
 

 

Phân tích dầm đơn bê tông cốt thép 

1. Miêu tả vấn đề 

Sử dụng phần mềm phần tử hữu hạn ABAQUS, phân tích đặc tính chịu lực dầm bê tông cốt 
thép như hình 1.1. Để ngăn ngừa phá hoại chịu nén cục bộ dầm bê tông, tại gối và nơi chịu 
lực đặt tấm đệm thép dày 6 mm. Kích thước mặt cắt dầm như hình 1.2. 

 

Hình 1. 1 Kích thước dầm    Hình 1. 2 Mặt cắt ngang dầm 

Đặc tính vật liệu: 

Bê tông: cường độ kháng nén fc = 2.4e7 N/m2, cường độ kháng kéo ft = 2.4e6 N/m2 

Cốt thép: E = 1.9e11 N/m2, hệ số Poisson  = 0.3, cường độ giới hạn fy = 2.1e8 N/m2 

Tấm đệm: E = 2.1e12 N/m2, hệ số Poisson  = 0.3 

2. Xây dựng cấu kiện dầm bê tông 

Từ Module trên thanh môi trường, lựa chọn 
công năng Part. 

(1) Xây dựng cấu kiện 

Trên vùng công cụ nhấn biểu tượng 
(Create Part) > Xuất hiện cửa sổ Create Part 
như hình 1.3. Trong cửa sổ này Name: 
Dambetong; Modeling Space: 3D; Type: 
Deformable; Base Feature > Shape: Solid; 
Base Feature > Type: Extrusion; Approximate 
size: 3; cuối cùng nhấn Continue…khởi động 
giao diện vẽ đồ họa hai chiều. 

 

Hình 1. 3 Cửa sổ Create Part 

 (2) Vẽ hình hai chiều 

Sau khi khởi động giao diện vẽ đồ họa hai chiều, nhấn biểu tượng  (Create Lines: 
Connected) trên vùng công cụ, ở vùng thông báo hiển thị “ Pick a starting point for the line – 
or enter X,Y:” (chọn điểm bắt đầu của đường thẳng hoặc nhập tọa độ X, Y), nhập tọa độ X, Y 

(-1.25, 0) , màn hình đồ họa xuất hiện điểm bắt đầu của đường thẳng, vùng thông báo tiếp 

tục hiển thị “ Pick an end point for the line – or enter X,Y:” (chọn điểm kết thúc của đường 

thẳng hoặc nhập tọa độ X, Y), nhập tọa độ (-1.25, 0.3) , trong màn hình đồ họa xuất hiện 



 

 

một đường thẳng liên tục. Vùng thông báo vẫn hiển thị lựa chọn điểm cuối của đường thẳng, 
lần lượt nhập giá trị các tọa độ cho đến khi hoàn thành mặt cắt dọc dầm như ở hình 1.4. Nhấn 
Esc trên bàn phím để kết thúc công cụ thao tác vẽ đường thẳng. 

Tọa độ các điểm tạo mặt cắt dọc dầm: 

(-1.25,0); (-1.25,0.3); (1.25,0.3); (1.25,0); (-1.25,0). 

 

Hình 1. 4 Mô hình hình học hai chiều cấu kiện Dambetong 

Nhấn biểu tượng  (Add Dimension) trên vùng công cụ, tiến hành đo kích thước dầm như 
hình 1.5. 

 

Hình 1. 5 Kích thước mô hình hình học hai chiều cấu kiện Dambetong 

Nhấn  (Save Model Database) trên thanh công cụ để lưu mặt cắt vừa thiết lập với tên file 
là dambetong.cae. 

 (3) Tạo mô hình ba chiều 

Sau khi hoàn thành vẽ mặt cắt dọc dầm, vùng thông báo hiển thị như hình 1.6, nhấn nút Done 
xuất hiện cửa sổ Edit Base Extrusion, Depth: 0.15, sau đó nhấn OK để xác nhận và thoát khỏi 
cửa sổ. Mô hình dầm bê tông sau khi hoàn thành cho ở hình 1.7.  

 

Hình 1. 6 Xác nhận có tiếp tục tạo hình khối hay không 

 

Hình 1. 7 Mô hình ba chiều cấu kiện Dambetong 



 

 

3. Xây dựng cấu kiện tấm đệm thép 

(1) Xây dựng cấu kiện 

Trên vùng công cụ nhấn biểu tượng  (Create Part) > Xuất hiện cửa sổ Create Part, trong 
cửa sổ này Name: Tamdemthep; Modeling Space: 3D; Type: Deformable; Base Feature > 
Shape: Solid; Base Feature > Type: Extrusion, tham số khác không thay đổi, cuối cùng nhấn 
Continue…khởi động giao diện vẽ đồ họa hai chiều.  

(2) Vẽ hình hai chiều 

Sau khi khởi động giao diện vẽ đồ họa hai chiều, nhấn biểu tượng  (Create Lines: 

Connected) trên vùng công cụ, ở vùng thông báo nhập tọa độ X, Y (0, 0) , tiếp tục nhập tọa 

độ các điểm tạo mặt cắt tấm đệm: (0,0.06); (0.2,0.06); (0.2,0) và (0,0). Nhấn biểu tượng  
(Add Dimension) trên vùng công cụ, tiến hành đo kích thước như hình 1.8. 

(3) Tạo mô hình ba chiều 

Sau khi hoàn thành vẽ mặt cắt ngang tấm đệm, nhấn nút Done trên vùng thông báo, xuất hiện 
cửa sổ Edit Base Extrusion, Depth: 0.15, sau đó nhấn OK để xác nhận và thoát khỏi cửa sổ. 
Mô hình tấm đệm thép sau khi hoàn thành cho ở hình 1.9.  

  

Hình 1. 8 Mô hình hình học hai chiều    Hình 1. 9 Mô hình hình học ba chiều 

Tương tự tạo cấu kiện Tamdemthep2, tọa độ mô hình hình học hai chiều của nó là (0,0); 
(0,0.06); (0.1,0.06) và (0.1,0). Mô hình hình học hai chiều của Tamdemthep2 như hình vẽ 
1.10, mô hình hình học ba chiều như hình 1.11. 

  

Hình 1. 10 Mô hình hình học hai chiều    Hình 1. 11 Mô hình hình học ba chiều 

4. Xây dựng cấu kiện cốt thép đai 

(1) Xây dựng cấu kiện 

Trên vùng công cụ nhấn biểu tượng  (Create Part) > Xuất hiện cửa sổ Create Part, trong 
cửa sổ này Name: Cotthepdai; Modeling Space: 3D; Type: Deformable; Base Feature > 



 

 

Shape: Wire; Base Feature > Type: Planar, tham số khác không thay đổi, cuối cùng nhấn 
Continue…khởi động giao diện vẽ đồ họa hai chiều.  

(2) Vẽ hình hai chiều 

Sau khi khởi động giao diện vẽ đồ họa hai chiều, nhấn biểu tượng  (Create Lines: 

Connected) trên vùng công cụ, ở vùng thông báo nhập tọa độ X, Y (0, 0.035) , tiếp tục nhập 

tọa độ các điểm tạo vòng thép đai: (0,0.265); (0.08,0.265); (0.08,0.035) và (0,0.035). Nhấn 

biểu tượng  (Add Dimension) trên vùng công cụ, tiến hành đo kích thước như hình 1.12. 

(3) Tạo mô hình ba chiều 

Nhấn nút Done trên vùng thông báo, mô hình ba chiều vòng thép đai sau khi hoàn thành cho 
ở hình 1.13.  

  

Hình 1. 12 Mô hình hình học hai chiều    Hình 1. 13 Mô hình hình học ba chiều 

5. Xây dựng cấu kiện cốt thép dọc 

(1) Xây dựng cấu kiện 

Trên vùng công cụ nhấn biểu tượng  (Create Part) > Xuất hiện cửa sổ Create Part, trong 
cửa sổ này Name: Cotthepdoc (cốt thép chịu nén); Modeling Space: 3D; Type: Deformable; 
Base Feature > Shape: Wire; Base Feature > Type: Planar, tham số khác không thay đổi, cuối 
cùng nhấn Continue…khởi động giao diện vẽ đồ họa hai chiều.  

(2) Vẽ hình hai chiều 

Sau khi khởi động giao diện vẽ đồ họa hai chiều, nhấn biểu tượng  (Create Lines: 

Connected) trên vùng công cụ, ở vùng thông báo nhập tọa độ X, Y (-1.225, 0.265) , tiếp tục 

nhập tọa độ điểm cuối cốt thép dọc (1.225,0.265). Nhấn biểu tượng  (Add Dimension) 
trên vùng công cụ, tiến hành đo kích thước như hình 1.14. 

(3) Tạo mô hình ba chiều 

Nhấn nút Done trên vùng thông báo, mô hình ba chiều cốt thép dọc sau khi hoàn thành cho ở 
hình 1.15.  

 

Hình 1. 14 Mô hình hình học hai chiều cấu kiện Cotthepdoc 



 

 

 

Hình 1. 15 Mô hình hình học ba chiều cấu kiện Cotthepdoc 

Tương tự tạo thêm một cấu kiện Cotthepdoc2 (cốt thép chịu kéo) có tọa độ mô hình hình học 
hai chiều là (-1.225,0.035) và (1.225,0.035). 

6. Định nghĩa vật liệu và thuộc tính mặt cắt 

Từ Module trên thanh môi trường, lựa họn công năng Property.  

(1) Định nghĩa vật liệu 

* Vật liệu bê tông 

Trên vùng công cụ nhấn biểu tượng  (Create Material) > Xuất hiện cửa sổ Edit Material, 
Name: Betong; Nhấn lựa chọn General > Density, trong cửa sổ Data nhập giá trị Mass 
Density: 2400. Tiếp tục lựa chọn Mechanical > Elasticity > Elastic, trong cửa sổ Data nhập 
giá trị Young’s Modulus: 2.95e10; Poisson’s Ratio: 0.2. Tiếp tục lựa chọn Mechanical > 
Concrete Damaged Plasticity, trong Plasticity lần lượt nhập các giá trị Dilation Angle: 30; 
Eccentricity: 0.1; fb0/fc0: 1.16; K: 0.6667; Viscosity Parameter: 0, trong Compressive 
Behavior nhập đường cong quan hệ Yield Stress – Inelastic Strain như hình 1.16a, trong 
Tensile Behavior nhập đường cong quan hệ Yield Stress – Cracking Strain như hình 1.16b, 
sau đó nhấn OK để xác nhận và đóng cửa sổ. 

  

 (a)           (b) 

Hình 1. 16 Cửa sổ Edit Material 

* Vật liệu cốt thép 

Trên vùng công cụ nhấn biểu tượng  (Create Material) > Xuất hiện cửa sổ Edit Material, 



 

 

Name: Cotthepchiunen; Nhấn lựa chọn General > Density, trong cửa sổ Data nhập giá trị 
Mass Density: 7800. Tiếp tục lựa chọn Mechanical > Elasticity > Elastic, trong cửa sổ Data 
nhập giá trị Young’s Modulus: 1.9e11; Poisson’s Ratio: 0.3. Tiếp tục lựa chọn Mechanical > 
Plasticity > Plastic, Yield Stress: 2.1e8; Plastic Strain: 0, sau đó nhấn OK để thoát khỏi cửa sổ 
Edit Material. 

Mặc dù mô hình vật liệu cốt thép chịu nén và chịu kéo như nhau, nhưng để tiện cho chỉnh sửa 
về sau, sử dụng phương pháp tương tự ở trên thiết lập mô hình vật liệu cốt thép chịu kéo. 

* Vật liệu thép bản đệm 

Trên vùng công cụ nhấn biểu tượng  (Create Material) > Xuất hiện cửa sổ Edit Material, 
Name: Thepbandem; Nhấn lựa chọn General > Density, trong cửa sổ Data nhập giá trị Mass 
Density: 7800. Tiếp tục lựa chọn Mechanical > Elasticity > Elastic, trong cửa sổ Data nhập 
giá trị Young’s Modulus: 2.1e12; Poisson’s Ratio: 0.3. Nhấn OK để thoát khỏi cửa sổ Edit 
Material. 

 (2) Định nghĩa thuộc tính mặt cắt 

Nhấn biểu tượng  (Create Section) trên vùng công cụ > xuất hiện cửa sổ Create Section 
như hình 1.17. Category: Solid, Type: Homogeneous, các tham số khác nhận mặc định, nhấn 
Continue… xuất hiện cửa sổ Edit Section như hình 1.18, Material: betong, các tham số khác 
lựa chọn mặc định sau đó nhấn OK để đóng cửa sổ, hoàn thành định nghĩa thuộc tính mặt cắt 
Section-1. 

   

Hình 1. 17 Cửa sổ Create Section    Hình 1. 18 Cửa sổ Edit Section 

Sử dụng phương pháp tương tự thiết lập thuộc tính mặt cắt Section-2, chỉ có Material: 
Thepbandem. 

Nhấn biểu tượng  (Create Section) trên vùng công cụ > xuất hiện cửa sổ Create Section, 
Name: Cothepchiunen; Category: Beam, Type: Truss, các tham số khác nhận mặc định, nhấn 
Continue… xuất hiện cửa sổ Edit Section như hình 1.19, Material: Cothepchiunen, trong 
Cross-sectional area: 2.011e-4, nhấn OK hoàn thành định nghĩa thuộc tính mặt cắt 
Cothepchiunen. Sử dụng phương pháp tương tự thiết lập thuộc tính mặt cắt Cotthepchiukeo, 
Material: Cotthepchiukeo; Cross-sectional area: 1.131e-4 như hình 1.20. 

Sử dụng phương pháp tương tự thiết lập thuộc tính mặt cắt Cotthepdai, Material: 
Cotthepchiunen; Cross-sectional area: 0.503e-4. 



 

 

   

Hình 1. 19 Cửa sổ Edit Section    Hình 1. 20 Cửa sổ Edit Section 

(3) Gán thuộc tính mặt cắt cho cấu kiện 

Nhấn biểu tượng  (Assign Section) trên vùng công cụ, vùng thông báo hiển thị như hình 
1.21, nhấn lựa chọn cấu kiện Dambetong trong vùng đồ họa, nhấn nút Done, xuất hiện cửa sổ 
Edit Section Assignment như hình 1.22, Section: Section-1, sau đó nhấn OK để thoát khỏi cửa 
sổ, hoàn thành định nghĩa thuộc tính mặt cắt cho cấu kiện Dambetong. 

 

Hình 1. 21 Lựa chọn đối tượng gán mặt cắt 

 

Hình 1. 22 Cửa sổ Edit Section Assignment 

Sử dụng phương pháp tương tự gán thuộc tính cho các cấu kiện Tamdemthep, 
Tamdemthep2, Cotthepdai, Cotthepdoc, Cotthepdoc2. 

7. Định nghĩa lắp ghép cấu kiện 

Từ Module trên thanh môi trường, lựa chọn công năng Assembly.  

Nhấn biểu tượng  (Instance Part) trên vùng công cụ, xuất hiện cửa sổ Create Instance 
như hình vẽ 1.23, Parts: Dambetong; Instance Type: Independent, nhấn OK để thoát khỏi cửa 
sổ. 

Nhấn biểu tượng  (Instance Part) trên vùng công cụ, xuất hiện cửa sổ Create Instance, 
Parts: Tamdemthep; Instance Type: Independent, nhấn OK để thoát khỏi cửa sổ. 

 



 

 

 

Hình 1. 23 Cửa sổ Create Instance 

Nhấn biểu tượng  (Translate Instance) để di chuyển Tamdemthep về vị trí đầu dầm. Sau 
khi lựa chọn tấm đệm, nhấn Done trên dòng thông báo, lựa chọn vị trí điểm 1 và điểm 2 như 
hình vẽ 1.24. Tấm đệm sau khi được di chuyển về vị trí cho ở hình 1.25. 

  

Hình 1. 24           Hình 1. 25  

Nhấn biểu tượng  (Linear Partern) trên vùng công cụ, dùng chuột lựa chọn Tamdemthep 
đầu bên trái, nhấn Done, xuất hiện cửa sổ Linear Parttern như hình 1.26, trong Direction 1 > 
Number lựa chọn 2, Offset nhập giá trị 2.3. Trong Direction 2 > Number lựa chọn 1, sau đó 
nhấn OK để thoát khỏi cửa sổ hoàn thành lắp đặt tấm đệm gối dầm. 

 

Hình 1. 26 Copy tấm đệm sang đầu dầm bên phải 

Sử dụng phương pháp tương tự tiến hành thao tác đối với cấu kiện Tamdemthep2, sau khi lắp 
đặt vào vị trí như ở hình vẽ 1.27. 



 

 

 

Hình 1. 27 Mô hình sau khi lắp đặt Tamdemthep2 

Nhấn biểu tượng  (Instance Part) trên vùng công cụ, xuất hiện cửa sổ Create Instance 
như hình 1.28, Parts: Cotthepdai; Instance Type: Independent, nhấn OK để thoát khỏi cửa sổ. 

 

Hình 1. 28 Vị trí cấu kiện Cotthepdai so với cấu kiện Dambetong 

Nhấn biểu tượng  (Instance Part) trên vùng công cụ, xuất hiện cửa sổ Create Instance, 
Parts: Cothepdoc; Instance Type: Independent, nhấn OK để thoát khỏi cửa sổ. 

Nhấn biểu tượng  (Instance Part) trên vùng công cụ, xuất hiện cửa sổ Create Instance, 
Parts: Cothepdoc2; Instance Type: Independent, nhấn OK để thoát khỏi cửa sổ. 

[View] > [Assembly Display Options], xuất hiện cửa sổ Assembly Display Options, trong 
Instance tích bỏ các lựa chọn như hình vẽ 1.29, nhấn OK, mô hình cốt thép như ở hình 1.30. 

  

Hình 1. 29 Cửa sổ Display Options    Hình 1. 30 Cốt thép dầm 

Nhấn biểu tượng  (Rotate Instance), vùng thông báo hiển thị “Select the instances to 



 

 

rotate” (lựa chọn cấu kiện cần xoay), dùng chuột lựa chọn cấu kiện Cotthepdai, nhấn Done, 
vùng thông báo tiếp tục hiện thị “Select start point for the axis of rotation – or enter X, Y, Z”, 
lựa chọn điểm 1, vùng thông báo tiếp tục hiện thị “Select end point for the axis of rotation – 
or enter X, Y, Z”, lựa chọn điểm 2, vùng thông báo hiển thị “Angle of rotation”, nhập giá trị 
90, nhấn Enter để hoàn thành xoay ngang cốt thép đai như hình 1.31. 

 

Hình 1. 31 Xoay ngang cấu kiện Cotthepdai 

Do dầm bố trí cốt thép hai lớp, cần phải bố trí thêm 1 lớp cốt thép chịu kéo trên lớp cốt thép 
đã có 0.035 m, như hình 1.32. 

 

Hình 1. 32 Bố trí thêm một lớp cốt thép chịu kéo 

Sử dụng  (Translate Instance) để di chuyển Cotthepdai về vị trí đầu dầm như hình 1.33. 

 

Hình 1. 33 Di chuyển cấu kiện Cotthepdai về đầu cốt thép dọc 



 

 

Sử dụng  (Linear Partern) trên vùng công cụ để tạo các vòng cốt thép đai trên toàn bộ 
chiều dài dầm như hình 1.34. 

 

Hình 1. 34 Lắp đặt cốt thép đai trên toàn bộ chiều dài dầm 

Tiếp tục sử dụng  (Linear Partern) để tạo các cốt thép dọc còn lại trong dầm. Hệ thống 
cốt thép dầm được cho ở hình 1.35. 

 

Hình 1. 35 Toàn bộ hệ thống cốt thép dầm 

Để thuận tiện cho việc thao tác, sử dụng  để nhóm toàn bộ hệ thống cốt thép thành một 
cấu kiện mới Part – 2.  

Sử dụng  (Translate Instance) để di chuyển Part - 2 theo phương Z một khoảng cách 
0.035 m để cốt thép nằm tại vị trí trung tâm của dầm như hình 1.36. 

 

Hình 1. 36 Vị trí cuối cùng của cốt thép dầm 



 

 

Để thuận tiện định nghĩa ràng buộc bê tông và tấm đệm, sử dụng  (Partition Cell: Define 
Cutting Plane) chia cấu kiện dầm ra thành các khối như hình vẽ 1.37. 

 

Hình 1. 37 Mô hình dầm sau khi lắp ghép 

(còn nữa…) 

 

 

 

 

 

 

 


