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MỞ ĐẦU 

1) Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong v  ngo i nước 

 Kết cấu màng mỏng là các kết cấu được tạo thành từ các tấm vải kỹ 

thuật và được giữ ổn định nh  các lực căng trước trong tấm vải. Các lực 

căng trước này được đặt lên tấm vải theo hai cách:  

- hoặc là đặt một ngoại lực lên tấm vải và làm căng nó, đó chính là 

trư ng hợp của kết cấu màng mỏng kéo căng; 

- hoặc là tác dụng lên tấm vải một áp lực, đó chính là trư ng hợp của 

các kết cấu màng mỏng thổi phồng. 

 Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, chủ nhiệm chỉ xét đến các kết 

cấu màng mỏng thổi phồng. Tuy chỉ mới xuất hiện, nhưng kết cấu thổi 

phồng đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các lĩnh vực của đ i 

sống, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng cơ bản.  

 Để có thể thiết kế và sử dụng một cách hiệu quả loại kết cấu mới 

này, hiện nay trên thế giới, các nhà khoa học đã và đang nghiên cứu hai vấn 

đề chính của kết cấu màng mỏng thổi phồng, đó là quy luật ứng xử của loại 

vải kỹ thuật tạo nên kết cấu và sự làm việc của kết cấu thổi phồng.  

 Đi tiên phong trong việc mô hình hóa ứng xử của loại vật liệu cấu 

tạo nên kết câu thổi phồng, có thể kể đến thành quả nghiên cứu của nhóm 

các nhà khoa học Cavallaro et al. [CJS03], Pargana et al. [PLSI07], Gosling 

[Gos07], Galliot và Luchsinger [GL09]…Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vải 

kỹ thuật cấu tạo nên kết cấu thổi phồng có quy luật ứng xử trực giao và có 

trạng thái ứng suất phẳng. 

 Về ứng xử của vật liệu, các nhà nghiên cứu đã đầu từ phát triển các 

công thức tính toán cũng như các mô hình phần tử hữu hạn để phân tích 

ứng xử của các ống và các panel thổi phồng. Trong số các nghiên cứu đã 

được thực hiện, có thể kể tên một số công trình nổi bật như của Comer và 

Levy [CL63], Webber [Web82], Fichter [Fic66], Le van and Wielgosz 

[LvW05]… 

 Tại Việt Nam, do chưa có nhiều kết quả nghiên cứu cũng như quy 

trình tính toán cụ thể nên các kỹ sư  gặp khó khăn trong việc tính toán thiết 
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kế các công trình lớn. Các kết cấu thổi phồng hiện chỉ được ứng dụng trong 

các công trình mang tính giải trí như nhà phao (khu vui chơi cho trẻ em), 

hoặc các cổng chào… 

2) Tính cấp thiết của đề tài 

 Bên cạnh các vật liệu xây dựng truyền thống như gỗ, đá, kim loại..., 

vật liệu vải bây gi  cũng được ứng dụng nhiều trong các công trình xây 

dựng. Với sự cải tiến liên tục trong kỹ thuật dệt, các loại vải xây dựng ngày 

càng có khả năng chịu lực tốt hơn. Các tấm vải xây dựng này thư ng được 

tạo hình thành những ống kín, được thổi khí vào để có thể chịu được tải 

trọng bản thân cũng như các tải trọng khác. Hoặc nó cũng có thể được sử 

dụng như các màng mỏng kéo căng để tạo dáng cũng như bao bọc cho các 

công trình. Các ống thổi phồng hoặc các màng mỏng này chính là những 

cấu kiện cơ bản trong rất nhiều công trình xây dựng trên thế giới mái vòm 

sân vận động, nhà triển lãm, các nhà tạm d ng trong trư ng hợp khẩn cấp 

hoặc các lều trại quân đội, các cầu tạm... Ưu điểm của dạng kết cấu mới 

này là quá trình xây dựng nhanh, có thể tháo dỡ và chuyển đến nơi khác 

một cách nhanh chóng, tiện lợi. Tải trọng bản thân của kết cấu nhỏ nên sẽ 

giảm thiểu trọng lượng bản thân công trình... 

 Với tầm quan trọng như vậy, nhưng đến nay, vẫn chưa có nhiều kết 

quả nghiên cứu được đưa ra, không có nhiều bài báo khoa học đề cập đến 

việc nghiên cứu ứng dụng loại vật liệu mới này trong xây dựng. Do đó, đề 

tài này được đưa ra để tiếp tục phát triển, nghiên cứu để xây dựng các mô 

hình xác định tính chất cơ lý của các loại vải kỹ thuật cũng như các lý 

thuyết tính toán của loại kết cấu thổi phồng, ứng dụng trong xây dựng này. 

3) Mục tiêu của đề tài 

- Thiết lập được quy trình thí nghiệm các tính chất cơ lý của vải kỹ 

thuật. 

- Xây dựng được các lý thuyết tính toán kết cấu thổi phồng,  

- Kiểm chứng lý thuyết bằng mô hình số và các kết quả thực nghiệm. 

4) Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 

 Cách tiếp cận: 
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- Dựa trên những kết quả nghiên cứu mới nhất về kết cấu màng 

mỏng thổi phồng, chủ nhiệm đề tài xây dựng các lý thuyết tính toán 

cũng như chương trình máy tính có thể cho những kết quả ph  hợp 

nhất với sự làm việc thực của kết cấu; 

- Kết hợp với việc phân tích mô hình máy tính với các số liệu thí 

nghiệm, chủ nhiệm đề tài kiểm chứng sự chính xác của lý thuyết 

tính toán; 

- Dựa trên những nghiên cứu mới nhất về các vật liệu màng mỏng đã 

có, chủ nhiệm đề tài đề xuất một phương pháp thí nghiệm mới để 

xác định các tính chất cơ lý của vật liệu. 

 Phương pháp nghiên cứu: 

- Sử dụng các phương pháp phân tích giải tích để xây dựng lý thuyết 

tính toán các kết cấu màng mỏng thồi phồng; 

- Viết chương trình tính toán theo phương pháp phần tử hữu hạn và 

xây dựng mô hình số để nghiên cứu ứng xử của kết cấu màng 

mỏng thổi phồng; 

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến sự ứng xử của một số cấu 

kiện màng mỏng thổi phồng cơ bản bằng mô hình số và các số liệu 

thí nghiệm. 

5) Nội dung nghiên cứu 

Nội dung nghiên cứu gồm: 

Mở đầu: tổng quan về vấn đề nghiên cứu trong và ngoài nước, các 

vấn đề còn tồn đọng, tính cấp thiết cũng như mục tiêu của đề tài. 

Chương 1.  Tổng quan về kết cấu màng mỏng thổi phồng  

Chương 2.  Tính toán kết cấu màng mỏng thổi phồng 

Chương 3.  Quy trình xác định tính chất cơ lý của vật liệu 

Kết luận v  kiến nghị 
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Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU THỔI PHỒNG 

1.1 Tổng quan về cấu tạo v  ứng dụng của kết cấu thổi phồng 

1.1.1 Định nghĩa 

 Kết cấu màng mỏng thổi phồng là những kết cấu được làm bằng vải 

kỹ thuật, được tạo hình thành ống kín và được thổi phồng nh  áp suất khí 

nén. 

1.1.2 Ứng dụng của kết cấu m ng mỏng thổi phồng 

Đề xuất đầu tiên về 1 công trình thổi phồng được đưa ra bởi 

Frederick William Lanchester, ngư i được cấp bằng sáng chế vì đã thiết kế 

thành công một bệnh viện dã chiến (Hình 1-1a) vào năm 1917 . Đó là một 

chiếc lều vải được thổi phồng với áp suất thấp. 

 
a. Bệnh viện dã chiến 

 
b. Lều hội chữ thập đỏ 

 
c. Lều tạm 

Hình 1-1. Kết cấu thổi phồng được sử dụng tạm th i 

Trong những năm tiếp theo, mô hình  kết cấu thổi phồng đã được sử 

dụng trong phạm vi các hoạt động ngắn hạn như tạm trú khẩn cấp sau khi 

thiên tai, lều của  Hội Chữ thập đỏ .... Đấy là những trư ng hợp cần những 

chỗ lưu trú khẩn cấp, nhanh chóng và dễ tháo lắp, xem Hình 1-1. 

Năm 1970, Hội nghị triển lãm tại Osaka Nhật Bản được tổ chức với 

chủ đề “ Sự phát triển hài hòa của Nhân Loại “ . Trong đó, chủ đề về cấu 

trúc vật liệu nh  trong xây dựng được nhắc đến rất nhiều, lý do là vì Nhật 

Bản là một nước thư ng xuyên xảy ra động đất. Từ th i điểm đó, mô hình 

kết cấu thổi phồng ngày càng phát triển và được áp dụng vào nhiều lĩnh vực 

chứ không chỉ trong việc  xây dựng nhà tạm, ở đây sẽ là những công trình 

bền vững hơn, lâu dài hơn. Có thể chỉ ra một số ví dụ như: những nhà kho 

bơm hơi,  nhà mái vòm, và cả những nhà th  bơm hơi…  (xem Hình 1-2) 

Kết cấu thổi phồng cũng có thể được lựa chọn vì lý do thẩm mỹ. Các 

kết cấu dạng cong, màu sắc rực rõ, kết cấu đ p và mê hoặc có thể được sử 

dụng để gây ấn tượng với ngư i xem. Chính vì vậy, kết cầu thổi phồng có 
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thể được xem như là một cuộc cách mạng của tương lai. Hai tác phẩm 

Leviathan và Air Forest (xem Hình 1-3) chính là những minh chứng rõ 

ràng nhất cho lập luận đó. 

 
a. Nhà mái vòm 

 
b. Nhà th  

Hình 1-2. Một số công trình thổi phồng được ứng dụng trong đ i sống 

 
a. Leviathan – Paris 

 
b. Air Forest - USA 

Hình 1-3. Tác phẩm nghệ thuật bằng vải kỹ thuật 

Do trọng lượng nh , các kết cấu màng mỏng thổi phồng này còn 

được sử dụng để làm những mái che khổng lồ, ví dụ như mái che sân vận 

động Minesota Metrodome ở Mỹ hay sân vận đông Tokyo Dome ở Nhật 

Bản (xem Hình 1-4). Việc sử dụng những mái che kiểu màng mỏng thổi 

phồng này giúp giảm đáng kể chi phí xây dựng so với một công trình thông 

thư ng . 

 
a. Metrodome Minnesota - USA      

 
b. Tokyo Dome - Nhật Bản 

Hình 1-4. Mái vòm sử dụng kết cấu thổi phồng 

Trong một số trư ng hợp, những kết cấu màng mỏng thổi phồng này 

còn được sử dụng như là những yếu tố phụ được kết nối với những kết cấu 
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chịu lực chính  nhằm mục đích làm mới công trình, cũng như tăng tính 

thẩm mỹ. Ví dụ như trư ng hợp Trung tâm vũ trụ quốc gia của Anh và sân 

Allianz Arena ở Đức  .   

 
a. Trung tâm không gian quốc gia - Anh      

 
b. Tokyo Dome - Nhật Bản 

Hình 1-5.  Kết cấu màng mỏng thổi phồng được d ng để trang trí 

1.1.3 Nh ng ưu điểm v  như c điểm của kết cấu m ng mỏng thổi 
phồng 

 a   u điểm của cấu trúc m ng mỏng thổi phồng 

Việc sử dụng các kết cấu màng mỏng thổi phồng có nhiều lợi thế 

hơn khi so sánh với những cấu trúc thông thư ng tương đương. Sau đây là 

những điểm nổi bật của cấu trúc màng mỏng thổi phồng: 

- Rất nh  và chỉ chiếm ít thể tích lưu kho; 

- Chi phí sản xuất thấp; 

- Thiết kế và chế tạo đơn giản hơn so với những cấu trúc thông 

thư ng tương đương.  

 b  Một v i như c điểm của kết cấu m ng mỏng thổi phồng 

- Khả năng chịu lực không cao; 

- Kết cấu có thể bị xì hơi; 

- Những khó khăn để có được hình dạng phẳng; 

- Khả năng vận hành còn nhiều hạn chế. 
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1.2 Một số nghiên cứu về ứng xử của vật liệu 

1.2.1 Cấu tạo của vải kỹ thuật 

 Hiện nay trên thị trư ng có rất nhiều loại vải kỹ thuật khác nhau. 

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, chúng ta chỉ xét các loại vải kỹ 

thuật mà các sợi vải được dệt theo hai phương vuông góc nhau. Loại vải 

này được cấu tạo từ hai nhóm sợi đan vào nhau để tạo nên khả năng chịu 

lực chính cho tấm vải. Phía bên ngoài, các sợi vải này được bọc bởi một 

lớp PVC (PolyVinyl Chloride) để đảm bảo khả năng chống thấm cũng như 

để bảo vệ các sợi vải khỏi các tác nhân gây hại từ môi trư ng (xem Hình 

1-6). 

 
Hình 1-6. Cấu tạo vải kỹ thuật 

1.2.2 Ứng xử cơ học của vải kỹ thuật 

 Các tấm vải kỹ thuật thư ng được d ng để tạo nên các kết cấu thổi 

phồng.  

 Trên phương diện cấu trúc của tấm vải, mối quan hệ Ứng suất – 

Biến dạng của tấm vải có thể được giải thích từ tính chất cơ lý của các sợi 

vải, cũng như sự tương tác giữa các nhóm sợi vải với nhau, và giữa các 

nhóm sợi vải với lớp PVC bảo vệ.  

 Nhóm các nhà khoa học Cavallaro et al. [CJS03] và Pargana et al. 

[PLSI07], Gosling [Gos07]  đã chỉ ra rằng các loại vải kỹ thuật này ứng xử 

như một vật liệu không đồng nhất. Các tính chất cơ lý phụ thuộc vào kích 

thước hình học của các sợi vải, sự tương tác giữa các sợi vải theo nhiều 

phương khác nhau cũng như sự tương tác giữa các sợi vải và lớp kết dính. 

 Và theo Galliot and Luchsinger [GL09], dưới tác động của tải trọng 

ngoài có tỷ lệ không đổi theo hai phương, các tấm vải kỹ thuật này có thể 
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được xem như có quy tắc ứng xử đàn hồi tuyến tính trực giao.  Hầu hết các 

tấm vải kỹ thuật đều được mô hình như những màng mỏng chịu ứng suất 

phẳng. 
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1.2.3 Thí nghiệm đo các hệ số đ n hồi của vải kỹ thuật 

 Để có thể mô hình cũng như tính toán các kết cấu thổi phồng, các 

nhà khoa học cũng như các kỹ sư cần có các số liệu chính xác về tính chất 

cơ lý của loại vải kỹ được sử dụng. Cũng chính vì lý do này mà rất nhiều 

công trình nghiên cứu đã được thực hiện để xác định các mô-đun đàn hồi 

cũng như mô-đun chống cắt của các loại vải kỹ thuật này. 

 Các phép đo đơn giản nhất, thí nghiệm kéo 1 chiều đã được các tác 

giả Peng and Cao [PC05], Vysochina [Vys05] và Quaglini et al.[QCP08] 

thực hiện.  

 Bridgens et al.[BGB04], Carvelli et al.[CCP08], Quaglini et al. 

[QCP08], Galliot and Luchsinger [GL09] đã đề xuất các phương pháp đo 

hai chiều. Phép đo này tuy phức tạp trong quá trình chế tạo mẫu, tiến hành 

gia tải, tuy nhiên các đư ng ứng suất - biến dạng thu được từ phép đo này 

là rất đáng tin cậy.  

 Nguyen [Nguyen13], Malm et al. [MDPT09] thực hiện các phép đo 

sự biến dạng của ống màng mỏng thổi phồng ở nhiều giá trị áp suất khác 

nhau rồi từ đó tính được các hệ số đàn hồi.  

1.3 Một số công trình nghiên cứu về sự l m việc của kết cấu thổi phồng 

 Những biểu thức giải tích đầu tiên về quan hệ ứng suất - biến dạng 

cũng như tải trọng gây phá hoại một ống công xôn màng mỏng thổi phồng 

ở áp suất thấp có thể được tìm thấy trong bài báo của Comer and Levy 

[CL63]. Trong nghiên cứu này, tác giả đã xây dựng mô hình ống tuân theo 
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quy luật vận động cổ điển của Euler-Bernoulli và vật liệu là đẳng hướng và 

đàn hồi tuyến tính. 

 Fichter [Fic66] đã phát triển một lý thuyết tính toán ống màng 

mỏng thổi phồng dựa trên việc tối thiểu hóa thế năng toàn phần. Le van and 

Wielgosz [LvW05] đã cải tiến lý thuyết tính toán của Fichter [Fic66] bằng 

cách phát triển các công thức trong hệ quy chiếu Lagrange trên cơ sở cân 

bằng công ảo.  

 Kết quả của các lý thuyết tính toán này là hệ các phương trình giải 

tích cho bài toán uốn phẳng ống màng mỏng thổi phồng. 

Chương 2 TÍNH TOÁN KẾT CẤU MÀNG MỎNG THỔI 

PHỒNG 

 Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu ứng xử của ống màng 

mỏng thổi phồng được cấu tạo từ vật liệu vải kỹ thuật. Vật liệu này sẽ được 

mô hình như một màng mỏng chịu quy luật ứng xử trực giao theo kiểu của 

Saint-Venant Kirchhoff. Quá trình nghiên cứu sẽ được chia thành hai giai 

đoạn khác nhau: 

Giai đoạn 1: Nghiên cứu sự thay đổi kích thước hình học của ống màng 

mỏng khi được thổi phồng với áp suất nhất định.  

Giai đoạn 2: Nghiên cứu ứng xử của ống màng mỏng thổi phồng chịu uốn. 

 GIAI  OẠN 1: SỰ T ỔI P ỒNG ỐNG MÀNG MỎNG 

2.1 Thiết lập phương trình cho b i toán thổi phồng ống m ng mỏng 

2.1.1 Đặt vấn đề 

 Trong mục này, tác giả chủ yếu nghiên cứu sự thay đổi kích thước 

hình học của ống trụ tròn, có kích thước ban đầu với bán kính R, chiều dày 

màng mỏng H và có chiều dài L, được khép kín hai đầu và bị thổi phồng 

bởi áp suất  p.  

 Vị trí của một phần tử của ống ở trạng thái thổi phồng sẽ được xác 

định bằng các tọa độ trụ như , ,r x . Vị trí của phần tử đó ở trạng thái tự 

nhiên, chưa thổi phồng sẽ được xác định bằng các tọa độ như , ,R X . 
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Hình 2-1. Kích thước hình học ban đầu của ống 

2.1.2 Sự vận động 

 Sự vận động của ống có thể được thể hiện bởi quan hệ giữa các tọa 

độ , ,r x ở trạng thái thổi phồng và , ,R X ở trạng thái tự nhiên như sau: 

θ xr k R x k X      (2-1) 

trong đó, các hệ số θk , xk lần lượt là các hệ số biểu hiện sự thay đổi bán 

kính, chiều dài của ống; và k X  thể hiện góc xoay của tiết diện ngang 

của ống. 

2.1.3  iến dạng 

 Ten-xơ E biểu diễn các biến dạng từ trạng thái tự nhiên sang trạng 

thái thổi phồng được biểu diễn dưới dạng ma trận như sau:  
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E  (2-2) 

2.1.4 Ứng suất 

 Mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng của màng mỏng trực giao 

này có thể được viết như sau: 

:E C Σ  (2-3) 

trong đó:  

- E là ten-xơ biến dạng Green - Lagrange;   

- C là ten-xơ độ mềm (ngược với ten-xơ đàn hồi) của vật liệu;  

-  là ten-xơ ứng suất Piola-Kirchhoff.  

H

R

L

exer

e X


et

en = er

Phương trực giao

eℓ
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2.1.5 Phương trình cân bằng 

 Các thành phần của ten-xơ ứng suất Cauchy  không phụ thuộc vào 

tọa độ trụ  . Do đó, các phương trình cân bằng sẽ được viết như sau: 

, ,

, ,

, ,

1
( ) 0

2
0

1
0

rr r rr rx x

r r r x x

xr r xr xx x

r

r

r



  

   

  

  

   

  

  

 (2-4) 

2.1.6 Hệ phương trình phi tuyến xác định kích thước ống m ng mỏng 
thổi phồng 

 Áp dụng hệ phương trình cân bằng (2-4) cho bài toán ống màng 

mỏng thổi phồng, ta chấp nhận một số giả thiết quan trọng liên quan đến 

kết cấu màng mỏng: 

i. do bề dày của thành ống rất bé nên có thể coi các hệ số thay đổi 

kích thước hình học của ống không phụ thuộc vào bán kính ống 

R; 

ii. các thành phần ứng suất có liên quan đến chiều dày ống rất nhỏ 

so với các thành phần khác và có thể được bỏ qua. 

 Phát triển các công thức tính toán ma trận độ mềm C và ma trận 

ứng suất , sau đó thay thế vào phương trình (2-3), ta được hệ phương trình 

phi tuyến, cho phép tính toán các hệ số thay đổi kích thước ống ở trạng thái 

thổi phồng (2-5): 

 

 

 

2 * 2 2 2 2 * 2 * 2

2 2 * 2 2 2 2 * 2 * 2

2 * 2 2 2 2 * 2 * 2

( 1) 2

( ) 1 2

2 2

x x xx x

x x xx x xxxx xxx

x x x xxx xx

k k pR C R k k k C k C Rk k

k Rk k k pR C R k k k C k C Rk k

Rk k k pR C R k k k C k C Rk k

         

        

           

     
 

       
   

    
 

 

2.2 Phân tích sự thay đổi kích thước hình học của ống m ng mỏng ở 
trạng thái thổi phồng 

 Trong mục này, chúng ta sẽ nghiên cứu sự thay đổi kích thước của 
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ống màng mỏng khi bị thổi phồng thông qua một vài phép mô phỏng số. 

Các ống màng mỏng được mô phỏng có kích thước hình học giống nhau 

(L=2.5m, R=0.1m), tuy nhiên được cấu tạo từ 2 loại vật liệu màng mỏng 

khác nhau. Đối với mỗi loại vật liệu màng mỏng, ta xét   thay đổi từ 0
0
 

cho đến 180
0
 với số gia 15

0
. Áp suất thổi phồng p tăng từ 50 đến 600 kPa. 

 Giải hệ phương trình (2-5) với các thông số đầu vào đã cho, ta thu 

được các bộ ba hệ số thay đổi kích thước hình học của ống. Ta sẽ nghiên 

cứu sự ảnh hưởng của góc định hướng  và áp suất p vào sự thay đổi kích 

thước hình học của ống. 

2.2.1 Sự thay đổi kích thước hình học của ống phụ thuộc v o góc định 
hướng    

 Màng 1: 

 
a) Hệ số thay đổi bán kính k  

 
b) Hệ số thay đổi chiều dài xk  

 

c) Góc xoay của tiết diện ngang ở đầu ống ( )L  

Hình 2-2. Sự thay đổi kích thước hình học của ống phụ thuộc vào    



       NC   CN        N                                          

13 

 

 Màng 2: 

 
a) Hệ số thay đổi bán kính k  

 
b) Hệ số thay đổi chiều dài xk  

 

c) Góc xoay của tiết diện ngang ở đầu ống ( )L  

Hình 2-3. Sự thay đổi kích thước hình học của ống phụ thuộc vào    
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2.2.2 Sự thay đổi kích thước hình học của ống phụ thuộc v o áp suất 
thổi phồng  

 Màng 1: 

 
a) Hệ số thay đổi bán kính k  

 
b) Hệ số thay đổi chiều dài xk  

 

c) Góc xoay của tiết diện ngang ở đầu ống ( )L  

Hình 2-4. Sự thay đổi kích thước hình học của ống phụ thuộc vào p 

  



       NC   CN        N                                          

15 

 

 Màng 2: 

 
a) Hệ số thay đổi bán kính k  

 
b) Hệ số thay đổi chiều dài xk  

 

c) Góc xoay của tiết diện ngang ở đầu ống ( )L  

Hình 2-5. Sự thay đổi kích thước hình học của ống phụ thuộc vào    

2.3 Xác minh lý thuyết tính thổi phồng bằng phương pháp phần tử h u 
hạn PTHH 

 Để đánh độ chính xác của lý thuyết được đề xuất cho quá trình thổi 

phồng ống màng mỏng, chúng ta sẽ so sánh các kết quả giải tích (2-5) với 

cá kết quả thu được từ phần mềm tính toán PTHH 3 được phát triển độc 

lập.  
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Hình 2-6. a) Mô hình ống bởi PTHH 3D; b) Các nút A, B, C và D và các 

phương được phép chuyển vị 

 Ta nhận thấy rằng, các kết quả thu được từ phương trình (2-5) và 

các kết quả thu được từ phần mềm PTHH 3D là rất khớp. Sự sai lệch tương 

đối giữa hai kết quả này không quá 0.05%. Do đó, có thể nói lý thuyết tính 

toán kích thước hình học của ống màng mỏng ở trạng thái thổi phồng là 

đúng đắn. 

GIAI  OẠN 2: ỐNG MÀNG MỎNG T ỔI P ỒNG C ỊU UỐN 

2.4 Thiết lập phương trình cho b i toán dầm ống m ng mỏng thổi 
phồng chịu uốn 

 Để xây dựng bài toán, các công thức Lagrang tổng quát và các biến 

Lagrang đã được sử dụng. Các phương trình cân bằng được suy ra từ 

nguyên lý công suất ảo như dưới đây:  

0 0 0

* * * *
0 0 0 0 0( ) : 0T d d dS

  

        V FΣ gradV f V TV  (2-6) 

 Trong đó 0  là biên của vật thể, T N  là vector các ứng suất 

danh nghĩa. Đối với ống màng mỏng, công suất ảo 

0

*
0dS



 TV  của các lực 

bề mặt đã bao gồm áp suất thổi phồng. Trong đó, áp suất được gây ra bởi 

áp suất thổi phồng sẽ được ký hiệu là 
*

latS

p dS V n . 
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2.4.1 Chuyển động 

 Trong bài toán uốn phẳng ống thổi phồng này, tác giả sử dụng mô 

hình dầm Timoshenko. Vị trí của một phần tử P tại trạng thái chịu uốn 

được tính toán từ chuyển vị của trọng tâm tiết diện và góc xoay của tiết 

ngang (xem Hình 2-7) 

 
Hình 2-7. Chuyển động của ống màng mỏng thổi phồng chịu uốn 

Các thành phần của ten-xơ biến dạng E cũng được tính như sau (2-7): 

2 2 2 21
, cos , ( , , , ) ( , cos , , sin , )

2

1
, cos (1 , )sin

2

0

[ ]

xx X X X X X X X X X

xy X X

yy zz yz zx

E U Y U V Y U Y V Y

E V U

E E E E

   

 

      

  

   

 

2.4.2 Chuyển động ảo 

 Nếu ký hiệu 
*

0( ) ( *( ), *( ),0)U X V XV G  là vận tốc ảo của tâm G0 

và 
*

0( ) (0,0, *( ))Xθ G là góc xoay ảo của tiết diện ngang đang xét. Ma 

trận của ten-xơ gradian vận tốc ảo 
*

0( )Xgrad V P được viết như sau (2-8): 

* * * *

* * * * *
0

, cos , sin , cos 0

( ( )) , sin , cos , sin 0

0 0 0

X X X

X X X X

U Y Y

Mat V Y Y

   

   

   
 

    
 
  

grad V P  

L 

U(X,t) 

V(X,t) 

P0 

ey ey 

ez 

ex 

ez 

P 

(X,t) 

ez 

 

G0 

G 
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2.4.3 Công suất ảo của nội ứng suất 

 

 

0

* *
int 0

* *

0

*

(2) *

( ) :

(1 , ) cos , sin , ( , sin , cos ) ,

(1 , )sin , , cos , (1 , )cos , sin

(1 , )cos , sin , ,

{

[ ]

[ ] }

T

L

X X X X X X

X X X X X X

X X X X

W d

N U M T U NV M T V

M U MV U V T

M U MV M dX

   

    

   



  

      

      

   







FΣ gradV

 

2.4.4 Công ảo của tải trọng ngo i 

 Áp suât thổi phông gây nên một ứng suất trước trong màng mỏng, 

điểu này tạo ra độ cứng và độ ổn định cho ống. Trong nghiên cứu này, áp 

suất thổi phồng được xem như một tải trọng ngoài.  

a. Tải trọng tĩnh 

0 0

* * *
0 0 0 0

* * * * * *

0

* * *

( ) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

dead

L

x y

W d dS

p U p V dX X U Y V

X L U L Y L V L L L



 



 
  

     

  

 



f V TV

 

b. Áp suất thổi phồng 

 Bên cạnh tĩnh tải được trình bày ở trên, ống còn chịu áp lực pn  

phân bố đều trên toàn bộ bề mặt của nó, bao gồm diện tích xung quanh và 

hai đầu. 
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Hình 2-8. Hệ tọa độ cong 

 Chúng ta sẽ xác định sự đóng góp của áp suất thổi phồng p trong 

nguyên lý công suất ảo (2-6). Với mô hình chuyển động của dầm được sử 

dụng trong nghiên cứu này, trong quá trình chịu áp suất thổi phồng và chịu 

uốn, các tiết diện ngang, đặc biệt là hai đầu ống vẫn giữ được dạng hình 

tròn với bán kính R. Như vậy, công suất ảo do áp suất thổi phồng gây ra 

được tính như sau (2-9): 

* * * *
p

* * *

0

* *
0

sin , cos , , (1 , )sin

( cos sin )

{ [ ]}

]

p lat baseS S S

L

X X X X

L

W p dS p dS p dS

P U V V cos U dX

P U V

    

 

  

    

 

  



V n V n V n

 

trong đó
2P p R là áp lực tác dụng lên đầu ống.  

2.4.5 Phương trình cân bằng phi tuyến 

 Đưa các công thức tính công suất ảo gây ra bởi nội ứng suất, bởi tải 

trọng ngoài và bởi áp suất thổi phồng vào nguyên lý công suất ảo (2-6), 

thực hiện các phép tính tích phần từng phần tưng ứng, ta có được hệ 

phương trình cân bằng cho ống màng mỏng thổi phông chịu uốn (2-10): 

ey 

ex 

ez 

X 2

1 

pn 

x 

 

ey 

ez ex 

1

n 

X 

R 
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(2)

(1 , ) , ( cos , ), ( sin ), sin ,

( , ), ( sin , ), ( cos ), cos ,

(1 , ) , cos ( , ), sin (1 , )cos , sin

( , ), , cos (1 , )sin

[ ]

[ ]
[ ]

X X X X X X x

X X X X X X y

X X X X X X

X X X X

N U M T P p

NV M T P p

M U MV T U TV

M P V U

  

  

   

   

     

    

     

    

 

và các điều kiện biên (2-11): 

0

(0)[1 , (0)] (0)cos (0) , (0) (0)sin (0) cos (0) (0)

( )[1 , ( )] ( ) cos ( ) , ( ) ( )sin ( ) cos ( ) ( )

(0) , (0) (0)sin (0) , (0) (0)cos (0) sin (0) (0)

( ) , ( ) ( )sin ( ) ,

X X

X l X

X X

X X

N U M T P X

N L U L M L l L T L L P L X L

N V M T P Y

N L V L M L L

   

   

   

 

     

     

    



(2)

(2)

( ) ( ) cos ( ) sin ( ) ( )

(0)[1 , (0)]cos (0) (0) , (0)sin (0) (0) , (0) (0)

( )[1 , ( )]cos ( ) ( ) , ( )sin ( ) ( ) , ( ) ( )

X X X

X X X

L T L L P L Y L

M U M V M

M L U L L M L V L L M L L L

 

  

  

   

    

    

 

2.4.6 Quy luật ứng xử của vải kỹ thuật ở trạng thái thổi phồng 

 Mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng của màng mỏng trực giao 

này có thể được viết như sau: 

 :  0
E C Σ Σ  (2-12) 

trong đó:  

- E là ten-xơ biến dạng Green - Lagrange;   

- C là ten-xơ độ mềm (ngược với ten-xơ đàn hồi) của vật liệu; 

-  là ten-xơ ứng suất Piola-Kirchhoff; 

- 
0 

là ten-xơ ứng suất trước do áp suất p gây nên tại trạng thái quy 

chiếu – thổi phồng. 

 Phát triển các công thức giống như trong giai đoạn thổi phồng và 

áp dụng điều kiện bài toán phẳng, cuối c ng ta nhận được (2-13):  
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2 2 20
0 0

0

0 0

0 0

1
, ( , , , )

2

, cos (1 , )sin

(1 , )cos , sin ) ,

[ ]

[ ]
[ ]

X X X X

t X X

X X X

I
N N E S U U V

S

T T kG S V U

M M E I U V



 

  

    

   

   

l

l

l

 

2.4.7 Tuyến tính hoá b i toán 

 Quá trình tuyến tính hóa được thực hiện dựa trên giả thuyết thông 

thư ng về độ lớn của chuyển vị và góc xoay nhỏ. Ta thu được phương trình 

tuyến tính hóa (2-14): 

 

0

2
0 0 0

20
0 0

0

,

( ) , ( ) ,

( ) , ( )( , )

xX

yt X t X

X t X

N p

N kG S V P kG S p

N
E I P kG S V

S



  

 

    

     

l l

l l

 

và các điều kiện biên (2-15): 

 

0

0

0 0 0

0 0 0

0
0

0

0
0

0

(0) (0)

( ) ( )

( (0) ) , (0) ( ) (0) (0)

( ( ) ) , ( ) ( ) ( ) ( )

(0)
( ) , (0) (0)

( )
( ) , ( ) ( )

t X t

t X t

X

X

N P X

N L P X L

N kG S V P kG S Y

N L kG S V L P kG S L Y L

N
E I

S

N L
E I L L

S









  

  

    

    

  

  

l l

l l

l

l

 

2.5 Phân tích ứng xử của dầm m ng mỏng thổi phồng chịu uốn 

2.5.1 Dầm công-xôn thổi phồng chịu uốn ngang 

 Ở trạng thái quy chiếu, dầm có dạng hình trụ tròn xoay, chiều dài 

L, bán kinh R, chịu áp suất thổi phồng p. Dầm bị ngàm ở đầu có tọa độ 

0X   và chịu tải trọng tập trung có phương vuông góc với trục dầm yFe tại 

đầu có tọa độ X L , xem Hình 2-9. 
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Hình 2-9. Công-xôn thổi phồng chịu uốn ngang 

 Độ võng V(X) và góc xoay (X) của tiết diện ngang 

2

0
0

( ) ( )
2

( )

F X
X LX

P
E I

S

  

l

 
(2-16) 

2 3

0
0

0

( ) ( )
2 6

( ) t

F LX X FX
V X

P P kG S
E I

S

  


 l
l

 
(2-17) 

 Hai phương trình (2-16) và (2-17) nêu rõ vai trò của áp suất thổi 

phồng p thông qua áp lực 
2P p R  trong các biểu thức tính độ cứng chống 

uốn và chống cắt của dầm. 

 Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng xử của dầm công-xôn thổi 

phồng chịu uốn ngang 

 Trong phần này, để phân tích ứng xử của dầm công-xôn thổi phồng 

chịu uốn ngang, ta sẽ sử dụng các thông số đầu vào đã được sử dụng trong 

giai đoạn thổi phồng để tiến hành mô phỏng số. Kết quả sẽ được thể hiện 

trên các biểu đồ quan hệ giữa độ võng ( )V L  và góc xoay ( )L  của tiết diện 

đầu ống và áp suất thổi phồng (xem Hình 2-10). 

Fey

ex

L

2R
p
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a) Độ võng ( )V L  

 

b) Góc xoay ( )L  

Hình 2-10. Độ võng ( )V L  và góc xoay ( )L  - áp suất thổi phồng p 

 Xác minh l i giải cho bài toán uốn ngang dầm màng mỏng 

bằng phương pháp phần tử h u hạn 

 Để xác minh tính đúng đắn cho l i giải của bài toán dầm màng 

mỏng thổi phồng chịu uốn, chúng ta sẽ so sánh các kết quả thu được từ 

phương pháp giải tích (2-16) và (2-17) với các kết quả thu được từ chương 

trình tính toán PTHH 3D (đã được sử dụng để mô phỏng bài toán thổi 

phồng trong mục 2.3). 

 Trong tất cả các trư ng hợp, các kết quả giải tích (2-16) và (2-17) 

là rất tr ng khớp với các kết quả thu được từ phương pháp PTHH 3D. Sai 

số tương đối lớn nhất vào khoảng 1.9% đối với độ võng và 2.3% đối với 

góc xoay. Các sai số này là rất khả quan và do đó, ta có thể nói lý thuyết 

tính toán dầm màng mỏng thổi phồng chịu uốn là hoàn toàn có thể sử dụng 

được. 

2.5.2 Dầm công-xôn thổi phồng chịu uốn dọc 

 Ở trạng thái quy chiếu, dầm có dạng hình trụ tròn xoay, chiều dài 

L, bán kinh R, chịu áp suất thổi phồng p. Dầm bị ngàm ở đầu có tọa độ 

0X   và chịu tải trọng tập trung có phương song song với trục dầm xF e

tại đầu có tọa độ X L , xem Hình 2-11. 
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Hình 2-11. Công-xôn thổi phồng chịu uốn dọc 

 Lực tới hạn crF  
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(2-18) 

 Phân tích ứng xử của dầm công-xôn thổi phồng chịu uốn dọc 

 Trong phần này, sử dụng các số liệu đầu vào đã được d ng trong 

các bài toán thổi phồng và uốn ngang,  ta sẽ phân tích sự biến thiên của lực 

dọc tới hạn crF  của một dầm công-xôn thổi phồng.  Các kết quả sẽ được 

thể hiện trong biểu đồ Hình 2-12. 

 
Hình 2-12. Lực dọc tới hạn crF   

 Xác minh l i giải cho bài toán uốn dọc dầm màng mỏng bằng 

phương pháp phần tử h u hạn 

F

ey

ex

L

2R p
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 Cũng giống như việc xác minh tính đúng đắn của bài toán dầm thổi 

phồng chịu uốn ngang, để xác đánh giá công thức tính lực tới hạn crF - 

công thức (2-18), ta sẽ so sánh các kết quả giải tích với các kết quả thu 

được từ chương trình tính toán PTHH 3D.  

 Trong tất cả các trư ng hợp, kết quả giải tích rất tr ng khớp với kết 

của thu được từ PTHH 3D. Sai số tương đối lớn nhất trong trư ng hợp 

Màng 1 là 2.7% và đối với Màng 2 là 1.3%. Điều này chứng tỏ lý thuyết 

tính toán dầm thổi phồng chịu uốn dọc là đúng đắn. 

2.6 Kết luận chương 

 Nghiên cứu ứng xử của dầm màng mỏng thổi phồng được thực hiện 

qua hai giai đoạn : thổi phồng và chịu uốn.. 

 Trong giai đoạn đầu tiên, ống được thổi phồng và bắt đầu biến dạng 

từ trạng thái tự nhiên chưa thổi phồng đến trạng thái căng phồng do tác 

dụng của áp suất từ bên trong. Ban đầu, việc tính toán kết cấu trong giai 

đoạn này được thực hiện bằng cách áp dụng các công thức cổ điển cho ống 

có thành dày, sau đó sẽ áp dụng các giả thiết của ống thành mỏng để đơn 

giản hóa bài toán và đưa ra công thức tính toán cuối c ng. 

 Trong giai đoạn tiếp theo, ống đã ở trạng thái thổi phồng và sẽ chịu 

tác dụng của tải trọng ngoài. Tải trọng này sẽ gây uốn ngang hoặc uốn dọc 

cho dầm. Bằng cách sử dụng mô hình dầm Timoshenko và nguyên lý cân 

bằng công suất ảo. Ta có thể viết được các phương trình cân bằng cũng như 

các điều kiện biên cho bài toán dầm màng mỏng thổi phồng chịu uốn.  

 Trong cả hai giai đoạn trên, các kết quả giải tích thu được đều được 

so sánh với các kết quả của phương pháp tính toán phần tử hữu hạn. Sai 

khác rất nhỏ giữa hai phương pháp chứng minh tính đúng đắn của lý thuyết 

được xây dựng.   
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Chương 3 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ỨNG XỬ 

CỦA KẾT CẤU MÀNG MỎNG THỔI PHỒNG 

P ẦN 1: QUY TRÌN  XÁC  ỊN  TÍN  C ẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU 

3.1 Phương pháp xác định tính chất cơ lý của vật liệu 

 Các công thức giải tích thu được từ chương 2 sẽ được d ng trong 

phần này để xác định các hệ số đàn hồi của vật liệu từ các kết quả đo biến 

dạng của ống màng mỏng thổi phồng. 

 Biến đổi hệ phương trình phi tuyến (2-5) theo các hệ số thay đổi 

kích thước hình học của ống về dạng tuyến tính theo các hệ số đàn hồi của 

vật lệu  ,, ,t t tE H E GH H l l l  ta được (3-1):  
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trong đó ẩn số là các thành phần của ten-xơ độ mềm C
*
 (xem 2.1.4), được 

biểu diễn theo các hệ số đàn hồi như sau  ,, ,t t tE H E GH H l l l : 

* 4 4 2 2 2 2

* 2 2 2 2 4 4 2 2

* 3 3 3 3 3 3
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 (3-2) 

 với s là chữ viết tắt của sin  và c là viết tắt của cos . 
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 Thế phương trình (3-2) vào (3-1), ta được một hệ 3 phương trình 

tuyến tính 4 ẩn: 

2
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 (3-3) 

 Hệ phương trình tuyến tính (3-3) có 3 phương trình và 4 ẩn số, do 

vậy nếu chỉ có số liệu của một bộ ba ( , , )xk k k   là không đủ để giải hệ 

phương trình. Cần n  2 bộ ba này để giải quyết bài toán.  
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 (3-4) 

 Giải hệ phương trình (3-4) này bằng phương pháp HouseHolder 

cho phép xác định được các thông số về tính chất cơ lý của vật liệu 

( , , , )t t tE H E H G H l l l . 
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3.2 Phương pháp đo biến dạng ống m ng mỏng thổi phồng 

3.2.1 Ống m ng mỏng thổi phồng đư c sử dụng 

 Trong nghiên cứu này, 4 ống màng mỏng thổi phồng có kích thước 

hình học giống nhau (bán kính R = 7.65cm, chiêu dài L = 1.8m) được chế 

tạo. Các ống này được cấu tạo từ c ng một loại vải kỹ thuật. Điểm khác 

nhau là từ sự định hướng của sợi vải so với trục ống,  0 0 0 0,30 ,45 00 ,9  , 

xem Hình 3-1. Để đảm bảo tính chính xác trong khâu chế tạo, các mẫu vật 

này được đặt hàng chế tạo bởi công ty ATC của Pháp.  

 
a) Ống thổi phồng 

 
b) Sơ đồ định hướng tấm vải 

Hình 3-1. Ống màng mỏng được sử dụng 

3.2.2 Vải kỹ thuật đươc sử dụng 

 Các ống màng mỏng được sử dụng trong thí nghiệm này được cấu 

tạo từ vải kỹ thuật Ferrari F302. Các thông số kỹ thuật của loại vải này 

được cung cấp bởi nhà phân phối Giulio Barbieri S.P.A (Italia). 

3.2.3 Các dụng cụ đo 

 Van điều chỉnh và cảm biến đo áp suất 

 Khi thổi phồng ống, cần phải cung cấp một lượng khí nén liên tục 

để đảm bảo áp suất thổi phồng không đổi trong ống trong quá trình đo. Để 

thực hiện việc này, chúng tôi d ng một van điều chỉnh áp suất và một cảm 

biến đo áp suất (xem Hình 3-2).  

 
a)  

 
b)  

Hình 3-2. a) Van điều chỉnh;  b) thiết bị đo áp suất 

 

L 

2R 


Phương dọc 

 

Phương ngang 
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 Cảm biến đo chuyển vị 

 Để đo chuyển vị, chúng tôi sử dụng các cảm biến đo chuyển vị có 

tên HBM WA/50mm (xem Hình 3-3).  

 
Hình 3-3. Cảm biến đo chuyển vị 

 Bộ xử lý trung tâm HBM Spider8 

 HBM Spider8 là một hệ thống đo đạt điện tử, cho phép chuyển đổi 

tương đương các đại lượng điện thành các đại lượng cơ học và nhiệt học 

(xem Hình 3-4).  

 
Hình 3-4. Bộ xử lý trung tâm 

 Thước đo độ và bút laser 

 Góc xoay của tiết diện ngang được đo bằng cách sử dụng một 

thước đo độ và một bút laser. Trong quá trình thí nghiệm, dấu của bút laser 

chỉ trên thước đo độ cho phép xác định góc xoay của một tiết diện ngang 

cho trước, xem . 

 
a)  

 
b)  

Hình 3-5. Đo góc xoay của tiết diện ngang 

3.2.4 Lắp đặt thiết bị đo 

 Để tiến hành thí nghiệm đo biến dạng của ống màng mỏng trong 

quá trình thổi phồng, một hệ kết cấu chịu lực đã được thiết kế và lắp đặt 

trên một bàn đá tuyệt đối cứng. Tất cả các thiết bị đo hay ống màng mỏng 
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được thí nghiệm đều được liên kết vào hệ này (xem Hình 3-6).  

3.3 Xử lý kết quả - Tính chất cơ lý của vật liệu 

3.3.1 Kết quả thí nghiệm  

 Các phép đo sự thay đổi kích thước hình học (bán kính R và chiều 

dài L ) của ống cũng như góc xoay của tiết diện ngang ( )L  được thực 

hiện với 4 ống màng mỏng có góc định hướng 0 0 0 0,30 ,45 00 ,9  . Các kết 

quả đo được lấy cả trong quá trình thổi phồng ống và xì hơi cho ống. Các 

biểu đồ thể hiện quan hệ giữa sự thay đổi kích thước hình học của ống và 

góc xoay của tiết diện ngang phụ thuộc vào áp suất thổi phồng được thể 

hiện trong Hình 3-7. Các đư ng cong được thể hiện với nét “chấm-gạch” 

biểu diễn sự biến dạng của ống trong quá trình thổi phồng, các đư ng 

“chấm” biểu diễn sự biến dạng của ống trong quá trình xì hơi.  

  
a) Mô hình thí nghiệm 

 
b) Đo sự thay đổi bán kính ống 

 
c) Đo sự thay đổi chiều dài ống 

 
d) Đo góc xoay của ống 

Hình 3-6. Thí nghiệm đo biến dạng ống thổi phồng 
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a) Sự thay đổi bán kính 

 
b) Sự thay đổi chiều dài  

 

c) Góc xoay của tiết diện ngang ở đầu ống ( )L  

Hình 3-7. Sự thay đổi kích thước của ống phụ thuộc vào p 

3.3.2 Xác định các hệ số đ n hồi của vật liệu 

 Từ các kết quả đo sự thay đổi kích thước hình học của ống  ,R L   

và góc xoay của tiết diện ngang ( )L , ta có thể suy ra được bộ ba hệ số 

thay đổi kích thước ống màng mỏng  , ,xk k k   như sau: 

( )
1 1x

R L L
k k k

R L L
 

 
      (3-5) 

 Cứ mỗi phép đo biến dạng ống sẽ cho một bộ ba  , ,xk k k  . Như 

vậy, ta thu được 24 bộ ba   , ,xk k k   từ  các phép đo sự thay đổi kích 
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thước hình học được thực hiện với cả 4 ống  0 0 0 0,30 ,45 00 ,9   và với 6 

áp suất khác nhau. Thế 24 bộ ba này vào hệ phương trình (3-4) ta sẽ được 

một hệ phương trình tuyến tính bao gồm 72 phương trình và 4 ẩn số. Giải 

hệ phương trình này, ta được các hệ số đàn hồi của loại vải được thí nghiệm 

như sau: 

215035 ( ) 215962 ( )

5255 ( ) 0.1971

t

t t

E H Pam E H Pam

G H Pam 

 

 

l

l l

 

 Giá trị của các hệ số đàn hồi ( , , , )t t tE H E H G H l l l  xác định được là 

hợp lý khi so với kết quả của nhiều nhóm nghiên cứu khác trên thế giới.  

 Để kiểm chứng độ tin cậy của các kết quả thu được từ phương pháp 

phân tích ngược, ta sẽ sử dụng các tính chất cơ lý của vật liệu 

( , , , )t t tE H E H G H l l l  vừa thu được để tính toán lại các hệ số thay đổi kích 

thước hình học của ống ( , , )xk k k   bằng hệ phương trình (2-5). Các giá trị 

( , , )xk k k   được tính bằng lý thuyết và được đo bằng phương pháp thực 

nghiệm sẽ được vẽ biểu đồ, phụ thuộc vào áp suất thổi phồng, xem Hình 

3-8. Lưu ý rằng những đư ng liền nét biểu diễn các kết quả giải tích, cón 

những điểm r i rạc biểu diễn các số liệu thu được từ thí nghiệm. 

 
a) Hệ số thay đổi bán kính k  

 
b) Hệ số thay đổi chiều dài xk  



       NC   CN        N                                          

33 

 

 

c) Góc xoay của tiết diện ngang ở đầu ống ( )L  

Hình 3-8. So sánh kết quả lý thuyết và thực nghiệm quá trình thổi phồng 

 Sự ph  hợp của hai biểu đồ đã chỉ ra rằng phương pháp xác định 

các tính chất cơ lý của vật liệu này là có thể áp dụng được. 

 

P ẦN 2:  IỂM C ỨNG BÀI TOÁN DẦM MÀNG MỎNG T ỔI P ỒNG 

C ỊU UỐN NGANG 

3.4 Đo chuyển vị của ống m ng mỏng thổi phồng chịu uốn 

 Trong phần này, các phép đo chuyển vị của ống màng mỏng thổi 

phồng chịu uốn sẽ được trình bày. Các ống đã được sử dụng trong thí 

nghiệm thổi phồng sẽ được sử dụng lại cho thí nghiệm chịu uốn này.  

3.4.1 Lắp đặt thiết bị đo 

 Hệ kết cấu chịu lực được sử dụng trong thí nghiệm thổi phồng 

được sử dụng lại trong thí nghiệm này, tuy nhiên việc lắp đặt các thiết bị đo 

được thay đổi cho ph  hợp với phép đo chuyển vị dầm thổi phồng chịu uốn.  
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. 

a) Mô hình thí nghiệm 

 
b) Hệ vật nặng 

 
c) Ròng rọc được gắn vào bộ 

điều chỉnh 

Hình 3-9. Thí nghiệm đo chuyển vị ống thổi phồng chịu uốn 

3.4.2 Kết quả thí nghiệm 

 Các kết quả đo chuyển vị được thể hiện trong biểu đồ Hình 3-10, 

Hình 3-11: 

 

a) 
00   

 

b) 
090   

Hình 3-10. Biến thiên của độ võng theo tải trọng – p=30 kPa 
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a) 
00   

 

b) 
090   

Hình 3-11. Biến thiên của độ võng theo áp suất – F=300g 

 Sự biến thiên của chuyển vị của tiết diện ngang theo tải trọng tác 

dụng và theo áp suất là ph  hợp với các phân tích giải tích. Tuy nhiên vẫn 

còn sai lệch khoảng 10% giữa kết quả giải tích và kết quả thí nghiệm. Các 

sai số này có thể được giải thích như sau: 

- có những sai sót trong quá trình thực hiện phép đo biến dạng ống 

trong quá trình thổi phồng như: ống không được tuyệt đối thẳng, 

các số liệu đo được chưa chính xác, sai số của cảm biến…. Điều 

này dẫn đến các sai số không thể tránh khỏi trong việc xác định các 

hệ số đàn hồi của vật liệu. 

- vẫn còn các sai sót trong quá trình đo chuyển vị ống thổi phồng 

chịu uốn như: ống không được tuyệt đối thẳng, tải trọng tác dụng 

lên ống tuyệt đối ngang, sai số của cảm biến… 

 Với tất cả những khó khăn đó, ta có thể xem như sai số 10% giữa 

kết quả lý thuyết và kết quả thí nghiệm là hoàn toàn có thể chấp nhận được. 

3.5 Kết luận 

 Trong chương này, hai thí nghiệm đối với kết cấu màng mỏng thổi 

phồng được cấu tạo từ vải kỹ thuật đã được thực hiện: đo sự thay đổi kích 

thước hình học của ống màng mỏng trong quá trình thổi phồng và đo 

chuyển vị của ống màng mỏng thổi phồng chịu uốn. 

 Để tiến hành các phép đo trong quá trình thổi phồng, 4 ống màng 

mỏng có kích thước giống nhau, cấu tạo từ một loại vật liệu vải kỹ thuật 
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nhưng khác nhau về góc định hướng màng mỏng đã được chế tạo. Một kết 

cấu chịu lực và một hệ thống thiết bị đo sự thay đổi kích thước hình học 

của ống đã được thiết kế và lắp đặt. Các phép đo được thực hiện trong cả 

hai quá trình thổi phồng và xì hơi ống màng mỏng. Các kết quả này sau đó 

được sử dụng trong phép phân tích ngược để xác định các hệ số đàn hồi của 

vải kỹ thuật được sử dụng. Phép phân tích ngược này được thực hiện dựa 

trên việc biến đổi hệ phương trình phi tuyến có được từ chương 2 thành 

một hệ phương trình tuyến tính. Các hệ số đàn hồi được xác định theo 

phương pháp này rất gần với các giá trị được tìm thấy trong các nghiên cứu 

trên thế giới. 

 Trong thí nghiệm đo chuyển vị ống màng mỏng thổi phồng chịu 

uốn, hệ thống thiết bị đo biến dạng được sử dụng trong thí nghiệm thổi 

phồng điều chỉnh cho ph  hợp để đo chuyển vị cho ống chịu uốn. Các phép 

đo được thực hiện theo hai quy trình: giữ nguyên áp suất thổi phồng và thay 

đổi tải trọng tác dụng hoặc giữ nguyên tải trọng tác dụng và thay đổi áp 

suất thổi phồng. Các hệ số đàn hồi đã được xác định trong thí nghiệm thổi 

phồng sẽ được sử dụng để tính toán chuyển vị theo phương pháp giải tích 

cho ống màng mỏng thổi phồng chịu uốn. Các kết quả giải tích và thực 

nghiệm sau đó được so sánh với nhau. Sai số 10% giữa kết quả giải tích và 

thực nghiệm là có thể chấp nhận được.  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 Mục đích của nghiên cứu này là phát triển các mô hình tính toán 

cho phép tìm hiểu ứng xử cơ học của ống/dầm thổi phồng được cấu tạo từ 

một màng mỏng trực giao. Các mục tiêu được đặt ra ngay từ phần đầu của 

báo cáo đã được thực hiện và cho phép thu thập một số kết quả sau: 

Kết quả đạt đư c 

 Lý thuyết tính toán kích thước hình học và góc xoay của tiết 

diện ngang của ống màng mỏng ở trạng thái thổi phồng 

Bài toán thổi phồng mống màng mỏng trực giao đã được thực hiện. 

Trạng thái quy chiếu được sử dụng là trạng thái ống chưa bị thổi 

phồng – trạng thái tự nhiên. Các công thức được xây dựng trong 

khuôn khổ chuyển vị và biến dạng lớn. Trong bước đầu tiên, bài 

toán được thiết lập với một ống thành dày để có thể viết được hệ 

phương trình cân bằng tổng quát. Áp dụng giả thiết của ống thành 
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mỏng cho hệ phương trình cân bằng cho phép rút ra được một hệ 

phương trình phi tuyến. Giải hệ phương trình này sẽ cho các hệ số 

thay đổi kích thước hình học và góc xoay của tiết diêng ngang của 

ống màng mỏng ở trạng thái thổi phồng. Các phép mô phỏng số 

học đã chỉ ra rằng sự thay đổi kích thước hình học của ống phụ 

thuộc vào áp suất thổi phồng và sự định hướng của màng mỏng đối 

với trục ống. Để xác minh tính đúng đắn của lý thuyết được xây 

dựng, các kết quả giải tích đã được so sánh với các kết quả thu 

được từ phần mềm tính toán theo phương pháp phần tử hữu hạn 

3D. 

 Lý thuyết tính toán dầm màng mỏng thổi phồng chịu uốn  

Bài toán dầm màng mỏng trực giao thổi phồng chịu uốn đã được 

thực hiện ngay sau bài toán thổi phồng. Trạng thái quy chiếu được 

sử dụng ứng với ống màng mỏng đã được thổi phồng – trạng thái 

quy chiếu thổi phồng. Bài toán được xây dựng trong khuôn khổ 

chuyển vị và biến dạng lớn, sử dụng mô hình dầm Timoshenko. 

Các ảnh hưởng của lực cắt và áp suất thổi phồng đã được kể đến 

trong các phép tính. Một hệ phương trình cân bằng và điều kiện 

biên phi tuyến đã được viết. Tuyến tính hóa các phương trình của 

bài toán xung quanh vị trí cân bằng cho phép rút ra được một hệ 

phương trình cân bằng và điều kiện biên tuyến tính, đơn giản hơn 

và dễ giải hơn. Các kết quả cho thấy sự đóng góp của áp suất thổi 

phồng p vào ứng xử của kết cấu là rất quan trọng. Hai bài toán áp 

dụng: ống màng mỏng trực giao thổi phồng chịu uốn ngang và uốn 

dọc đã được thực hiện. Các kết quả giải tích được so sánh với kết 

quả thu được từ phương pháp phần tử hữu hạn 3D để xác minh tính 

đúng đắn của lý thuyết tính toán. 

 Xác định các hệ số đàn hồi của vải kỹ thuật  

Một kết cấu chịu lực và hệ thống thiết bị đo sự thay đổi kích thước 

hình học của ống trong quá trình thổi phồng đã được thiết kế và lắp 

đặt. Các phép đo được thực hiện với một loạt các ống có cùng kích 

thước hình học, được cấu tạo từ c ng một vật liệu vải kỹ thuật, tuy 

nhiên có góc định hướng của tấm vải so với trục ống là khác nhau. 

Phép phân tích ngược từ các phương trình đã được xây dựng cho 

bài toán thổi phồng ống màng mỏng trực giao đã được đề xuất. Một 

hệ phương trình tuyến tính đã được viết, cho phép xác định các hệ 
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số đàn hồi của vật liệu từ các kết quả đo biến dạng ống màng mỏng 

thổi phồng. Các hệ số đàn hồi được xác định từ phương pháp này 

rất gần với các giá trị đã được tìm thấy trong các nghiên cứu trên 

thế giới. 

 Đo chuyển vị của ống màng mỏng thổi phồng chịu uốn 

Hệ thống thiết bị đo biến dạng được sử dụng trong thí nghiệm thổi 

phồng điều chỉnh cho ph  hợp để đo chuyển vị cho ống chịu uốn. 

Để ph  hợp với lý thuyết tính toán dầm màng mỏng thổi phồng 

chịu uốn, các phép đo chỉ được thực hiện với các ống có phương 

trực giao của tấm vải được định hướng theo phương trục ống. Các 

kết quả đo được từ thực nghiệm đã được so sánh với lý thuyết. Sai 

số giữa các kết quả ở trong mức chấp nhận được. Như vậy có thể 

nói lý thuyết tính toán dầm màng mỏng thổi phồng chịu uốn là 

đúng đắn. Ngoài ra các hệ số đàn hồi của vật liệu vừa xác định 

được là đáng tin cậy và có thể áp dụng để phân tích ứng xử của các 

kết cấu màng mỏng thổi phồng. 

Kiến nghị 

 Các kết quả đạt được trong nghiên cứu này giúp hiểu rõ hơn về ứng 

xử của ống/dầm màng mỏng trực giao thổi phồng. Tuy nhiên, vẫn còn 

nhiều vấn đề cần được đầu tư và mở rộng nghiên cứu hơn: 

- Trong trư ng hợp ống được cấu tạo từ vật liệu màng mỏng mà các 

phương trực giao không trùng với trục ống, mới chỉ có bài toán thổi 

phồng được nghiên cứu. Trong tương lai, cần xây dựng lý thuyết 

cho bài toán dầm màng mỏng thổi phồng chịu uốn. 

- Các phép đo biến dạng ống trong quá trình thổi phồng và đo 

chuyển vị của ống chịu uốn là khá đơn giản và có thể không chính 

xác. Cần thay thế bằng một kỹ  thuật đo chính xác hơn, ví dụ như 

kỹ thuật đo quang học.  

 Cơ quan chủ trì   Chủ nhiệm đề t i 
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