
 

 

(…tiếp Phần 1) 

8. Thiết lập bước phân tích 

Từ Module trên thanh môi trường, lựa chn công năng Step.  

Nhấn biểu tượng  (Create Step) trên vùng công cụ, xuất hiện cửa sổ Create Step. Name: 
Step-1; Procedure type: General, cửa sổ bên dưới lựa chọn Static, General, nhấn Continue… 
tiếp tục xuất hiện cửa sổ Edit Step, trong Time Period: 500, các lựa chọn khác nhận mặc định,  
trong tab Incrementation nhập các giá trị như trong hình vẽ 1.38, nhấn OK để thoát khỏi cửa 
sổ, hoàn thành định nghĩa bước phân tích. 

 
Hình 1. 38 Cửa sổ Edit Step 

9. Định nghĩa ràng buộc 

Từ Module trên thanh môi trường, lựa chọn công năng Interaction để tiến hành định nghĩa 
quan hệ ràng buộc giữa mô hình.  

Nhấn biểu tượng  (Create Constraint) trên vùng công cụ, xuất hiện cửa sổ Create 
Constraint, Name: Cotthep; Type: Embedded, nhấn Continue…, vùng thông báo hiển thị 
“Select the embedded region”, lựa chọn cấu kiện Part – 2, vùng thông báo tiếp tục hiển thị 
“Selection the method for host region”, nhấn nút Whole Model, xuất hiện cửa sổ Edit 
Constraint, chấp nhận các mặc định, nhấn OK để thoát khỏi cửa sổ Edit Constraint, hoàn 
thành định nghĩa ràng buộc giữa bê tông và cốt thép như hình 1.39. 

 

Hình 1. 39 Ràng buộc giữa cốt thép và bê tông 

Nhấn biểu tượng  (Create Reference Point), vùng thông báo hiển thị “Select point to act 



 

 

as reference point – or enter X, Y, Z”, nhập tọa độ (-0.4, 0.4, 0.075) ↵ để thiết lập điểm tham 

khảo thứ nhất, nhập (0.4, 0.4, 0.075) ↵ để thiết lập điểm tham khảo thứ hai, nhấn Done được 
kết quả như hình 1.40. 

 

Hình 1. 40 Mô hình sau khi thiết lập điểm tham khảo 

Tiếp tục nhấn biểu tượng  (Create Constraint) trên vùng công cụ, xuất hiện cửa sổ Create 
Constraint, lựa chọn Coupling, nhấn Continue…, vùng thông báo hiển thị “Select the 
constraint control point”, lựa chọn RP-1 bằng cách nhấn chuột, vùng thông báo tiếp tục hiển 
thị “Select the constraint region type”, nhấn nút Surface, nhấn lựa chọn mặt nằm ngang như 
trên hình vẽ 1.41, xuất hiện cửa sổ Edit Constraint, chấp nhận các lựa chọn mặc định, nhấn 
OK để thoát khỏi cửa sổ. 

 

Hình 1. 41 Lựa chọn ràng buộc RP-1 

Làm phương pháp tương tự định nghĩa ràng buộc tương tác RP-2. Mô hình sau khi định nghĩa 
ràng buộc điểm tham khảo cho ở hình 1.42. 



 

 

 

Hình 1. 42 Mô hình sau khi định nghĩa ràng buộc điểm tham khảo 

Giữa tấm đệm và dầm bê tông cũng cần phải định nghĩa quan hệ ràng buộc, để dễ dàng tính 
toán, giả thiết chúng dính chặt trong quá trình phân tích, vì vậy quan hệ ràng buộc của chúng 
lựa chọn phương thức Tie. 

Tiếp tục nhấn biểu tượng  (Create Constraint) trên vùng công cụ, xuất hiện cửa sổ Create 
Constraint, lựa chọn phương thức Tie, nhấn Continue…, vùng thông báo hiển thị “”Choose 
the master type”, nhấn nút Surface, vùng thông báo tiếp tục hiển thị “Select regions for the 
master surface”, dùng chuột lựa chọn mặt trên dầm bê tông vùng tiếp xúc với tấm đệm thép 
như hình 1.43, nhấn nút Done, vùng thông báo tiếp tục hiển thị “Choose the slave type”, nhấn 
nút Surface, dùng chuột lựa chọn mặt dưới tấm đệm tiếp xúc với dầm bê tông như hình vẽ 
1.44, nhấn nút Done, xuất hiện cửa sổ Edit Constraint, chấp nhận các lựa chọn mặc định, 
nhấn OK để hoàn thành ràng buộc giữa tấm đệm và dầm bê tông. 

Sử dụng phương pháp tương tự, ràng buộc các mặt tiếp xúc còn lại. Mô hình sau khi hoàn 
thành tất cả các ràng buộc cho ở hình 1.45. 

Lưu ý: Để lựa chọn các mặt được dễ dàng, từ menu [View] > [Assemble Display Option…], 
lựa chọn tab Instance, tích lựa chọn các cấu kiện cần thể hiện trên màn hình, sau đó nhấn OK. 

 

Hình 1. 43 Lựa chọn vùng trên dầm bê tông tiếp xúc với tấm đệm thép 



 

 

 

Hình 1. 44 Lựa chọn mặt tấm đệm tiếp xúc với dầm bê tông và cửa sổ Edit Constraint 

 

Hình 1. 45 Ràng buộc các cấu kiện trong mô hình 

10. Định nghĩa tải tr ọng và điều kiện biên 

Từ Module trên thanh môi trường, lựa chọn công năng Load để tiến hành định nghĩa tải trọng 
và điều kiện biên.  

(1) Gán tải trọng 

Trong ví dụ này sử dụng phương thức gán tải trọng chuyển vị. Sử dụng Amplitudes thiết lập 
quy luật gia tải, tiến hành gia tải. 

* Thiết lập quy luật gia tải 

[Tools] > [Amplitudes] > [Create…], xuất hiện cửa sổ Create Amplitude, các tham số nhận 
giá trị mặc định, nhấn Continue…, xuất hiện cửa sổ Edit Amplitude như hình 1.46, nhập các 
số liệu như trong hình vẽ, với Time/Frequency từ 0, 1, 2 ~ 501 và Amplitude tương ứng từ 0, 
0.02, 0.04 ~ 10 (có thể từ Excel copy sang), sau đó nhấn OK để thoát khỏi cửa sổ, hoàn thành 
định nghĩa quy luật gia tải. 



 

 

 
Hình 1. 46 Cửa sổ Edit Amplitude 

* Gán tải trọng 

Nhấn biểu tượng  (Create Boundary Condition) trên vùng công cụ, xuất hiện cửa sổ 
Create Boundary Condition, Name: BC-1; Step: Step-1; Category: Mechanical; Types for 
Selected Step: Displacement/Rotation, nhấn Continue…, vùng thông báo hiển thị “Select 
regions for the boundary condition”, dùng chuột lựa chọn RP-1, nhấn Done, xuất hiện cửa sổ 
Edit Boundary Condition và nhập các giá trị như hình 1.47, nhấn OK để thoát khỏi cửa sổ. 
Tương tự như trên gán tải trọng ràng buộc cho PR-2. 

 
Hình 1. 47 Cửa sổ Edit Boundary Condition 

 (2) Định nghĩa điều kiện biên 

Nhấn biểu tượng (Create Boundary Condition) trên vùng công cụ, xuất hiện cửa sổ 
Create Boundary Condition, Name: BC-3; Step: Initial ; Category: Mechanical; Types for 
Selected Step: Displacement/Rotation, nhấn Continue…, vùng thông báo hiển thị “Select 
regions for the boundary condition” (lựa chọn miền gán điều kiện biên), lựa chọn đường giữa 
dưới tấm đệm thép đầu dầm bên trái trong mô hình, sau đó nhấn Done, xuất hiện cửa sổ Edit 



 

 

Boundary Condition, lựa chọn các ràng buộc chuyển vị thẳng U1=U2=0, sau đó nhấn OK 
hoàn thành định nghĩa điều kiện biên đầu dầm trái. 

Tương tự với đầu dầm bên phải ràng buộc chuyển vị U2=0. Mô hình sau khi gán điều kiện 
biên và tải trọng cho ở hình 1.48. 

 
Hình 1. 48 Gán điều kiện biên và tải trọng trên mô hình dầm 

11. Phân chia mạng lưới 

Từ Module trên thanh môi trường, lựa chọn công năng Mesh để tiến hành phân chia mạng 
lưới mô hình.  

(1) Bố trí mạng lưới hạt giống 

Nhấn biểu tượng  (Seed Part) trên vùng công cụ, xuất hiện cửa sổ Global Seeds như hình 
vẽ 1.49, Approximate global size: 0.05, còn lại nhận giá trị mặc định, nhấn Apply, xuất hiện 
như hình vẽ 1.31, sau đó nhấn OK. 

 
Hình 1. 49 Cửa sổ Global Seeds 

(3) Phân chia mạng lưới 

Nhấn biểu tượng  (Mesh Part) trên vùng công cụ, vùng thông báo hiển thị như hình vẽ 
1.51, nhấn Yes, dựa vào định nghĩa ở trên tự động phân chia, mô hình phần tử hữu hạn dầm bê 
tông cốt thép được cho ở hình vẽ 1.52. 



 

 

 
Hình 1. 50 Phân chia trên biên 

 
Hình 1. 51 Chấp nhận phân chia mạng lưới hay không 

 
Hình 1. 52 Mạng lưới phần tử hữu hạn dầm bê tông cốt thép 

12. Công tác phân tích 

Từ Module trên thanh môi trường, lựa chọn công năng Job để tiến hành giao việc phân tích. 

(1) Định nghĩa công tác phân tích 

Nhấn biểu tượng  (Create Job) trên vùng công cụ, 
xuất hiện cửa sổ Create Job như hình vẽ 1.53, Name: 
Job-1, nhấn Continue… xuất hiện cửa sổ Edit Job như 
hình vẽ 1.54, chấp nhận giá trị mặc định, nhấn OK để 
thoát khỏi cửa sổ, hoàn thành định nghĩa công tác 
phân tích mô hình. 

! Trong cửa sổ Create Job, không những có thể đối với 
file CAE thiết lập công tác phân tích, vẫn có thể đối 

với file Inp thiết lập công tác phân tích, cụ thể có thể 

xem ở những phần sau. 
 

Hình 1. 53 Cửa sổ Create Job 



 

 

 
Hình 1. 54 Cửa sổ Edit Job 

(2) Giao việc phân tích 

Từ menu Job trên thanh Menu, lựa chọn Manager…, xuất hiện cửa sổ Job Manager như hình 
1.55. Nhấn Submit có thể thấy dưới Status trong cửa sổ lần lượt chuyển qua các giai đoạn 
Submitted (giao việc phân tích), Running (quá trình phân tích) cuối cùng là Completed (hoàn 
thành phân tích). Nhấn Results (phân tích kết quả) tự động chuyển sang module Visualization. 

 
Hình 1. 55 Cửa sổ Job Manager 

 

 

 

 

 

 


