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Tóm tắt: 
 

Mô hình giàn ảo (strut and tie model) là công cụ tính toán thiết kế hữu hiệu, được thừa nhận và 
áp dụng tại nhiều nước trên thế giới để phân tích các hư hỏng hay thiết kế mới kết cấu bê tông 
cốt thép, đặc biệt là các khu vực chịu lực cục bộ, các khu vực không liên tục về mặt hình học hay 
tải trọng. Hiện nay, phương pháp này đã được đưa vào trong các tiêu chuẩn thiết kế như 
EuroCode 2, ACI, AASHT, v.v… Ở Việt Nam, mô hình giàn ảo được đưa vào trong tiêu chuẩn 
thiết kế cầu 22TCN-272-01. Tuy nhiên, hiện các tiêu chuẩn vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể cho 
việc thiết kế dầm cao khoét lỗ, cũng như việc xác thực giữa thiết kế dầm cao khoét lỗ theo mô 
hình giàn ảo với các kết quả thí nghiệm. Bài viết này sẽ cung cấp một trình tự thiết kế cho dầm 
cao có lỗ mở theo mô hình giàn ảo, từ đó thực hiện tính toán và thí nghiệm để đánh giá kết quả 
thiết kế. 
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Abstract: 
 

Strut and tie model, an effective tool, has been widely recognized and applied in many countries 
in the world to analyze damage or design new reinforced concrete structures, especially for 
structures with discontinuity in geometry or load, etc.Today, this method  has  been introduced in 
many design standards such as EuroCode 2, ACI, ASSHTO, etc. and 22TCN-227-01 in Vietnam. 
However, these standards do not provide detailed instructions for design of deep beam with 
opening as well as comparisons between design and experimental results. This paper provides 
detailed instructions for design of deep beam with opening using strut and tie model, and then 
carries out experimental research to evaluate the design results.    
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