             l/2

h
l/2

*t
gα α

l/2

q q

A B

C
D E

HA

AV BV

HB

 
Hình 2.1:  Sơ đồ tính toán 

a. Tính toán hệ theo phương pháp tiền định 
Giải: Qua tính toán, ta có: W là momen kháng uốn của tiết diện: 

W = 
/ 2
I

a
   

với  I = 2
12

)2()
2

(.
12

.
3

2
3

c
b

c
c

c aabb δδδδδ −
+







 −
+      (2.7)  

Thay các giá trị dữ liệu từ bài toán đã cho ta xác định được ứng 
suất gây nén lớn nhất trong tiết diện thanh AD là  |σ|max = 190.232 kN/m2. 
Cường độ kiểm tra vật liệu: 

[ ]ck σσ *≤               (2.8) 

δb

b
a

δc
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Tra từ sổ tay cơ học kết cấu, ta được ứng suất chịu nén giới hạn 

đối với thép C3 là σc = 360.000 (kN/m2),  và k=0,9 
[ ]cσσ *9,0

max
≤     [ ] 0*9,0

max
≥−⇒ σσ c   

→  0,9x360.000 - 190.232 = 133.768 > 0 ⇒ Hệ khung thép an toàn. 
b. Tính toán hệ theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo. 
* Xác định độ tin cậy của trường hợp trên theo độ bền. 

max
σ  ứng suất nguy hiểm nhất của hệ. 

Điều kiện bền: max
σ  - R ≤ 0 

Hàm công năng: Z = R - max
σ  

Độ tin cậy hay xác suất an toàn được xác định theo công thức: 
)0( ≥= ZPPs  

Cách giải bài toán trên theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo 

Từ phương trình (2.7) thể hiện max
σ  phụ thuộc vào N, M, A, 

W.  Trong đó N  và  M  cụ thể phụ thuộc vào q, l, h, α,  và  A, W  phụ 
thuộc vào  a, b, δc, δb 

 Với q, l, h, α,  và  A, W , R: là  đại lượng ngẫu nhiên có các quy 

luật phân bố xác suất khác nhau. Để tính toán giá trị max
σ  ta phải có 

các tham số tính toán của kết cấu dựa trên xây dụng bộ số liệu với các 
đại lượng giá trị ngẫu nhiên. Việc tạo bộ số liệu này tương tự như việc 
gieo xúc sắc N lần để lấy kết quả. Tuy nhiên kết quả gieo xúc sắc là 
phân bố rời rạc đều trong khoảng [1: 6], còn kết quả của việc tạo số 
ngẫu nhiên dưới đây lại theo quy luật phân bố chọn trước. 

- Thực hiện mô phỏng để xây dựng bộ số liệu đầu vào: Mỗi mô 
phỏng tương ứng với một lần phát số ngẫu nhiên và từ đó thông qua các 
qui luật xác suất của của các biến đầu vào sẽ xác định được giá trị các 
biến đầu vào. Trên cơ sở các giá  trị biến đầu vào này sẽ xác định được 
giá trị của biến đầu ra tương ứng với mô phỏng. Số lần mô phỏng sẽ 
được thực hiện nhiều lần và từ đó sẽ nhận được nhiều giá trị của biến 
đầu ra. Từ kết quả mô phỏng giá trị biến đầu ra sẽ được trình bày dưới 
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dạng chuỗi thống kê. Số lần càng tăng, lời giải sẽ hội tụ về đúng quy 
luật đúng biến nghiên cứu [19].  

- Bộ số liệu tham biến q: tạo N=30 số ngẫu nhiên theo quy luật 
phân bố chuẩn với q=q(1+5%). 

- Bộ số liệu tham biến l: tạo N=30 số ngẫu nhiên theo quy luật 
phân bố tam giác với lll %.5' ±= . 

- Bộ số liệu tham biến h: tạo N=30 số ngẫu nhiên theo quy luật 
phân bố tam giác với h = h + 5%h. 

- Bộ số liệu tham biến α: tạo N=30 số ngẫu nhiên theo quy luật 
phân bố tam giác với α= α+5% α. 

- Bộ số liệu tham biến a: tạo N=30 số ngẫu nhiên theo quy luật 
phân bố tam giác với b= b+5% b. 

- Bộ số liệu tham biến b: tạo N=30 số ngẫu nhiên theo quy luật 
phân bố tam giác với a= a+5% a.  

Thực hiện tính toán giá trị ứng suất nguy hiểm nhất và hàm 
công năng Z và tần suất an toàn hệ: 

Từ (2.7) và bộ số liệu gồm N số cho mỗi tham biến, ta sẽ có 

được bộ số liệu về max
σ  tương ứng với các bộ số liệu q, l, h, α,  và  a, 

b  trên  như sau: 

Thực hiện tính toán hàm công năng : Z=R- max
σ  

* Trường hợp: ta không xét đến yếu tố ngẫu nhiên về cường độ 
vật liệu nghĩa là R= const = σc  = 360.000 (kN/m2). Trong bộ số liệu q, 
l, h, α,  và  a, b    max(

max
σ ) < 360.000 ⇒ Hệ khung thép an toàn trong 

N=30 lấy mẫu. 
* Trường hợp: Ta xem tham biến R: cường độ vật liệu là biến 

ngẫu nhiên theo quy luật phân bố chuẩn [ ] ccc σσσ %5±= : ta được bộ 
số liệu sau: 

- Bộ số liệu tham biến  σc : tạo N=30 số ngẫu nhiên theo quy 
luật phân bố tam giác với σc = σc +5% σc.  

Từ bộ số liệu tham biến R và q, l, h, α,  và  a, b ta tính toán 
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được giá trị hàm công năng Z = R - 

max
σ . 

 Trong bộ số liệu của Z vừa tính toán được ở trên số liệu cho 
kết quả 0≥Z  nghĩa là  

%100
30
30)0( ===≥=

N
NZPP s

s
,  %0

30
0)0( ===≤=

N
N

ZPP f
f  

⇒ Hệ khung thép an toàn trong N = 30 lấy mẫu. 
* Nếu thực hiện các bước như trên với số lần lấy mẫu ∞→N  

thì tần suất phá hủy sẽ trở thành công thức (2.2). Như vậy ta sẽ xác định 
được độ tin cậy của kết cấu. 

Khảo sát kết quả bài toán trên khi thay đổi số lần lấy mẫu 
- Với N=30 lần TH1: =SP 100%, TH2: =SP 100% 

    
Hình 2.8: Tần suất cường độ vật liệu Hình 2.9: Biểu đồ tần suất 

max
σ  

    
Hình 2.10: Biểu đồ tần suất Z Hình 2.11: Biểu đồ tần suất giao thoa 

Với N=100.000 lần lấy mẫu, TH1: =SP 100%,TH2: =SP 100% 

  
Hình 2.18: Tần suất cường độ vật liệu Hình 2.19: Biểu đồ tần suất 

max
σ  
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Hình 2.20: Biểu đồ tần suất Z Hình 2.21: Biểu đồ tần suất  giao thoa 

Vậy với số lần lấy mẫu N càng lớn, biểu đồ tần suất hiện giá trị 
lấy mẫu càng gần với sự phân bố xác suất của biến số tương ứng, do đó 
kết quả tính toán càng dần đến chính xác hơn. 
2.2. THIẾT LẬP SƠ ĐỒ KHỐI ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG 
MONTE CARLO TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY KẾT CẤU CÔNG 
TRÌNH THEO ĐỘ BỀN 

2.2.1. Đặt bài toán 
Lập trình tính toán độ tin cậy theo độ bền của cọc hàng tường vây 

bằng phép mô phỏng Monte Carlo. Đối tượng tính toán là hệ kết cấu bê 
tông cốt thép hình dạng bất kỳ có các thông số về đặc trưng về vật liệu, 
hình học, tải trọng là đại lượng ngẫu nhiên. Các đại lượng ngẫu nhiên có 
các dạng phân phối tam giác, phân phối đều, và có biên độ sai khác nhau. 
 Trong lần tính toán đầu tiên, theo các phép tính phần tử hữu 
hạn chương trình tính được ứng suất, chuyển vị, .. với số liệu đầu vào là 
những giá trị trung bình của các tham biến. 
 Tiếp theo chương trình sẽ tính toán các vòng lặp với các số liệu 
đầu vào của mỗi tham biến trong vòng lặp là ngẫu nhiên được tạo ra từ 
qui luật phân phối xác suất của tham biến đó. 
 Kết quả độ tin cây của hệ và ứng suất lớn nhất, xuất ra kết quả 
xác suất hư hỏng của hệ. 

2.2.2. Các bước toán 
Tác giả thiết lập một sơ đồ khối tổng quan để áp dụng tính toán độ tin 

cậy của công trình có ứng dụng lý thuyết mô phỏng, trình tự gồm các bước: 
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- Bước 1:  Bắt đầu 
- Bước 2:  Chọn cọc điển hình tính toán 
- Bước 3:  Xây dựng hàm phân phối cho các biến ngẫu nhiên 
- Bước 4:  Nhập tải trọng …, modul đàn hồi, cường độ vật liệu… 
- Bước 5: Tính toán vòng lặp N số lần đã được mô phỏng i=1 
- Bước 6: Tạo số ngẫu nhiên theo qui luật phân phối  

            )(1
ixxi ux −Φ+= σµ  

Với 1−Φ  là hàm ngược của hàm phân phối chuẩn hóa. 
- Bước 7: Tính toán ứng suất, chuyển vị dữ liệu ban đầu  
- Bước 8:  Tìm giá trị ứng suất nguy hiểm nhất (max,min) 
- Bước 9: Xác định hàm Z = R - S trong lần thử thứ i 
- Bước 10: Xét phép thử tính toán nếu Si >R ghi lại tổng 

fS
n

i
∑ , tính xác suất hư hỏng trong lần thứ i  =

N
N f   

- Bước 11: Kiểm tra - nếu i =n tính xác suất hư hỏng trong lần 
thứ n, và tần suất an toàn của kết cấu vật liệu. 
 - Nếu i<n thì gia tăng i=i+1 tính lại vòng lặp bước 6: 

- Xác định các đặc trưng phân phối xác suất hư hỏng sau n vòng lặp. 
-Bước 12: Xuất kết quả xác suất hư hỏng và độ tin cậy. 
Kết thúc 
Trình tự các bước tính toán trên được thể hiện ở sơ đồ khối: 
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SƠ ĐỒ KHỐI TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Xuất kết quả xác suất hư 
hỏng và độ tin cậy. 

* Tính toán chuyển vị đỉnh cọc 
* Tính Mômen 
* Lực cắt 
* Tính toán ứng suất chính 

i=N 

Bắt đầu 

Chọn cọc điển hình 
 

Nhập tham biến dự liệu tính toán: Tải 
trọng, chiều dài, dung trọng,  

đường kính cọc… 

Nhập số lần mô phỏng N 
 

i=1 
 

i=i+1 

Xác định các đặc trưng phân phối xác 
suất hư hỏng sau n vòng lặp 

Vẽ biểu đồ quan hệ 
tương quan mô phỏng 

Xác định hàm Z=R-S 
trong lần thử thứ i 

Si >R 

Sf:=Sf+1 
Pf:=Sf/N 
Ps=1-Pf 

S 

S 

 

Đ 

Tạo số ngẫu nhiên 
theo qui luật phân phối 

Xác định ứng suất nguy hiểm 
nhất (max, min) 

 

Xây dựng hàm phân bố ngẫu nhiên cho 
các tham biến 



13 
CHƯƠNG 3 

ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY  
CỦA TƯỜNG VÂY TẦNG HẦM NHÀ ĐÀO TẠO  
SAU ĐẠI HỌC, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ  

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
3.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH NHÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI 
HỌC, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG 
NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

3.1.1. Giới thiệu về công trình 
3.1.2. Mặt bằng và chi tiết cọc khoan nhồi 

A '

 
Hình 3.1: Mặt bằng bố trí cọc khoan nhồi tường vây tầng hầm 

3.2. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA TƯỜNG VÂY TẦNG HẦM 
NHÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Đặt vấn đề 
Kết cấu chắn giữ hố móng và nền phải tính theo hai dạng trạng 
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thái giới hạn sau đây: 

Ở đây tác giả chỉ đề cập đến tính an toàn và tin cậy kết cấu chắn 
giữ tường vây đáp ứng yêu cầu về cường độ bản thân, tính ổn định và sự 
biến dạng kết cấu chắn giữ, đảm bảo an toàn cho công trình ở xung quanh; 

Các dạng tải trọng tác động vào kết cấu chắn giữ chủ yếu: Áp 
lực đất; Áp lực nước. 

Tải trọng truyền từ móng qua môi trường đất của công trình 
xây dựng trong phạm vi vùng ảnh hưởng (ở gần hố móng) 

Tải trọng thi công: Ô tô, cần cẩu, vật liệu xếp trên hiện trường.. 
Nếu vật chắn giữ là một bộ phận kết cấu chủ thể thì phải kể đến 

lực động đất; 
Tải trọng phụ do sự biến đổi nhiệt độ và co ngót của bê tông 

gây ra. 
3.2.2. Các phương pháp tính toán kết cấu chắn giữ bằng cọc 

 a. Phương pháp cân bằng tĩnh 
 b. Phương pháp Blum 
 c. Phương pháp đường đàn hồi (Phương pháp đồ giải) 
 d. Phương pháp hệ số nền (tác giả sử dụng phương pháp này 
để tính toán) 
 e. Quá trình phân tích phương pháp phần tử hữu hạn hệ 
thanh trên nền đàn hồi 

3.2.3. Ứng dụng phương pháp mô phỏng trong tính toán độ 
tin cậy công trình 

a. Phương pháp Monte Carlo được thực hiện các bước sau 
- Xác định biến khảo sát dưới dạng hàm số của các biến ngẫu nhiên 
- Xác định phân phối xác suất của tất cả các biến ngẫu nhiên 

dưới dạng các hàm mật độ xác suất và các hàm số tương ứng. 
- Tạo các giá trị số ngẫu nhiên cho các biến ngẫu nhiên 
- Xác định biến nghiên cứu đã cho tương ứng với mỗi tập hợp 
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vừa tạo thành của tất cả các biến ngẫu nhiên, đó là giá trị mô 
phỏng của các biến nghiên cứu. 

- Rút ra xác suất của biến nghiên cứu sau N vòng mô phỏng. 
- Xác định mức độ chính xác và hiệu quả của quá trình mô phỏng. 
b. Tạo số ngẫu nhiên 
Các giá trị số ngẫu nhiên được sử dụng trong phép mô phỏng 

tuân theo các qui luật phân phối xác suất sẽ tạo ra từ các số ngẫu nhiên cơ 
bản qua phép biến đổi ngược thường gọi là phương pháp nghịch đảo hàm 
phân phối xác suất [19]. Thường trong các phần mềm  lập trình đều có 
khả năng tạo ra số ngẫu nhiên phân phối đều trong khoảng [0,1], các số 
ngẫu nhiên này được gọi là ngẫu nhiên cơ bản. 
  Trong toán học người ta chứng minh được định lý sau: Nếu là 
đại lượng ngẫu nhiên X có mật độ phân phối f(x), thì phân bố của đại 
lượng ngẫu nhiên y=F(x) là hàm phân bố đều trong khoản [0,1]. Trong 
trường hợp riêng, các phương pháp giải tích dựa trên trên phép biến đổi 
ngược x=F-1(y). Trong đó, F-1 là hàm ngược của hàm F. Phép biến đổi 
này dẫn đến giải phương trình tích phân đối với ix  

∫
∞−

=
ix

ydxxf )(      (3.32) 

Để nhận được dãy số ngẫu nhiên phân bố chuẩn { }ix  có các 
tham số chúng trước ,x  xσ  chúng có thể hiện đại lượng ngẫu nhiên x 
dưới dạng sau:  

ixi Zxx σ+=  trong đó Z là đại lượng ngẫu nhiên đã được 
phân bố hóa với các tham số 1,0 == zZ σ .  

Theo định lý giới hạn trung tâm của lý thuyết xác suất. 
Phân bố tổng của một số đủ lớn µ các đại lượng ngẫu nhiên độc 

lập và như nhau, có một và chỉ một quy luật phân bố tùy ý, sẽ tiến dần 
đến phân bố chuẩn. 



16 
* Nếu X có phân phối tam giác cân ςµ,  

Khi µςµ ≤≤− x : 
2

2

2
)()(

ς
ςµ +−

== i
iXi

xxFu  

⇒  ςµς −+= .2 ii ux   với 5.00 ≤≤ iu  

Khi ςµµ +≤≤ x  
2

2

2
)(1)(

ς
ςµ i

iXi
xxFu −+

−==  

⇒  ςςµ .)1(2 ii ux −−+=   với 15.0 ≤≤ iu  

* Nếu X có phân phối chuẩn ),( XXN σµ  








 −
Φ==

X

Xi
iXi

xxFu
σ

µ)(  ⇒  )(1
ixxi ux −Φ+= σµ  

Với 1−Φ  là hàm ngược của hàm phân phối chuẩn hóa. 
3.3. ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN THEO LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY 

3.3.1. Tài liệu tính toán 
3.3.2. Điều kiện cường độ 
+ Ứng suất nén lớn nhất cọc không được vượt quá khả năng 

chịu nén của vật liệu: 
* Kiểm tra theo tiêu chuẩn TCN 205 – 1998: 

 Khoảng an toàn dự trữ Z là: 
Z(x) = R(x) - |δ|(x)/0.33  (3.33) 

Trong đó: |δ|(x) hàm thụ thuộc các tham số tính toán theo TCVN 205-1998. 
        R(x) Cường độ vật liệu là biến ngẫu nghiên. 
* Kiểm tra chuyển vị cọc: 
 Việc đánh giá chuyển vị của cọc là yếu tố qua trọng trong việc 
đánh giá độ tin cậy, trong hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam chưa có qui 
định về chuyển vị giới hạn đỉnh cọc hàng, do đó tác giả có tham khảo 
một số tài liệu nước ngoài có qui đinh chuyển vị đỉnh cọc không được 
vượt quá  ξ < Η/300 trong đó H là chiều cao cọc hàng. 

Trình tự tính toán các bước theo sơ đồ khối mục 2.2 



17 
Bảng 3.8: Các tham biến ngẫu nhiên tính toán 

Vật liệu Phân phối xác suất 
Giá trị 
max 

Giá trị   
mean 

Giá trị   
min 

Chiều dài cọc (m)   6. 8.10  
Đường kính (m)   0,4  
Mác bê tông   300  
Mô đun đàn hồi bê tông (T/m2) Phân phối chuẩn 2750000 2650000 2550000 
Hệ số Poisson Phân phối tam giác  0,275 0,25 0,225 
Cường độ bê tông Phân phối chuẩn 1430 1300 1170 
Chuyển vị đỉnh cọc cho phép (mm)   H/300  
Tải trọng thi công Phân phối chuẩn 2,2 2 1,8 
Nhập hệ số đất nền     
Mực nước ngầm (m) Phân phối chuẩn 3 2,6 2 
Cao trình đáy hố móng(m) Phân phối chuẩn 3,366 3,3 3,234 
Lớp đất 1     
Chiều dày lớp đất (m) Phân phối tam giác  8 7 6 
Góc ma sát trong (độ) Phân phối chuẩn 29 28,31667 27 
Lực dính C (Kg/cm2) Phân phối tam giác  0,011 0,01 0,009 
Dung trọng lớp đất (Kg/cm2) Phân phối chuẩn 2 1,97 1,94 
Modun tổng biến dạng Eo(mk) Phân phối tam giác  350 300 250 
Lớp đất 2     
Chiều dày lớp đất (m) Phân phối tam giác  5 4 3 
Góc ma sát trong  (độ) Phân phối chuẩn 27 26,98333 26 
Lực dính C (Kg/cm2) Phân phối tam giác  0,011 0,01 0,009 
Dung trọng lớp đất (Kg/cm2) Phân phối chuẩn 1,98 1,94 1,9 
Modun tổng biến dạng Eo(mk) Phân phối tam giác  300 250 200 
Lớp đất 3     
Chiều dày lớp đất Phân phối tam giác  14 13 12 
Góc ma sát trong (độ) Phân phối chuẩn 24 23,73333 23 
Lực dính C (Kg/cm2) Phân phối tam giác  0,011 0,01 0,009 
Dung trọng lớp đất (Kg/cm2) Phân phối chuẩn 1,84 1,82 1,8 
Modun tổng biến dạng Eo(mk) Phân phối tam giác  120 110 100 

Trường hợp 1: 
- Xét trường hợp tính toán cọc dài 6m chiều sâu hố đào ở cốt - 3,3m 

so với cốt 0.00 cốt hoàn thiện nhà. Các tham số ngẫu nhiên được 
tính toán như sau: 
* Kết quả tính toán TH1: 
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* Kết quả tính toán trường hợp N=100.000 lần thực hiện mô phỏng  
+ Xét độ an toàn ứng suất nguy hiểm nhất: 
Biểu đồ phân phối Z(x) > 0, ứng với:  %100)0( =≥= ZPPs ,  

%0%10011 =−=−= sf PP  ⇒ Xác suất an toàn  Ps = 100% 
+ Biểu đồ tần suất ứng suất nguy hiểm nhất maxσ , minσ  

 
Hình 3.14: Biểu đồ ứng suất lớn nhất ứng với TH1 

 
Hình 3.15: Biểu đồ mô hình giao thoa thể hiện xác suất hư hỏng TH1 

+ Xét độ an toàn ứng với chuyển vị của cọc vây. 
Chuyển vị ngang cho phép của tiết diện cọc: 

∆xo=H/300 = 6000/300 = 20 (mm) 
Vậy xác suất an toàn của cọc:  Ps=P(∆xo - xo ≥0) 

Kết quả mô phỏng với 100.000 lần thử cọc đạt độ an toàn là Ps 
= 99.650% 

 
Hình 3.16: Biểu đồ chuyển vị ứng với TH1 
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Trường hợp 2: 

- Xét trường hợp tính toán cọc dài 8m chiều sâu hố đào ở cốt -
3,3m so với cốt 0.00 cốt hoàn thiện nhà, có xét toàn nhà 3 tầng cách 
liền kề hố móng. Các tham số ngẫu nhiên được tính toán như sau: 
* Kết quả tính toán TH2: 
* Kết quả tính toán trường hợp N=100.000 lần thực hiện mô phỏng  
* Xác suất an toàn có ứng suất nguy hiểm nhất. 
Biểu đồ phân phối Z(x) > 0, ứng với:  %100)0( =≥= ZPPs ,  

%0%10011 =−=−= sf PP  ⇒ Xác suất an toàn  Ps = 100% 
+ Biểu đồ tần suất ứng suất nguy hiểm nhất maxσ , minσ  

 
Hình 3.18: Biểu đồ ứng suất lớn nhất ứng với TH2 

 
Hình 3.19: Biểu đồ mô hình giao thoa thể hiện xác suất hư hỏng TH2  

+ Xét độ an toàn ứng với chuyển vị của cọc vây. 
Chuyển vị ngang cho phép của tiết diện cọc: 

∆xo=H/300 = 8000/300 = 26,67 (mm) 
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Vậy xác suất an toàn của cọc:  Ps=P(∆xo - xo ≥0) 
Kết quả mô phỏng với 100.000 lần thử cọc đạt độ an toàn là Ps = 98.498% 

 
Hình 3.20: Biểu đồ chuyển vị  

Trường hợp 3: 
- Xét trường hợp tính toán cọc dài 10m chiều sâu hố đào ở cốt - 

5,9m so với cốt 0.00 cốt hoàn thiện nhà, ở vị trí hố thang máy. Các 
tham số ngẫu nhiên được tính toán như sau: 
* Kết quả tính toán TH3: 
* Kết quả tính toán trường hợp N=100.000 lần thực hiện mô phỏng  
* Xác suất an toàn có ứng suất nguy hiểm nhất. 
Biểu đồ phân phối Z(x) > 0, ứng với:  %100)0( =≥= ZPPs ,  

%0%10011 =−=−= sf PP  ⇒ Xác suất an toàn  Ps = 100% 
+ Biểu đồ tần suất ứng suất nguy hiểm nhất maxσ , minσ  

 
Hình 3.22: Biểu đồ ứng suất lớn nhất ứng với TH2 
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Hình 3.23: Biểu đồ mô hình giao thoa thể hiện xác suất hư hỏng TH3 

+ Xét độ an toàn ứng với chuyển vị của cọc vây. 
Chuyển vị ngang cho phép của tiết diện cọc: 

∆xo=H/300 = 10000/300 = 33,33 (mm) 
Vậy xác suất an toàn của cọc:  Ps=P(∆xo - xo ≥0) 
Kết quả mô phỏng với 100.000 lần thử cọc đạt độ an toàn là Ps = 98.667% 

 
Hình 3.24: Biểu đồ chuyển vị ứng với TH3 

NHẬN XÉT KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 
 Từ kết quả tính toán xác suất an toàn của một yếu tố kết cấu, 
bằng giá trị mô phỏng tính được, với những tham số là đại lượng ngẫu 
nhiên, qua giá trị tính toán, giá trị ứng suất tính toán được nhỏ hơn so 
với ứng suất cho phép của cọc. Xét yếu tố chuyển vị có độ tin cậy khá 
cao, chuyển vị tính toán so với chuyển vị cho phép lớn nhất là 1,5% 
ứng với vị trí cọc dài 8m với trường hợp 2.  

Kết quả tính toán trong trường hợp 2 lớn hơn nhiều so với 
trường hợp 1 nhưng chiều sâu hố đào là giống nhau, do vậy tải trọng 
phân bố ảnh hưởng khá lớn đến chuyển vị và ứng suất cọc. Mặt khác 
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giá trị chuyển vị lớn nhất là 37.23mm ứng với vị trí cọc gần hố thang 
máy (trường hợp 3). Điều đó nói lên chiều sâu hố đào ảnh hưởng rất lớn 
đến chuyển vị và ứng suất trong thân cọc. Chiều sâu chôn cọc trong đất 
ảnh hưởng đến chuyển vị thân cọc. 
   Trên thực tế, đối với nền móng công trình, có nhiều yếu tố ảnh 
hưởng đến khả năng chịu tải của kết cấu. Trong điều kiện khuôn khổ 
luận văn, tác giả đã giả định biên độ lệch chuẩn lớn, hàm đặc trưng 
phân phối tham số ngẫu nhiên được chọn chưa thể đánh giá hết với bản 
chất thực tế kết cấu. 
  Việc đánh giá tính an toàn của cọc hàng tường vây phải cần 
dựa vào nhiều yếu tố tham số ảnh hưởng đến kết cấu công trình, quy 
luật của đại lượng đặt trưng các tham số ngẫu nhiên có tính chất ràng 
buộc lẫn nhau. Lúc đó mới đánh giá đúng tính chất thực của kết cấu. 

 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI  
- Luận văn đề xuất một phương pháp tính độ tin cậy của một 

yếu tố kết cấu công trình ứng dụng phương pháp mô phỏng Monte 
Carlo với các tham số khi xem chúng là các đại lượng ngẫu nhiên. 

- Việc ứng dụng phương pháp vi phân kết hợp với phương pháp 
mô phỏng để xác định ứng suất và biến dạng đối với kết cấu công trình 
đã hạn chế được phần nào sự sai lệch ngẫu nhiên của các yếu tố trong 
quá trình tính toán. 

- Tính toán độ tin cậy kết cấu cho phép xác định được độ nhạy 
của từng tham số đến sự làm việc công trình. Qua đó cho ta biết được xác 
suất phá hủy, xác suất an toàn, và dự báo khả năng phá hủy của kết cấu.  

- Kết quả tính toán xác suất an toàn thu thập được ta có thể lựa 
chọn vật liệu phù hợp. Phương pháp đã hạn chế một phần nào khi sự sai 
lệch ngẫu nhiên các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình tính toán so với 
một số phương pháp dao động độ lệch quân phương, từ đó kết quả tính 
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toán càng thể hiện sự chính xác cao.  

- Từ kết quả tính toán thu được ta có thể kết luận tường vây tầng hầm 
Nhà Đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - 
Đại học Đà Nẵng đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và vận hành. 
2. KIẾN NGHỊ  

- Với kết quả tính toán thu được ta thấy rằng ứng suất tính toán 
nhỏ hơn so với ứng suất cho phép và chuyển vị đỉnh cọc trong phạm vi 
có độ tin cậy cao. Do vậy phương án thi công này có thể được chọn để 
sử dụng trong điều kiện mặt bằng thi công chật hẹp, lân cận có nhiều 
công trình cao tầng để đảm bảo tính an toàn. Tuy nhiên, trong trường 
hợp mặt bằng thi công rộng rãi và ít công trình cao tầng xung quanh thì 
có thể sử dụng phương án dùng cọc vữa thay thế để tiết kiệm hơn. 
3. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP 

Hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ máy tính, 
các phần mềm với tốc độ xử lý số liệu ngày càng nâng cao, phương 
pháp mô phỏng Monte carlo càng phát huy được lợi thế và có thể 
ứng dụng để giải các bài toán có tính phức tạp hơn, các biến ngẫu 
nhiên có tính phân phối theo dạng xác suất bất kỳ. 

Trong những thập kỷ gần đây, các phương pháp tính kết cấu xây 
dựng theo quan điểm lý thuyết xác suất và thống kê toán học được phát 
triển mạnh ở nhiều nước trên thế giới. Nhiều công trình nghiên cứu và 
những thành tựu ứng dụng đã được công bố, khẳng định tính khoa học và 
hiệu quả của phương pháp này, khác với quan điểm trạng thái giới hạn 
khi xét sự an toàn của công trình trên cơ sở xét quan hệ “độ bền - ứng 
suất” trong các cấu kiện với một hệ thống các hệ số dự trữ.  
4. NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP 
CỦA ĐỀ TÀI 

Luận văn đã phân tích vận dụng một số trường hợp tính toán đã 
dựa trên một số giả thiết nên kết quả cũng dừng lại ở mức độ gần đúng, 
điều này được thể hiện bởi các yếu tố sau: 
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-  Khối lượng tính toán nhiều, đòi hỏi hệ thống máy tính tốc độ 

cao có khả năng xử lý bộ số liệu với kích thước lớn. Kết quả tính toán 
được theo phương pháp Monte Carlo cũng là số ngẫu nhiên, do đó để 
nâng cao độ chính xác phải thực hiện nhiều lần từ đó tìm được đại 
lượng đặc trưng phân phối xác suất của kết quả thu được. 

-  Chọn qui luật hàm phân phối đặc trưng qua thu thập chuỗi tài liệu 
hoặc thí nghiệm thực tế nhằm phản ánh đúng tính chất của từng tham số.  

-  Việc chia lưới phần tử còn quá lớn do đó kết quả chưa thể 
hiện chính xác. 

-  Luận văn chỉ xét đến độ tin cậy của từng phần trong hệ đồng 
thời giả định qui luật phân phối các biến ngẫu nhiên độc lập nhau, 
nhưng trong thực tế các biến thường có mối quan hệ với nhau và qui 
luật phân phối phức tạp hơn. Do đó, hướng phát triển mở rộng có thể 
tiếp tục nghiên cứu và giải quyết các vấn đề sau đây: 

   * Các biến ngẫu nhiên trong tính toán phụ thuộc nhau, qui 
luật phân phối được chọn phải có đầy đủ số liệu quan trắc, 
thí nghiệm..., phản ánh đúng thực tế đến tham số tính toán.   

   * Ảnh hưởng biến hình của nền đối với ứng suất cọc khi thi 
công xong và sau thời gian cố kết, ngoài ra, ta cần phải xét 
đến tỉ số giữa môđun đàn hồi của vật liệu cọc và môđun đàn 
hồi cả nền vì nó cũng ảnh hưởng nhiều đến sự phân bố ứng 
suất, chuyển vị cọc. 

   * Vật liệu làm việc phi tuyến.   
   * Về tải trọng tác dụng: Cần xét đến tổ hợp tải trọng đặc biệt 

là các biến ngẫu nhiên có tính phù thuộc lẫn nhau: 
  + Áp lực đẩy nổi và áp lực thấm. 
  + Ảnh hưởng yếu tố thi công so với kỳ vọng tính toán. 
Với các mặt tồn tại được nêu ở trên là những vấn đề cần tiếp 

tục nghiên cứu để phát triển hơn nữa nhằm giải quyết tốt bài toán tính 
toán độ an toàn kết cấu công trình. 


