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Tóm tắt: 
 

Các hàm xấp xỉ dạng đa thức dùng trong phương pháp phần tử hữu hạn đã được sử dụng thành 
công cho các phần tử dạng thanh có tiết diện và biến dạng không đổi dưới tác dụng các điều kiện 
tải trọng và liên kết khác nhau. Việc quy đổi các phần tử thanh có tiết diện và biến dạng thay đổi 
này cho phù hợp với các hàm xấp xỉ dạng đa thức truyền thống hoặc đề xuất các hàm xấp xỉ thay 
thế là hết sức cần thiết. Nhóm tác giả đề xuất phương pháp quy đổi các phần tử thanh có tiết diện 
thay đổi cho phù hợp với việc sử dụng các hàm xấp xỉ truyền thống để sử dụng trong mô hình 
chuyển vị của phương pháp phần tử hữu hạn. Bằng việc áp dụng phương pháp quy đổi này, kết 
quả tính toán mô hình thanh có tiết diện và biến dạng thay đổi đã thỏa mãn được các điều kiện về 
hội tụ và cân bằng.         
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Abstract: 
 

The current approximation functions used in finite element method have been successfully 
applied to calculate the frame element with the constant cross-sectional area and Young’s 
modulus under different constraint and loading conditions. However, the application of these 
functions to the frame element with the change of cross-sectional area and Young’s modulus has 
some limitations on balance and convergence conditions. Therefore, alternative frame models or  
alternative approximation functions used in finite element model for such type of frame element 
are necessary. This paper will firstly emphasize the limitation of using current approximation 
functions for frame element with the change of cross- section and Young’s modulus. The authors 
will then propose a method to develop alternative frame models which can be used in finite 
element method to calculate such elements under different load and boundary conditions. The 
results of using new frame models demonstrate that the finite element model has satisfied the 
balance and convergence conditions.                
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