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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Phương pháp thiết kế truyền thống tuy đã được sử dụng lâu đời 

và có đóng góp lớn trong việc thiết kế kết cấu thép nhưng vẫn chưa thể 
hiện được ứng xử thật sự của khung thép. Dựa trên nhu cầu hiểu biết về 
ứng xử thật sự của khung thép dưới tác động của tải trọng để có những 
phương án thiết kế tối ưu, đồng thời tạo cơ hội trau dồi thêm kiến thức 
chuyên môn của bản thân, tôi đã thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ kỹ 
thuật “Thiết kế trực tiếp khung thép sử dụng phân tích phi tuyến”.  
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Tổng hợp các lý thuyêt cơ bản về phân tích phi tuyến  
Nghiên cứu các phần mềm/chương trình phân tích phi tuyến kết 

cấu và quy trình thiết kế trực tiếp dùng phân tích phi tuyến.  
Ứng dụng phương pháp thiết kế trực tiếp để thiết kế kết cấu 

khung thép trên cơ sở so sánh kết quả phân tích với các kết quả thiết kế 
theo tiêu chuẩn AISC-LRFD. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Khung thép phẳng được giằng đầy đủ theo phương ngoài mặt 
phẳng, tiết diện cấu kiện thép dạng I cánh rộng, liên kết giữa các thanh 
là liên kết cứng, tải trọng tác dụng gồm tải trọng tĩnh đứng và ngang tác 
dụng lên kết cấu.  
4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng chương trình phân tích MASTAN2, được phát 
triển bởi giáo sư  Ronald D. Ziemian – Đại học Bucknell và giáo sư 
William McGuire – Đại học Cornell Hoa Kỳ để nghiên cứu.  
5. Bố cục đề tài 
 Luận văn gồm bốn chương: 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về phân tích phi tuyến. 
Chương 2: Thiết kế trực tiếp khung thép bằng phân tích phi tuyến. 
Chương 3: Ví dụ thiết kế. 
Chương 4: Kết luận và kiến nghị. 
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CHƯƠNG 1 

 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH PHI TUYẾN 
 
1.1. XU HƯỚNG THIẾT KẾ KHUNG THÉP 

Theo quy phạm Thiết kế theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng 
của Mỹ AISC-LRFD (Load and Resistance Factor Design), việc phân 
tích khung thép được tiến hành từ cơ sở phân tích đàn hồi tuyến tính và 
xét đến tác động bậc hai P-∆ và P-δ qua các hệ số khuếch đại hoặc sử 
dụng phân tích đàn hồi bậc hai trực tiếp. Sau đó cấu kiện được thiết kế 
riêng lẻ dựa vào các đường cường độ cấu kiện trong đó có kể đến yếu tố 
phi tuyến vật liệu. Hệ số chiều dài tính toán K được dùng để đánh giá tác 
động của hệ kết cấu lên cường độ của các cấu kiện dầm-cột riêng lẻ. [3] 

Theo phương pháp trên thì khả năng chịu lực của hệ kết cấu chưa 
bao giờ được kiểm tra trực tiếp ở mức độ toàn hệ, cường độ của cả hệ 
chưa bao giờ được đánh giá trực tiếp nên chưa xét đến khả năng phân 
bố lại tải phi đàn hồi tại mức tải thiết kế lớn nhất của hệ. Trước những 
hạn chế như vậy, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một phương pháp phân 
tích mới có thể giải quyết được các hạn chế trên là phân tích nâng cao. 
Phương pháp này đánh giá được cường độ và độ ổn định của cả một hệ 
kết cấu và được xem như là phân tích thể hiện chính xác các ứng xử kết 
hợp giữa cấu kiện và hệ kết cấu theo trạng thái giới hạn về cường độ, 
việc kiểm tra từng cấu kiện riêng lẻ theo các trạng thái giới hạn là 
không cần thiết. [10] 
1.2. NGUỒN GỐC VÀ CÁC MỨC ĐỘ PHÂN TÍCH PHI TUYẾN [8] 

1.2.1. Nguồn gốc của phi tuyến 
Những ảnh hưởng phi tuyến hình học có thể gồm: 
1. Sự không hoàn hảo hình học ban đầu: khi cấu kiện bị cong 

trong quá trình chế tạo lắp dựng khung. 
2. Ảnh hưởng P-∆: mômen sinh ra do chuyển vị ngang của kết 

cấu và tải trọng theo phương trọng lực. 
3. Ảnh hưởng P-δ: tác động của lực dọc trục lên độ võng của cấu 

kiện riêng lẻ. 
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Những ảnh hưởng của vật liệu gồm nhiều yếu tố nhưng phạm vi 

đề tài chỉ xét: 
1. Biến dạng dẻo của kết cấu thép. 
2. Ứng suất dư. 
1.2.2. Các mức độ phân tích 
Các mức độ thông thường nhất của phân tích phi tuyến được mô 

tả bởi các đường cong ứng xử của khung chịu tải trọng tĩnh như Hình 
1.1. [8]  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hình 1.1. Các mức độ phân tích 
Phân tích đàn hồi tuyến tính (first-order elastic analysis): vật liệu 

được mô phỏng đàn hồi và phương trình cân bằng được thiết lập với 
cấu hình chưa biến dạng của kết cấu.  

Phân tích đàn hồi bậc hai (second-order elastic analysis): mô 
phỏng vật liệu là đàn hồi nhưng điều kiện cân bằng được thiết lập dựa 
vào cấu hình hình học đã biến dạng của kết cấu.  

Phân tích phi đàn hồi bậc nhất (first-order inelastic analysis):  mô 
phỏng sự chảy dẻo của cấu kiện dưới tác dụng của tải trọng tăng dần, 
các phương trình cân bằng được thiết lập dựa trên cấu hình chưa biến 
dạng hình học của kết cấu. Khi vật liệu được xem là đàn-dẻo hoàn toàn, 
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đường cong ứng xử tải trọng sẽ tiệm cận với tải trọng giới hạn dẻo. 
Phân tích này không kể đến các tác động phi tuyến hình học. 

Phân tích phi đàn hồi bậc hai (second-order inelastic analysis): bao 
gồm cả yếu tố phi tuyến hình học lẫn phi tuyến vật liệu. Phân tích kể đến sự 
giảm độ cứng do sự chảy dẻo của cấu kiện và do chuyển vị lớn thể hiện 
chính xác nhất của cường độ thật sự của khung. 
1.3. HƯỚNG TIẾP CẬN MA TRẬN [8]  
Phân tích đàn hồi tuyến tính (bậc nhất): [ ]{ } { }e =K Δ P   (1.1) 

Phân tích đàn hồi bậc hai:  { } { }  e gK + K dΔ = dP   (1.2) 

Phân tích phi đàn hồi bậc nhất:  { } { }  e mK + K dΔ = dP   (1.3) 

Phân tích phi đàn hồi bậc hai: { } { }  e g mK + K + K dΔ = dP      (1.4) 

Với:  

eK  là ma trận độ cứng đàn hồi. 

gK  là ma trận độ cứng phi tuyến hình học. 

mK  là ma trận giảm dẻo thể hiện sự thay đổi độ cứng do sự chảy 
dẻo. 

1.3.1. Ma trận độ cứng đàn hồi 
Phần tử thanh không gian được thể hiện trong Hình 1.2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 1.2 Phần tử hữu hạn thanh đối xứng. 

Phương trình độ cứng phần tử phẳng là phương trình đại số tuyến tính 
có dạng như sau: { } { }L  eF = K Δ  
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Với  A : diện tích mặt cắt ngang tiết diện; 
          Iz : mômen quán tính quanh trục z; 
         E : mô đun đàn hồi; 
Ma trận chuyển trục T.  
 
  

 
 
 
 
 

Gọi   eK  là độ cứng trong hệ tọa độ tổng quát, L  eK  là độ cứng 

trong hệ địa phương thì phương trình độ cứng trong hệ tổng thể là: 

[ ] [ ]L     
T

e e= T TK K                 (1.5) 

[ ]TT  là ma trận chuyển vị của [ ]T ; 

1.3.2. Trạng thái chuyển vị của phần tử 
a. Định nghĩa hàm dạng 
b. Công thức hàm dạng       

3 2 3 2 11

11

2 2
11

22

22

2
3 2 3 2

2 2

0 0 0 0

12 6 12 60 0

6 4 6 20 0

0 0 0 0

12 6 12 60 0

6 2 6 40 0

z z z z
x

y z z z z

xz

x

y

z z z zz

z z z z

A A
L L

I I I I
uF L L L L
vF I I I I

M L L L LE
uF A A

L L vF
I I I IM

L L L L
I I I I

L L L L

θ

θ

 − 
 
 −   

   
   −    =   
   −
   
   
   − − − 

 
 

−  

2x

 
 
 
  
 
 
 
 
  

[ ]

cos sin 0 0 0 0
sin cos 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 cos sin 0
0 0 0 sin cos 0
0 0 0 0 0 1

φ φ
φ φ

φ φ
φ φ

 
 − 
 

=  
 
 −
 
  

T
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1.3.3. Ma trận phi tuyến hình học 
a. Cấu kiện chịu nén đúng tâm 

{ } { }2 0

L

xF dx      =      ∫ ' ' ' '
g u u v vk N N + N N                   (1.20) 

Với Nu, Nv là hàm dạng, từ phương trình 1 21 x xu u u
L L

 = − + 
 

 (đặt ξ = x/L) 

( ) 1 21u u uξ ξ= − +  và ( ) 1 21v v vξ ξ= − +               (1.21) 

' 1 1
uN

L L
   = −    

  và   ' 1 1
vN

L L
   = −    

                (1.22) 

Thay (1.21), (1.22) vào (1.20) kết quả là 

2

1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0

0 1 0 1

x
g

Fk
L

− 
 −   =   −
 

− 

                                           (1.23) 

b. Cấu kiện chịu uốn và nén kết hợp 
Ma trận phi tuyến hình học phần tử là: 

2 2

2

2 2

1 0 0 1 0 0

6 60 0
5 10 5 10

20 0
10 15 10 30

1 0 0 1 0 0

6 60 0
5 10 5 10

20 0
10 30 10 15

x

L L

L L L L
F
L

L L

L L L L

 
− 

 
 

− 
 

− 
− 

   =   − 
 

− − − 
 
 − −  

gk        (1.28) 

1.3.4. Ma trận  phi tuyến vật liệu 
a. Ứng xử phi tuyến vật liệu 
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Có nhiều cách để xử lý bài toán chảy dẻo của kết cấu thép tuy 

nhiên thuân tiện nhất là sử dụng các phương pháp phân tích ma trận 
dựa trên cơ học liên tục và lý thuyết dẻo.  

b. Lý thuyết dẻo 
Vật liệu được giả thiết là có quan hệ ứng suất biến dạng là đàn 

dẻo hoàn toàn và các ứng suất chỉ gồm các ứng suất chính. Lý thuyết 
liên quan đến khái niệm hàm chảy và định luật chảy. Hàm chảy thường 
được chấp nhận nhất xuất phát từ tiêu chuẩn von Mises và định luật 
chảy từ tiêu chuẩn pháp tuyến. 

c. Phân tích dẻo 
Là phân tích vật liệu đàn dẻo lý tưởng và trong dạng đơn giản 

nhất của phân tích dẻo hai khái niệm có liên quan là: Khớp dẻo và sự 
hình thành cơ cấu dẻo 

d. Phương pháp khớp dẻo trong phân tích dẻo cho khung 
Những giả thiết cần bổ sung thêm như sau: 
1. Biến dạng dẻo được giới hạn có chiều dài vùng dẻo bằng 

không ở đầu mút phần tử. (Hình 1.10a). 
 2. Vật liệu được giả thiết là đàn-dẻo tuyệt đối không có biến dạng 
củng cố. (Hình 1.10b). 
 3. Những ảnh hưởng của ứng suất cắt và các ứng suất trực tiếp 
vuông góc với trục phần tử được bỏ qua. 

4. Tiết diện đầu mút có thể trải qua một quá trình chuyển tiếp đột 
ngột từ trạng thái hoàn toàn đàn hồi sang dẻo hoàn toàn. Nội lực kết 
hợp (lực dọc và mômen) gây chảy dẻo lên tiết diện ngang được giả 
thiết gây ra sự chảy dẻo hoàn toàn trên tiết diện. (Hình 1.10c). 

5. Biến dạng dẻo tuân theo tiêu chuẩn pháp tuyến. 
e. Mặt dẻo và ma trận giảm độ dẻo 
Một giải pháp được đề xuất bởi Porter và Powell sử dụng Mặt 

chảy dẻo được định nghĩa như là một hàm lồi liên tục của lực dọc và 
mômen uốn trên mặt cắt ngang (Hình 1.11a) và được ký hiệu như sau: 

( , ) 1p mΦ =                                 (1.35) 
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Với p = Fx/Py là tỉ lệ của lực dọc với tải trọng chảy (Aσy), và m = 

Mz/Mpz là tỉ lệ của mômen uốn với mômen dẻo (Zzσy).  
 
 
 

 
 
 

Hình 1.11 a,b,c Mặt dẻo, sự gia tăng lực và biến dạng dẻo 
Với G1 là gradient đối với mặt dẻo tại một điểm mút 

{ } 1
1

1

x

z

F

M

∂Φ 
 ∂ =  ∂Φ 
 ∂ 

G                                             (1.38) 

Ma trận giảm độ dẻo của phần tử 

[ ] [ ][ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] 
 

-1T T
m e e ek = - k G G k G G k                       (1.43) 

 

      (a)                                          (b)                                       (c) 
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CHƯƠNG 2 
 THIẾT KẾ TRỰC TIẾP KHUNG THÉP BẰNG 

PHÂN TÍCH PHI TUYẾN 

 

2.1. TÓM TẮT TIÊU CHUẨN AISC-LRFD (2010) [4]  
2.1.1. Phương pháp phân tích trực tiếp (direct analysis 

method-dam) 
a. Độ bền yêu cầu 

 b. Sự sai lệch hình học ban đầu  
 c. Điều chỉnh độ cứng 

d. Tính toán các độ bền thiết kế 
2.1.2. Phương pháp chiều dài tính toán 
Hệ số K thường được xác định bằng cách sử dụng biểu đồ nối. 

Biểu đồ được xây dựng cho hai trường hợp gồm khung có giằng và 
khung không giằng dựa trên quan hệ giữa độ cứng tương đối của hai 
đầu mút của cấu kiện dầm cột. [4] 

Trong đó các độ cứng tương đối của hai đầu mút của cột được 
xác định từ công thức sau: 

( )
( )

( )
( ),

//
//

c c c c
A B

g g g g

I LE I L
G

I LE I L
= = ∑∑

∑∑
                          (2.5) 

Trong đó: Ec và Eg lần lượt là môđun đàn hồi của cột và xà nối 
với đầu mút của cột 

Ic và Ig lần lượt là mômen quán tính của cột và xà 
Lc và Lg lần lượt là độ dài không giằng của cột và xà 

Biểu đồ nối theo AISC như sau: 
 
 
 



10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 2.1.a,b Biểu đồ nối áp dụng cho khung giằng, 
khung không giằng 

 2.1.3. Phương trình tương tác  
 Với khung phẳng  

Khi 0.2r

c

P
P

≥   

8 1
9

r r

c c

P M
P M

+ ≤                            (2.6c) 

Khi 0.2r

c

P
P

<   

1
2

r r

c c

P M
P M

+ ≤                                                                      (2.6d) 

rP  là lực nén yêu cầu 

c c nP Pφ=  với nP  là cường độ chịu nén danh nghĩa, 0.9cφ =  là hệ 
số sức kháng nén 

rM  là mômen uốn yêu cầu 

c b nM Mφ=  với nM  là cường độ chịu uốn danh nghĩa, 0.9cφ =  là 
hệ số sức kháng uốn 
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2.1.4. Mômen uốn yêu cầu mr 

Mômen uốn yêu cầu Mr được xác định hoặc từ phương pháp 
phân tích bậc hai tường minh hoặc phương pháp xấp xỉ sử dụng các hệ 
số khuếch đại. [4] 

1 2. .r nt ltM B M B M= +                                                          (2.7) 
Mr là mômen uốn yêu cầu 
B1 hệ số kể đến ảnh hưởng của P-δ 
Mnt là mômen uốn yêu cầu của khung được giả thiết là không có 

chuyển vị ngang 

B2 hệ số kể đến ảnh hưởng của P-∆. 
Mlt là mômen uốn yêu cầu của khung được giả thiết là chỉ chịu 

tác dụng của lực ngang và không bị hạn chế chuyển vị ngang. 
2.1.5. Cường độ cột Pn 

Nếu 2,25y

e

F
F

≤  

0,658
y

e

F
F

cr yF F
 
 =
  

                                                              (2.11) 

Nếu 2,25y

e

F
F

>  

0,877cr eF F=                                                                        (2.12) 

Với 
2

2e
EF

KL
r

π
=

 
 
 

 

n g crP A F=                                                                             (2.13) 

2.1.6. Mômen uốn danh nghĩa Mn 

Đối với cấu kiện thép tiết diện đặc I, mômen uốn danh nghĩa Mn 
là giá trị nhỏ hơn giữa trạng thái giới hạn chảy và mất ổn định ngang-
xoắn. [4] 

(a) Giới hạn chảy 
n p y xM M F Z= =                                                                   (2.14) 



12 
Fy là giới hạn chảy của thép 
Zx là mômen dẻo quanh trục x 
(b) Mất ổn định ngang-xoắn 
Khi b pL L≤  không áp dụng trạng thái giới hạn mất ổn định 

ngang-xoắn 
Khi p b rL L L< ≤ : 

( ). 0,7. . b p
n b p p y x p

r p

L L
M C M M F S M

L L

  −
= − − ≤  

−    
           (2.15) 

Khi b rL L> : 

n cr x pM F S M= ≤  
22

2 1 0,078b b
cr

x o tsb

ts

C E LJcF
S h rL

r

π  
= +  

   
 
 

                                   (2.16) 

Với w2 y
ts

x

I C
r

S
=  

E là môđun đàn hồi 
J là hằng số xoắn 
Sx là mômen tiết diện dẻo quanh trục x 
ho là khoảng cách giữa hai tâm cánh 
Iy là mômen quán tính quanh trục y 
Cw là hệ số oằn 
Lb là chiều dài không giằng của cấu kiện trong mặt phẳng uốn 
Lp là chiều dài không giằng giới hạn khả năng chảy dẻo hoàn toàn 

của cấu kiện trong mặt phẳng uốn 
Lr là chiều dài không giằng giới hạn mất ổn định ngang-xoắn phi 

đàn hồi 
Cb là hệ số điều chỉnh mất ổn định ngang xoắn 
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2.2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN TÍCH PHI ĐÀN HỒI BẬC HAI 
TRONG THIẾT KẾ KHUNG THÉP [10] 

2.2.1. Những yêu cầu cơ bản  
Việc thiết lập tính toán khả năng chịu tải của khung, cấu kiện, phần tử 

theo cường độ lớn nhất nên dựa trên mô hình toán học kết hợp:  
1. Những đặc trưng vật lý  
2. Tổ hợp thống kê phù hợp những đặc điểm cho phép trong các 

tiêu chuẩn về cung cấp, sản xuất và lắp dựng như độ cong, sự không 
đồng đều các kích thước tiết diện, đặc trưng vật liệu và sai số lắp dựng. 

3. Ảnh hưởng của điều kiện biên như liên kết  
2.2.2. Giới hạn của hướng dẫn 
Hướng dẫn này áp dụng cho khung phẳng như khung giằng, 

khung chịu mô men và các loại khung kết hợp. Sự mở rộng của hướng 
dẫn này đối với kết cấu không gian là hợp lý chỉ khi các trạng thái giới 
hạn không được xem xét trong mô hình phải được xem xét riêng lẻ.  

2.2.3. Những quy định thiết kế 
a. Những yêu cầu phân tích 
 a.1. Tính chính xác của phân tích  
Mô hình phân tích phải thể hiện sự suy giảm độ cứng cấu kiện do: 
- Sự lan truyền dẻo qua tiết diện ngang và dọc theo chiều dài cấu 

kiện 
- Tác động mất ổn định trong mặt phẳng của lực dọc lên cấu hình 

biến dạng của cấu kiện phi đàn hồi. 
a.2. Những phương pháp phân tích được chấp nhận 
a.2.1. Phương pháp dẻo phân bố. 
a.2.2. Phương pháp khớp dẻo tinh chỉnh 
a.2.2.1. Phương pháp mô đun tiếp tuyến hiệu chỉnh (MTMA) 
Trong MTMA sự lý tưởng hoá khớp đàn-dẻo của cấu kiện dầm-

cột được phát triển nhờ sử dụng độ cứng uốn giảm tương đương EIx và 
EIy là một hàm biến thiên theo lực dọc trục và mô men uốn quanh trục 
phụ.  
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a.2.2.2. Phương pháp khớp đàn-dẻo trực tiếp 
b. Mô hình 
 b.1. Phi đàn hồi 
Ứng xử phi đàn hồi của vật liệu phải được kể đến trong phân tích 

mô hình. Điều này có thể đạt được nhờ sử dụng các phương pháp phân 
tích kể trên.  

b.1.1. Ứng suất dư 
b.2. Sai lệch hình học 
b.2.1. Độ nghiêng lệch 
b.2.2. Độ cong 
b.3. Liên kết dầm với cột 
c. Các trạng thái giới hạn 
Trong bài toán phẳng, các trạng thái giới hạn gồm: mất ổn định 

do uốn dọc của cột, sự chảy dẻo của dầm và các trạng thái giới hạn của 
cấu kiện dầm cột liên quan đến sự chảy dẻo và ổn định tổng thể. 

d. Hệ số sức kháng 
Giải pháp khuyên dùng: φ lấy bằng 0.9 cho cường độ chảy dẻo Fy 

và mô đuyn đàn hồi E. 
e. Điều kiện sử dụng 
 e.1. Các mức độ tải trọng hợp lý 
e.2. Giới hạn của góc xoay dẻo và phi đàn hồi 
f. Sự giảm hoạt tải  

2.3. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ TRỰC TIẾP [7]  
Quy trình được biểu diễn bằng sơ đồ khối sau: 
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Bắt đầu 

 
Xác định tải trọng  

 

Tổ hợp tải trọng 
 

Lập sơ đồ kết cấu 
 

Chọn sơ bộ tiết diện 
 

Mô hình kết cấu bằng MASTAN2 
 

Mô hình yếu tố sai lệch hình học 
bằng tải trọng ngang thay thế 

 
Chọn phân tích phi đàn hồi bậc 2 và 

môđun đàn hồi Etm kể đến 
 ảnh hưởng của ứng suất dư 

 

Xác định số bước tăng tải và 
kích thước bước lặp 

 

Chạy chương trình 
 

ĐK giới hạn cường độ 
             Đạt 

ĐK sử dụng bình thường 
            Đạt 
Điều kiện dẻo 

            Đạt 
Kết thúc 

Hình 2.3. Sơ đồ khối biểu diễn quy trình thiết kế trực tiếp 

Không đạt 

Không đạt 

Không đạt 
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CHƯƠNG 3 

VÍ DỤ THIẾT KẾ 
 
3.1. VÍ DỤ 1 – KHUNG THÉP 2 NHỊP 2 TẦNG  

Xét khung thép phẳng hai nhịp, hai tầng chịu tải trọng đứng và 
ngang như Hình 3.1.a. Tổ hợp tải trọng theo quy phạm LRFD. Sử dụng 
thép cánh rộng A36 có tiết diện ban đầu như hình vẽ. Khung được giả 
thiết được giằng đầy đủ theo phương ngoài mặt phẳng. Kiểm tra khả 
năng chịu tải của hệ được đánh giá theo phương pháp thiết kế trực tiếp 
và so sánh với kết quả kiểm tra theo phương pháp AISC-LRFD. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Hình 3.1 Khung thép phẳng 2 nhịp 2 tầng. 
Tải trọng sau khi tổ hợp như bảng sau 
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Bảng 3.1. Kết quả tổ hợp tải trọng theo quy phạm LRFD 
1. 1,4D = 1,4x0,12 = 0,168 (kip/in) 
2. 1,2D + 1,6L = 1,2x0,12 + 1,6x0,17 = 0,416 (kip/in) 
3. 1,2D + 0,8W = 1,2x0,12 + 0,8x2,3/180 = 0,154 (kip/in) 
4. 1,2D + 1,3W + 0,5L = 1,2x0,12 + 1,3x2,8/180 + 0,5x0,17 = 
0,249 (kip/in) 

Tâ
ng

 2
 

5. 0,9D + 1,3W = 0,9x0,12 + 1,3x2,8/180 = 0,128 (kip/in)  
1. 1,4D = 1,4x0,18 = 0,252 (kip/in) 
2. 1,2D + 1,6L = 1,2x0,18 + 1,6x0,42 = 0,888 (kip/in) 
3. 1,2D + 0,8W = 1,2x0,18 + 0,8x6,8/240 = 0,239 (kip/in) 
4. 1,2D + 1,3W + 0,5L = 1,2x0,18 + 1,3x6,8/240 + 0,5x0,42 = 
0,463 (kip/in) 

Tầ
ng

 1
 

5. 0,9D + 1,3W = 0,9x0,18 + 1,3x6,8/240 = 0,198 (kip/in) 
Vậy các tổ hợp tải cần quan tâm khi thiết kế là tổ hợp 2 và 4.  
Tiến hành phân tích và thiết kế khung theo hai phương pháp như sau: 
A. Phương pháp AISC-LRFD 
 Trường hợp tổ hợp tải trọng: 1,2D + 1,6L 

Theo phương pháp chiều dài tính toán AISC-LRFD khung được 
phân tích thành khung có giằng ngăn cản chuyển vị ngang và khung 
không giằng không ngăn cản chuyển vị ngang. 

  

 
 
 
 

Hình 3.2.a Khung giằng                Hình 3.2.b Khung không giằng 
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 Hình 3.3.a Biểu đồ mômen khung không giằng (kip.in) 

Hình 3.3.a Biểu đồ mômen khung giằng (kip.in) 
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Kết quả kiểm tra như Bảng 3.2 

Bảng 3.2. Kết quả kiểm tra tiết diện theo AISC-LRFD 
 

Cấu 
kiện 

 
Tiết diện 

 

Pr (kips) Mr 
(kip.in) 

Tỉ số 
PTTT Kết quả 

AD W8x13 32,80 123,39 0,610 ĐẠT 
 BE W14x120 190,62 7737,21 1,215 KO ĐẠT 
 AB W21x44 28,52 4066,90 1,352 KO ĐẠT 

DG W8x15 90,10 36,82 1,455 KO ĐẠT 

EH W14x132 621,33 3691,59 1,063 KO ĐẠT 
 DE W27x94 24,02 12017,40 1,348 KO ĐẠT 

CF W14x109 111,75 7777,43 1,308 KO ĐẠT 

BC W27x102 54,41 11390,50 1,188 KO ĐẠT 

FI W14x120 341,20 3388,98 0,828 ĐẠT 
 EF W36x170 44,29 23343,00 1,094 KO ĐẠT 

 
Bảng 3.3. Kết quả kiểm tra sau khi tăng tiết diện theo AISC-LRFD 

 
Cấu kiện 

 

 
Tiết diện 

 
Pr (kips) Mr 

(kip,in) 
Tỉ số 
PTTT Kết quả 

AD W8x13 32,67 113,45 0,585 ĐẠT 
 BE W14x145 190,78 7716,09 0,989 ĐẠT 
 AB W21x57 1,09 4087,20 0,979 ĐẠT 
 DG W8x21 89,67 36,63 0,957 ĐẠT 
 EH W14x145 622,32 3703,03 0,962 ĐẠT 
 DE W27x129 0,40 12038,10 0,941 ĐẠT 
 CF W14x145 111,06 7722,55 0,960 ĐẠT 
 BC W27x129 83,56 11378,50 0,932 ĐẠT 
 FI W14x120 341,52 3440,16 0,835 ĐẠT 
 EF W36x194 68,74 23343,00 0,960 ĐẠT 

ĐẠT  
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Trường hợp tổ hợp tải trọng: 1,2D + 1,3W + 0,5L 
Tiến hành theo các bước tương tự như trên, ta có các kết quả 

phân tích như sau 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Hình 3.5. Khung thép phẳng chịu tải trọng theo phương trọng lực 

và gió 
Bảng 3.4. Kết quả kiểm tra đối với tổ hợp tải trọng gió theo AISC-

LRFD 
 

Cấu kiện 

 

Tiết diện 
Pr (kips) 

Mr 

(kip,in) 

Tỉ số 

PTTT 
Kết quả 

AD W8X13 17.13 41.66 0.195 ĐẠT 
BE W14X145 102.21 3858.28 0.451 ĐẠT 
AB W21X57 15.45 2267.00 0.558 ĐẠT 
DG W8X21 40.06 74.99 0.506 ĐẠT 
EH W14X145 306.86 2848.29 0.582 ĐẠT 
DE W27X129 0.64 5734.80 0.448 ĐẠT 
CF W14X145 60.21 4694.77 0.581 ĐẠT 
BC W27X129 26.03 5883.50 0.473 ĐẠT 
FI W14X120 175.31 279.37 0.140 ĐẠT 
EF W36X194 16.09 10936.80 0.445 ĐẠT 
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Nhận xét: Các tỉ số trong phương trình tương tác khá bé, chứng 
tỏ với tiết diện thỏa mãn trường hợp tổ hợp tải trọng theo phương trọng 
lực thì sẽ thỏa mãn trường hợp tổ hợp tải trọng gió. 
B. Phương pháp thiết kế trực tiếp 

Trường hợp tổ hợp tải trọng: 1,2D + 1,6L   
Tiến hành các bước tương tự như quy trình, kết quả của bước kiểm tra 
điều kiện cường độ như Hình 3.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3.10 Kết quả phân tích phi đàn hồi bậc hai điều kiện cường độ 

Kết quả kiểm tra điều kiện sử dụng bình thường với các tổ hợp 
tải cho điều kiện sử dụng bình thường 

Với dầm: 
a) Phân tích đàn hồi bậc nhất để xác định độ võng của dầm: 
Dầm AB: 0,44 (in) < L/240 = 240/360 = 0,67(in) 
Dầm BC: 0,45 (in) < L/240 = 576/360 = 1,6(in) 
Dầm DE: 0,27 (in) < L/240 = 240/360 = 0,67(in) 
Dầm EF: 0,26 (in) < L/240 = 576/360 = 1,6(in) 
b) Phân tích phi đàn hồi bậc hai để xác định khớp dẻo có xuất 

hiện hay không. Kết quả thỏa yêu cầu. 
Với khung:  
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a) Phân tích đàn hồi bậc nhất để xác định chuyển vị ngang của 
khung: 

Sau khi phân tích ta có chuyển vị đỉnh của khung là: 0,13(in) < 
H/400 = (180+240)/400 = 1,05(in) 

Chuyển vị giữa các tầng là: 0,11(in) < h/300 = 180/300 = 0,6 (in)  
b) Phân tích phi đàn hồi bậc hai để xác định khớp dẻo có xuất 

hiện hay không. Kết quả thỏa yêu cầu. 
10. Kiểm tra điều kiện dẻo: 
Kiểm tra điều kiện dẻo cho thấy cánh, bụng không bị mất ổn định 

cục bộ. 
Trường hợp tổ hợp tải trọng: 1,2D + 1,3W + 0,5L 

  Tiến hành tương tự như trường hợp trên. Tiết diện được chọn ban 
đầu thỏa mãn yêu cầu về cường độ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. So sánh các kết quả thiết kế theo hai phương pháp thiết kế  

Sau khi phân tích và tính toán bài toán bằng hai phương pháp, 
các kết quả được thống kê và so sánh như trong bảng 3.5 dưới đây. 
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Bảng 3.5. Kết quả thiết kế khung thép theo phương pháp AISC-
LRFD và phương pháp Thiết kế trực tiếp  

Tiết diện Khối lượng 
(lb/foot) Cấu 

kiện Aisc-Lrfd 
yêu cầu 

Thiết kế 
trực tiếp 

Aisc-Lrfd 
yêu cầu 

Thiết kế 
trực tiếp 

Chênh 
lệch 
(%) 

AD W8X13 W8X13 13 13 0,0 
BE W14X145 W14X120 145 120 17,2 
AB W21X57 W21X44 57 44 22,8 
DG W8X21 W8X15 21 15 28,6 
EH W14X145 W14X132 145 132 9,0 
DE W27X129 W27X94 129 94 27,1 
CF W14X145 W14X109 145 109 24,8 
BC W27X129 W27X102 129 102 20,9 
FI W14X120 W14X120 120 120 0,0 
EF W36X194 W36X170 194 170 12,4 

Nhận xét: Đối với một số cấu kiện, kết quả thiết kế theo phương 
pháp thiết kế trực tiếp cho khối lượng thép nhỏ hơn phương pháp 
AISC-LRFD khoảng từ 12% đến 28%. 
3.2. VÍ DỤ 2 – KHUNG THÉP 2 NHỊP 1 TẦNG 
3.3. VÍ DỤ 3 – KHUNG THÉP 1 NHỊP 2 TẦNG 
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CHƯƠNG 4 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
4.1. KẾT LUẬN 
  Thiết kế khung thép theo phương pháp chiều dài tính toán AISC-
LRFD đã bộc lộ những hạn chế: 1) Việc xác định hệ số chiều dài tính toán 
khá phức tạp gây khó khăn cho thiết kế tự động bằng các chương trình 
phân tích; 2) Việc tách rời từng cấu kiện để kiểm tra cường độ theo các 
phương trình tương tác chưa thể hiện được tác động lẫn nhau giữa các cấu 
kiện trong toàn hệ kết cấu, đặc biệt là sự phân bố lại nội lực. 
  Phương pháp thiết kế khung thép bằng phân tích phi tuyến có thể 
giải quyết được các hạn chế trên: 1) Không cần sử dụng hệ số chiều dài 
tính toán vì tác động của sự sai lệch hình học có thể được kể đến bằng 
phương pháp tải trọng ngang thay thế, ảnh hưởng của ứng suất dư được 
kể đến nhờ phương pháp khớp dẻo tinh chỉnh và tác động phi tuyến 
hình học đã được kể đến trực tiếp trong phân tích; 2) Không cần tách 
rời cấu kiện để kiểm tra bằng các phương trình tương tác vì trong phân 
tích đã sử dụng phân tích phi tuyến kể đến các ảnh hưởng bậc hai và 
những yếu tố phi đàn hồi làm sự giảm độ cứng của cấu kiện khi chịu tải, 
thể hiện được sự phân bố lại nội lực và sự hình thành khớp dẻo. Ngoài 
ra kết quả từ ví dụ số cho thấy phương pháp thiết kế trực tiếp cho kết 
quả khối lượng thép nhỏ hơn đối với một số cấu kiện. Hơn nữa việc thể 
hiện được sự hình thành từng khớp dẻo giúp cho người thiết kế có cái 
nhìn tổng thể hơn về ứng xử và dạng phá hoại của kết cấu một cách 
trực quan và sinh động, giúp đồ án thiết kế tin cậy hơn. 
4.2. KIẾN NGHỊ 
  Phương pháp thiết kế trực tiếp có những ưu điểm rõ ràng như nêu 
trên. Tuy nhiên để nó được áp dụng rộng rãi cần tiến hành những 
nghiên cứu nghiêm túc, thận trọng về các yếu tố khác có ảnh hưởng đến 
kết cấu như: ảnh hưởng của độ mềm liên kết, ảnh hưởng của các yếu tố 
xoắn, sự làm việc trong không gian, sự phân bố của ứng suất dư của các 
dạng tiết diện khác nhau, tải trọng động… Phương pháp thiết kế trực 
tiếp dù sao cũng là phương pháp thiết kế rất tiềm năng và nhiều hứa hẹn. 
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