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Tóm tắt: 

Do trục trung hòa của của dầm được chế tạo bằng vật liệu có đặc tính biến thiên (dầm FG) không 
trùng với trục hình học, lực tác dụng đúng tâm P sẽ làm cho dầm bị uốn; mặt khác, độ võng của 
trục dầm tương tác với P gây ra thêm mômen thứ cấp, mà còn được gọi là hiệu ứng phi tuyến 

hình học (hiệu ứng P-δ). Báo cáo này nghiên cứu hiệu ứng phi tuyến hình học của dầm có đặc 
tính biến thiên chịu tải trọng tĩnh dọc trục. Đặc tính của vật liệu giả thiết thay đổi liên tục theo 
chiều cao dầm theo quy luật hàm lũy thừa. Hệ phương trình cân bằng của dầm được thiết lập 
theo nguyên lý công khả dĩ. Phương pháp phần tử hữu hạn được sự dụng để rời rạc và tìm 
nghiệm xấp xỉ của hệ. Các ví dụ số được thực hiện với sự trợ giúp của phần mềm Matlab. Ảnh 
hưởng của tính phi tuyến hình học, các điều kiện liên kết ở biên cũng như hệ số phân bố vật liệu 
đến ứng xử của dầm được phân tích và đánh giá.  

         Từ khóa: Phi tuyến hình học; Dầm FG; Phương pháp phần tử hữu hạn; Ứng suất; Biến 
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Abstract: 

Since the neutral axis of a functionally graded (FG) beam does not coincide with the mid-plane, 
centrically applied forces P make the beam bend; on the other hand, the curvature deformation of 
the beam interacts with P causing additional moment, also known as the geometric nonlinear 

effect (P-δ effect). This paper investigates the geometric nonlinear effect of functionally graded 
beams subjected to axial static force. The material properties of the beam vary continuously in 
the thickness direction according to the power-law distributions. The governing equilibrium 
equations are established by using the principle of virtual work. The finite element method is 
employed to discretize the model and obtain a numerical approximation of the equilibrium 
equations. Numerical examples are carried out in Matlab programming language. The influences 
of geometric nonlinearity, boundary conditions, as well as different material property 
distributions on the behaviors of the beams are also analyzed and evaluated.  
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