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Tóm tắt: 

Khi thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo các phương pháp truyền thống, tính chất ngẫu nhiên 

của vật liệu, kích thước hoặc tải trọng tác dụng được kể đến trong các hệ số an toàn. Bài báo này 

trình bày phương pháp và kết quả áp dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế kết cấu bê tông cốt 

thép. Đây là xu thế nghiên cứu trên thế giới. Ở Việt Nam việc ứng dụng lý thuyết này trong thiết 

kế công trình đang ở những bước đầu và phát triển rộng hơn trong những năm gần đây. Phương 

pháp này đảm bảo an toàn cho kết cấu, kinh tế và hợp lý hơn các phương pháp tính theo một hệ 

số an toàn tổng hợp. Ví dụ minh họa được thực hiện với bài toán dầm khung bê tông cốt thép của 

một công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

        Từ khóa : Bê tông cốt thép ; Dầm khung; Chỉ số độ tin cậy; Xác suất phá hủy; Hàm trạng 

thái giới hạn. 

Abstract: 

Design of reinforced concrete (RC) structures according to traditional method involves several 

kinds of uncertainties, which are usually considered through the safety factors prescribed in the 

codes of practice. This paper addresses the possibility of applying reliability theory to the design 

of reinforced concrete beams according to Vietnam standard (TCVN 5574-2012). In Vietnam, the 

application is still in initial phrase and will develop in next years. The method will ensure safety, 

economy and adequacy of the structure. The application to the design of a reinforced concrete 

frame of a building located in Vinh Long province shows the effectiveness of the proposed 

method. 
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