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MỞ ĐẦU  

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong lĩnh vực thiết kế công trình xây dựng nói và công trình 

cầu nói riêng, đa số các trường hợp những mô hình được thiết lập 

trong quá trình thiết kế dựa vào các giả thiết nhằm đơn giản hóa trong 

tính toán; do đó thường không phản ánh hết những tình huống xảy ra 

trong thực tế về bản chất của các sự kiện và hiện tượng. Điều này có 

nghĩa đã tiềm ẩn tính không chính xác. 

Khi tính toán thiết kế, các đại lượng tác động đến công trình 

như tải trọng, vật liệu, kích thước hình học đều được xem là các đại 

lượng có tính chất tiền định, cho nên thực tế các kết quả có sự sai 

lệch so với sơ đồ được chọn để tính toán, vì thực tế các đại lượng tác 

động đến quá trình tính toán kết cấu như tải trọng tác động, các đặc 

trưng vật liệu, kích thước hình học, các liên kết trong sơ đồ tính…là 

các đại lượng mang bản chất ngẫu nhiên, hoặc thông tin không rõ 

ràng mà trong quá trình tính toán chưa xét đến, dẫn đến kết quả đánh 

giá chất lượng của công trình chưa chính xác và chưa phản ánh toàn 

diện được sự làm việc thực tế của công trình. 

Chính vì vậy, trong thực tế kết cấu vẫn có thể xảy ra sự cố 

ngay cả khi lấy hệ số an toàn lớn. Từ đó, có thể nhận xét rằng 

phương pháp đánh giá mức độ an toàn của kết cấu theo mô hình tiền 

định chưa đủ khả năng lượng hóa được xác suất phá hỏng. Để có thể 

đánh giá mức độ an toàn của kết cấu một cách toàn diện hơn khi kể 

đến sự ảnh hưởng của các yếu tố mang tính ngẫu nhiên, lý thuyết độ 

tin cậy được áp dụng theo xác suất thống kê. Trong những trường 

hợp thiếu thông tin, thông tin không rõ ràng hoặc không chắc chắn có 

thể dùng các mô hình đánh giá mức độ an toàn của kết cấu theo quan 
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điểm của lý thuyết mờ. Hơn nữa, việc áp dụng lý thuyết tập mờ trong 

việc đánh giá mức độ an toàn trong ngành công trình cầu ở Việt Nam 

chưa được rõ nét. 

Xuất phát từ thực tế nguyên nhân đó, đề tài “Phân tích và đánh 

giá mức độ an toàn của kết cấu cầu theo lý thuyết độ tin cậy”được đề 

xuất với mong muốn phân tích tính toán mức độ an toàn cho kết cấu 

công trình cầu nói riêng và hệ thống kỹ thuật bất kỳ nào đó nói 

chung. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu ứng dụng của lý thuyết tập mờ và độ tin cậy để 

phân tích và đánh giá mức độ an toàn của kết cấu cầu. 

Phân tích và đánh giá mức độ an toàn của một kết cấu cầu trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh trong trường hợp xét đến một số yếu tố tác 

động như vật liệu, hình học, tải trọng. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết tập mờ và các phương pháp đánh 

giá mức độ an toàn cho kết cấu theo lý thuyết độ tin cậy. 

Ứng dụng vào kết cấu cầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong 

trường hợp có tham số đầu vào mờ. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu bằng lý thuyết kết hợp với thực nghiệm và ứng 

dụng tính toán số trên máy tính. 

5.  Bố cục đề tài 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1 TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN 

TOÀN CỦA KẾT CẤU 

Mức độ an toàn của kết cấu cầu là vấn đề đặc biệt được quan 

tâm trong công tác thiết kế tính toán kết cấu công trình cầu. Vì vậy, 

việc nghiên cứu các phương pháp đánh giá mức độ an toàn cho các 

kết cấu nói chung và công trình cầu nói riêng là một vấn đề rất cần 

được quan tâm. Theo đó, công trình cầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn 

và tiêu chí đặt ra nhằm đảm bảo chất lượng cho công trình không bị 

hư hỏng, không bị phá hỏng khi đưa vào sử dụng hoặc trong quá 

trình sử dụng. 

Đánh giá mức độ làm việc an toàn của kết cấu công trình là 

một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác thiết kế và 

chẩn đoán kỹ thuật. Nội dung đánh giá dẫn đến dạng bài toán so sánh 

hai tập hợp. Trong đó, tập thứ nhất (Q) chứa các thông tin đặc trưng 

cho trạng thái làm việc của kết cấu thường gọi là tập hiệu ứng tải 

trọng của kết cấu và tập thứ hai (R) chứa các thông tin đặc trưng 

năng lực của kết cấu thường gọi là tập khả năng của kết cấu, được 

thiết kế theo một tiêu chuẩn chất lượng nào đó. 

Thực tế hiện nay thiết kế kỹ thuật đã có những bước phát triển 

đáng kể và đã có một phương pháp tính toán thiết kế mới đó là 

phương pháp thiết kế theo độ tin cậy với sự hỗ trợ bởi các phương 

pháp mô phỏng và tổng hợp hiện đại. Theo phương pháp này, độ tin 
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cậy có thể được tính toán thông qua các công thức và quá trình mô 

phỏng bằng máy tính để xác định trạng thái hư hỏng của hệ kết cấu. 

Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện cho phép trong thực tế, để đánh 

giá mức độ an toàn cho hệ kết cấu nào đó ta có thể kết hợp cả hai 

phương pháp phân tích độ tin cậy theo mô hình kiểm nghiệm, thử 

nghiệm và theo mô hình mô phỏng tính toán trên máy tính thì kết quả 

tính toán sẽ phản ánh sát thực sự làm việc thực tế của hệ kết cấu [1]. 

1.2 QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN KẾT CẤU THEO 

LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT 

NAM 

Những công trình nghiên cứu đặt nền móng cho lý thuyết độ 

tin cậy của kết cấu công trình xây dựng thuộc về các nhà cơ học Liên 

Xô và sau đó được mở rộng ở các nước ở Châu Âu, Mỹ, … Nước Mỹ 

đã tách lý thuyết độ tin cậy ra thành một môn học riêng vào đầu 

những năm 1950 và Freudenthal và Pugsley là những người đầu tiên 

có đóng góp giải quyết bài toán độ tin cậy của kết cấu chịu tải trọng 

tĩnh, từ đó nghiên cứu đưa ra mô hình thống kê cho tuổi thọ của các 

kết cấu chịu tải trọng động. Các nghiên cứu và ứng dụng của độ tin 

cậy ngày càng phát triển tăng cả về số lượng và chất lượng cho đến 

những năm của thập niên cuối thế kỷ XX, các nghiên cứu và ứng 

dụng trong giai đoạn này đã chú ý kể đến sự ngẫu nhiên của các yếu 

tố tác động lên kết cấu công trình [1]. 

Ngành xây dựng có những nghiên cứu ban đầu ứng dụng lý 

thuyết mờ vào năm 1970. Các công trình tiếp theo liên quan đến đánh 

giá độ tin cậy mờ hiện vào các năm 1979, 1989, 1990, 1997, 2003, và 
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cho đến nay có hàng loạt bài báo công bố các kết quả nghiên cứu ứng 

dụng. Các công trình nghiên cứu về độ tin cậy mờ của kết cấu công 

trình trước tiên tập trung ở các nước Anh, Mỹ, Trung Quốc, Đài loan, 

Hàn Quốc, Đức, Bỉ như: Đánh giá mức độ an toàn của kết cấu theo 

quan điểm ngẫu nhiên mờ [12]; Sử dụng lý thuyết tập mờ phân tích 

độ tin cậy mờ hệ thống [14]; Tính không chắc chắn dưới dạng ngẫu 

nhiên-mờ của các đại lượng trong cơ học tính toán [13]. Sau đó, 

những công trình nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tập mờ trong xây 

dựng cũng được phát triển ở nhiều nước khác trong đó có Việt Nam. 

1.3 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY 

TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 

Lý thuyết độ tin cậy (ĐTC) được xây dựng và phát triển trên 

cơ sở các môn lý thuyết xác suất, thống kế toán học và lý thuyết các 

quá trình ngẫu nhiên (QTNN), từ năm 1930. Lý thuyết ĐTC xuất 

phát từ nhu cầu về đánh giá, kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí, 

thiết bị máy, hàng hóa, đặc biệt là những mặt hàng chất lượng cao, 

sản xuất hàng loạt như hàng điện tử, cơ khí chính xác,… Tuy vậy đối 

với các công trình xây dựng, độ tin cậy chưa được quan tâm đúng 

mức vì thời đó người ta xem rằng sản phẩm xây dựng được sản xuất 

đơn lẻ và các công trình xây dựng quy mô lớn được quan niệm là 

công trình có độ bền vĩnh cửu. Sau năm 1945 và đặc biệt từ năm 

1970 lý thuyết độ tin cậy trong lĩnh vực xây dựng đã được quan tâm 

do công nghiệp xây dựng phát triển và trong thực tế có khá nhiều do 

nhiều công trình bị phá hoại trước tuổi thọ thiết kế. 

Thực tế cho thấy các công trình xây dựng mới ngày càng có 
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quy mô lớn, phức tạp về mặt kết cấu, vật liệu mới, đa dạng về tác 

động do đó đòi hỏi phải nghiên cứu đày đủ hơn các yếu tố ngẫu nhiên 

trong tính toán. Bên cạnh đó, kinh tế thị trường đòi hỏi phải kiểm 

soát được mối quan hệ chất lượng và an toàn trong xây dựng và khai 

thác công trình. Lý thuyết độ tin cậy là công cụ đánh giá an toàn, dự 

báo tuổi thọ kết cấu công trình được nhiều quốc gia quan tâm nghiên 

cứu ứng dụng vào tiêu chuẩn thiết kế. Trong đó, việc mô hình hóa hệ 

thống kết cấu theo lý thuyết độ tin cậy là một nội dung quan trọng. 

Có thể chia quá trình nghiên cứu này thành hai giai đoạn: 

(1) Giai đoạn 1 là nghiên cứu cơ bản, bao gồm việc nghiên cứu 

các yếu tố tác động có bản chất ngẫu nhiên lên kết cấu công trình như 

động đất, gió bão, sóng,…dẫn đến bài toán động lực học ngẫu nhiên, 

chủ yếu xét tính chất ngẫu nhiên của tải trọng, Nghiên cứu các yếu tố 

ngẫu nhiên thuộc về kết cấu công trình như vật liệu, cấp phối kích 

thước hình học, mô hình liên kết,…dẫn đến việc nghiên cứu các toán 

tử ngẫu nhiên mô tả trạng thái làm việc của chúng. Nghiên cứu 

phương pháp xác định đáp ứng và phương pháp phù hợp xử lý kết 

quả, đánh giá về mức an toàn/rủi ro và dự báo thời gian khai thác an 

toàn của kết cấu công trình là hai nhiệm vụ gắn kết khi nghiên cứu lý 

thuyết độ tin cậy. Trong những năm gần đây, các công trình nghiên 

cứu cơ bản và ứng dụng lý thuyết toán mờ để mô phỏng tham số đầu 

vào, xây dựng mô hình phân tích và lập công thức đánh giá an 

toàn/rủi ro kết cấu công trình, được nhiều chuyên gia trong và ngoài 

nước quan tâm nghiên cứu. Cách tiếp cận mới này tỏ rõ có nhiều ưu 

thế khi ứng dụng vào thực tế do tính toán đơn giản và sử dụng được 
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kinh nghiệm của chuyên gia, trong hoàn cảnh thông tin đầu vào 

không chắc chắn với số lượng không đủ xây dựng quy luật thống kê. 

(2) Giai đoạn 2 là nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy 

đặc biệt có ý nghĩa với những lĩnh vực mà các cấu kiện xây dựng 

được chuẩn hóa và sản xuất hàng loạt theo quy mô công nghiệp, quản 

lý chất lượng theo ISO, có thời gian khai thác không thuộc diện vĩnh 

cửu. Ví dụ, các panel, cột điện, ống hoặc hộp cống, dầm cầu, vật liệu 

thép hoặc bê tông cốt thép và khung nhà công nghiệp tiền chế,… Các 

kết quả giai đoạn 2 được xét đưa vào tiêu chuẩn quốc gia. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 

Việc đánh giá và thiết kế các công trình xây dựng nói chung và 

công trình cầu nói riêng theo lý thuyết độ tin cậy với các biến không 

chắc chắn như kích thước hình học, tính chất cơ lý của vật liệu, sơ đồ 

kết cấu, tải trọng tác dụng, …. là xu thế tất yếu trên thế giới và Việt 

Nam. 

Hiện nay, một loạt các cầu cũ trên hệ thống giao thông nước ta 

đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng và thậm chí một số cầu đã sụp đổ. 

Do đó, việc đánh giá mức độ an toàn của chúng theo độ tin cậy với 

các biến mờ là cần thiết 
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CHƢƠNG 2 

LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY  

TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN CỦA KẾT CẤU 

 

2.1. CÁC TRẠNG THÁI AN TOÀN/RỦI RO CỦA KẾT CẤU 

 2.1.1. Các khái niệm cơ bản 

2.1.1.1 Hư hỏng kết cấu 

2.1.1.2 Các trạng thái giới hạn đối với công trình cầu  

 2.1.2. Độ tin cậy mờ (mức độ an toàn) 

2.1.2.1 Định nghĩa độ tin cậy mờ 

2.1.2.2 Phân loại độ tin cậy mờ 

2.2. CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ AN TOÀN/RỦI RO 

CỦA CẤU KIỆN 

2.2.1. Hiệu ứng tải trọng và sức kháng là các đại lƣợng mờ 

2.2.1.1. Phương pháp lát cắt α 

2.2.1.2. Phương pháp hệ số an toàn mờ 

2.2.1.3. Phương pháp tỷ số giao hội 

Phương pháp tỷ số giao hội được xây dựng trên cơ sở phép 

giao thoa (luật min) và phép hợp (luật max) của hai tập mờ hiệu ứng 

tải trọng Q  và sức kháng R  (Hình 2.3). Mức độ không an toàn FP 

được đánh giá bằng tỷ số kết quả của phép giao với kết quả phép hội 

trong điều kiện an toàn chăc chắn ( R Q ) như sau: 

R Q

R Q

FP
 


 

 (2.11) 
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và mức an toàn:                   1 1
R Q

R Q

SP FP
 

   
 

 (2.12) 

trong đó R, Q và R, Q lần lượt là diện tích giao nhau và diện tích 

toàn phần của R và Q . Phương pháp tỷ số giao hội thực chất là tỷ số 

diện tích nên đã xét đến ảnh hưởng độ rộng của hai tập R và Q . Tuy 

nhiên, theo [1] trong các công thức xác định FP đều cần tìm tung độ 

h, tức là tìm giao giữa R và Q . Điều này không phải lúc nào cũng 

thực hiện được, nhất là khi hai tập mờ R và Q  cắt nhau nhiều hơn 

một điểm. 

 

Hình 2.3. Phương pháp tỷ số giao hội 

2.2.1.4. Phương pháp tỷ số diện tích 

Để khắc phục việc tìm giao điểm giữa R và Q , phương pháp tỷ 

số diện tích [9], [21] quan tâm trực tiếp đến hiệu của chúng:  G R Q  

và sử dụng G  để đánh giá. Vì R và Q  là những tập mờ nên G  cũng 

là tập mờ. Sử dụng tập mờ G  dạng tam giác và với mô hình giao thoa 

mờ - mờ, mức độ không an toàn FP và mức độ an toàn SP tương ứng 

được xác định từ phần diện tích âm, bên trái và diện tích dương, bên 

phải của đồ thị hàm thuộc μG(X) (Hình 2.4). 
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Hình 2.4. Phương pháp tỷ số diện tích 

Mức độ không an toàn được xác định theo công thức: 

1

1 2

FP


 




 (2.13) 

Mức độ an toàn được xác định theo công thức: 

2

1 2

SP


 



 (2.14) 

Phương pháp tỷ số diện tích phù hợp với ý nghĩa hình học của 

định nghĩa xác suất. Phương pháp này đã khắc phục được đặc điểm 

không cùng độ đo trong phương pháp sử dụng mô hình giao thoa mờ 

- ngẫu nhiên vì Q và R là hai đại lượng cùng độ đo. Tuy vậy, khác 

với lý thuyết xác suất, lý thuyết mờ cung cấp một phương pháp để 

“chính xác hóa” những cái không chắc chắn chủ quan trên các sự 

kiện khách quan, nó chưa phải là lý thuyết xác suất được sử dụng khi 

định nghĩa độ tin cậy. Do đó, mức an toàn SP xác định theo công 

thức (2.14) chỉ được xem là tương đương với độ tin cậy Ps theo định 

nghĩa ở mô hình ngẫu nhiên 

2.2.2. Hiệu ứng tải trọng và sức kháng là các đại lƣợng 

ngẫu nhiên - mờ 

2.2.2.1. Phương pháp độ tin cậy ngẫu nhiên - mờ 

2.2.2.2. Phương pháp độ tin cậy bậc nhất mờ - Phương pháp 

FFORM 
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2.2.3. Hiệu ứng tải trọng hoặc sức kháng, một đại lƣợng 

ngẫu nhiên, một đại lƣợng mờ 

2.3. VÍ DỤ ÁP DỤNG TÍNH TOÁN 

2.3.1. Số liệu đầu vào 

2.3.2. Trình tự tính toán 

2.3.3. Thực hiện tính toán 

2.3.3.1. Mômen và chuyển vị của dầm do tải trọng gây ra 

2.3.3.2.  Mômen kháng uốn danh định và chuyển vị cho phép 

của dầm 

2.3.4. Phân tích và đánh giá mức độ an toàn của kết cấu 

dầm 

2.3.4.1. Về cường độ 

2.3.4.2. Về chuyển vị 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy mờ để đánh giá mức độ an toàn 

của cấu kiện đã được các nhà nghiên cứu và hoàn chỉnh trên cơ sở 

toán học chặt chẽ. Tùy thuộc vào chất lượng thông tin đầu vào, tập 

hiệu ứng tải trọng Q và tập sức kháng R của kết cấu có thể được xây 

dựng. Từ đó, độ tin cậy được xác định dựa trên các mô hình khác 

nhau và trong trường hợp này, độ tin cậy được gọi theo thuật ngữ độ 

tin cậy mờ.  

Tác giả đã ứng dụng lý thuyết độ tin cậy mờ để thực hiện trên 

một trường hợp dầm BTCT nhịp giản đơn chịu tải trọng tập trung với 

các tham số mờ khác nhau. Kết quả đạt được làm cơ sở để phát triển 

tính toán ứng dụng trong mô hình kết cấu nhịp cầu thực tế với hiệu 

ứng tải trọng và sức kháng là các đại lượng mờ sẽ được trình bày ở 

Chương 3 
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CHƢƠNG 3 

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN  

CỦA CÁC KẾT CẤU NHỊP CẦU TRÊN 

 ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 

 

3.1. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT CẤU NHỊP CẦU BA 

ĐỘNG  

3.1.1. Giới thiệu về cầu Ba Động 

Cầu Ba Động nằm trên đường tỉnh ĐT913 tại Km04+530 

thuộc xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải (Hình 3.1). Cầu gồm 5 

nhịp BTCT dự ứng lực 24.54m, tiết diện dầm I với bản BTCT đổ sau, 

chiều dài cầu là 122,7m, bề rộng cầu 4,6m, phần xe chạy 4,0m và 

được đưa vào sử dụng năm 2000. Tải trọng thiết kế ban đầu là H13-

X60; tuy nhiên, hiện nay cầu bị hạn chế tải trọng khai thác với biển 

cắm 10 tấn (Hình 3.2) 

Cầu có vị trí chiến lược quan trọng bởi đây là tuyến đường 

huyết mạch vừa đảm bảo an ninh quốc phòng vừa phục vụ vận 

chuyển hàng nông sản, thủy hải sản, vận chuyển vật tư phục vụ cho 

nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, phát triển khu du lịch biển Ba 

Động,.... Tuy nhiên, tải trọng khai thác chỉ 10 tấn nên không đáp ứng 

được nhu cầu lưu thông thực tế. Do vậy, việc đánh giá năng lực chịu 

tải thực tế của cầu Ba Động là cần thiết. Việc phân tích và đánh giá 

này sẽ dựa vào lý thuyết tập mờ và độ tin cậy như đã được trình bày 

trong Chương 2. 

3.1.2. Đo đạc hiện trạng kết cấu nhịp cầu Ba Động 

3.1.2.1. Tải trọng thử 

3.1.2.2. Xác định cường độ bê tông dầm chủ 

3.1.2.3. Xác định hệ số phân bố ngang của các dầm chủ 
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3.1.3. Xác định mômen và chuyển vị với các tham số mờ 

Các đại lượng như chiều dài nhịp L2, khoảng cách giữa hai xe 

L1, các tải trọng trục xe Pi=1-4 (Hình 3.8) và mô đun đàn hồi E sẽ được 

xem là các tham số đầu vào mờ để xác định mô men và chuyển vị lớn 

nhất tại tiết diện giữa nhịp dầm chủ và được thể hiện trên bảng 3.4. 

 

Hình 3.8.Các tham số đầu vào mờ trong xác định hiệu ứng của tải trọng 

Ứng dụng phần mềm SAP 2000 v14.2.4 (Hình 3.9) để tìm 

mômen lớn nhất do tất cả các tải trọng gây ra và chuyển vị do hoạt tải 

gây ra tại tiết diện giữa nhịp của dầm chủ với hệ số phân bố ngang 

thực tế lớn nhất được xác định trên bảng 3.3. Với mỗi giá trị mờ sẽ 

được một tập hợp gồm 78125 sơ đồ tính. Vì số lượng kết quả sau khi xử 

lý là rất lớn, không thể trình bày vào luận văn nên dưới đây tác giả trình 

bày kết quả giá trị max và min của mô men và chuyển vị (Bảng 3.5). 

 

Hình 3.9. Mô hình sơ đồ tính toán bằng phần mềm SAP 
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Bảng 3.4. Bảng giá trị tải trọng và độ mờ 

Độ mờ 

Các đại  

lƣợng mờ 

-10% 

(0.9) 

-5% 

(0.95) 

Giá trị 

trung tâm 

(1.0) 

+5% 

(1.05) 

+10% 

(1.1) 

Mô đun đàn 

hồi E 

(T/m2) 

2,934,000 3,097,000 3,260,000 3,423,000 3,586,000 

Dài nhịp L2 

(m) 
21.6 22.8 24 25.2 26.4 

K/c 2 xe L1 

(m) 
5.4 5.7 6 6.3 6.6 

Tải trọng P1 

(T) 
3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 

Tải trọng P2 

(T) 
13.3 14.0 14.7 15.4 16.1 

Tải trọng P3 

(T) 
4.0 4.25 4.5 4.7 5.0 

Tải trọng P4 

(T) 
8.3 8.75 9.2 9.65 10.1 

 

Dựa vào kết quả trên bảng 3.5 và phương pháp lát cắt α trong 

Chương 2, mối liên hệ giữa mô men và chuyển vị với mức phụ thuộc 

tương ứng được xác định và thể hiện trên bảng 3.6 và các hình 3.10 

và 3.11 tương ứng. 

Bảng 3.6. Kết quả mô men, chuyển vị và mức phụ thuộc 

Stt 
Mô men M 

(T.m) 

Chuyển vị U 

(m) 

Mức phụ 

thuộc 

1 255 0.0111 0 

2 291 0.0160 0.5 

3 327 0.0209 1 (Trung tâm) 

4 368 0.0259 0.5 

5 408 0.0309 0 
 



15 

3.1.4 Xác định mô men kháng và chuyển vị cho phép với 

các tham số mờ  

Khả năng chịu lực của tiết diện phụ thuộc vào kích thước tiết 

diện, tính chất cơ lý của kết cấu vật liệu trong dầm, số hiệu cốt thép, 

... Đối với việc xác định sức kháng uốn của tiết diện dầm chủ, một số 

đại lượng không chắc chắn có thể do sai số trong quá trình chế tạo 

cấu kiện, ... Trong luận văn, các đại lượng cường độ chịu bê tông f'c; 

diện tích cốt thép dọc chịu lực As và khoảng cách từ thớ chịu kéo đến 

trọng tâm cốt thép kéo d1x sẽ được xem là các tham số mờ để tìm kết 

quả sức kháng uốn danh định. Khi đó, sức kháng uốn danh định Mn 

ứng với mỗi tham số mờ cùng với mức độ phụ thuộc của nó được 

tính toán và thể hiện trên bảng 3.7. Từ đó, các giá trị max/min, giá trị 

trung tâm và các giá trị tại lát cắt α được xác định trên bảng 3.8. Và 

mối liên hệ giữa mức phụ thuộc với sức kháng uốn danh định Mn và 

chuyển vị được thể hiện trên bảng 3.9 và các hình 3.12 và 3.13. 

3.1.5 Đánh giá mức độ an toàn của kết cấu nhịp cầu Ba 

Động 

3.1.5.1. Về mô men uốn 

   0.037FP = 2 3 7
2

. 2%
h

   

SP = 1 - FP = 96.28%  

 

3.1.5.2. Về chuyển vị 

1

1 2

0FP = .045 4 .5%


 



 

SP = 1 - FP = 95.5% 
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3.1.6. Đánh giá độ tin cậy của kết cấu nhịp cầu Ba Động 

3.1.6.1. Về mô men uốn 

Để thuận tiện cho việc áp dụng các tiêu chuẩn hiện hành về độ 

tin cậy, cần xem  xét về mặt định lượng giữa độ tin cậy và mức độ an 

toàn. Khi đó, cần thiết chuyển đổi đại lượng mờ sang đại lượng ngẫu 

nhiên để tính độ tin cậy khi hiệu ứng tải trọng Q và sức kháng R của 

kết cấu có dạng số mờ tam giác. 

 

Hình 3.16. Biểu diễn mức phụ thuộc với đại lượng (M – Mn) 

                                                 

Với hình 3.16 ( 137.58 , r 126.43  và a 123.41 ), độ tin 

cậy sẽ là 
sP 0.9970 . Như vậy, xác suất phá hoại fP 0.003  và chỉ 

số độ tin cậy là 2.74  .  

3.1.6.2. Về chuyển vị 

Tương tự như đối với mô men, hình 3.17 biểu diễn mức phụ 

thuộc với đại lượng (f – {f}) với 13.0 , r 12.8  và a 9.1 ). Độ 

tin cậy, xác suất phá hoại và chỉ số độ tin cậy được xác định lần lượt 

là 
sP 0.9705 , fP 0.0295  và 1.89  . 
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Hình 3.17. Biểu diễn mức phụ thuộc với đại lượng (f – {f}) 

3.2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT CẤU NHỊP CẦU ĐẠI SƯ  

3.2.1. Giới thiệu về cầu Đại Sƣ 

Cầu Đại Sư nằm trên Đường tỉnh 912, tại km16+373 thuộc xã 

Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần (Hình 3.18), là cầu dầm thép liên hợp với 

bản BTCT gồm 03 nhịp 21.0 + 30.0 + 21.0. Khổ cầu rộng 6,3m với 

phần xe chạy rộng 5,5 m. Tải trọng thiết kế ban đầu là H18-X60; tuy 

nhiên, hiện nay cầu bị hạn chế tải trọng khai thác với biển cắm 13 tấn 

(Hình 3.19). 

Cầu Đại Sư có vị trí quan trọng nhằm phục vụ vận chuyển lưu 

thông hàng hóa nối liền hai huyện Tiểu Cần và Châu Thành. Tuy 

nhiên, cầu chỉ có tải trọng khai thác 13 tấn, trong khi đó 05 cầu trên 

tuyến có tải trọng khai thác 18 tấn. Để đảm bảo an toàn giao thông và 

các cầu có tải trọng khai thác đồng bộ trên tuyến phục vụ tốt cho việc 

vận chuyển hàng hóa. Do đó, việc đánh giá năng lực chịu tải của cầu 

Đại Sư là cần thiết. Việc phân tích và đánh giá này sẽ dựa vào lý 

thuyết tập mờ và độ tin cậy như đã được trình bày trong Chương 2. 

Tuy nhiên, trong luận văn tác giả chỉ tập trung phân tích đối với nhịp 

giữa 30m. 
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3.2.2. Đo đạc hiện trạng kết cấu nhịp 30m cầu Đại Sƣ 

3.2.2.1. Tải trọng thử 

3.2.2.2. Xác định cường độ bê tông bản mặt cầu 

3.1.2.3. Xác định hệ số phân bố ngang của các dầm chủ 

3.2.3. Xác định mômen và chuyển vị do hiệu ứng tải trọng 

với các tham số mờ 

Các đại lượng như chiều dài nhịp L,các tải trọng trục xe Pi=1-3 

(Hình 3.25) và mô đun đàn hồi E sẽ được xem là các tham số đầu vào 

mờ để xác định mô men và chuyển vị lớn nhất tại tiết diện giữa nhịp 

dầm chủ và được thể hiện trên bảng 3.13. 

P2 P1P3

L

3,2m

2

1,35m

 
Hình 3.25. Các tham số đầu vào mờ trong xác định hiệu ứng 

 của tải trọng 

 

Hình 3.26. Mô hình sơ đồ tính toán dầm thép liên hợp bằng phần 

mềm SAP 

Ứng dụng phần mềm SAP 2000 v14.2.4 (Hình 3.26) để tìm 
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mômen lớn nhất do tất cả các tải trọng gây ra và chuyển vị do hoạt tải 

gây ra tại tiết diện giữa nhịp của dầm chủ với hệ số phân bố ngang 

thực tế lớn nhất được xác định trên bảng 3.12. Với mỗi giá trị mờ sẽ 

được một tập hợp gồm 3125 sơ đồ tính. Vì số lượng kết quả sau khi 

xử lý là rất lớn, không thể trình bày vào luận văn nên dưới đây tác giả 

trình bày kết quả giá trị max và min của mô men và chuyển vị trên 

bảng 3.14. 

Bảng 3.13. Bảng giá trị tải trọng và độ mờ 

Độ mờ 

Các  

đại  

lƣợng mờ 

-10% 

(0.9) 

-5% 

(0.95) 

Giá trị 

trung tâm 

(1.0) 

+5% 

(1.05) 

+10% 

(1.1) 

E (T/m
2
) 18,354,891 19,374,608 20,394,324 21,414,040 22,433,756 

L (m) 27 28.5 30 31.5 33 

P1 (T) 5.3 5.6 5.9 6.2 6.5 

P2 (T) 8.5 9.0 9.4 9.8 10.3 

P3 (T) 7.0 7.4 7.7 8.1 8.5 

Dựa vào kết quả trên bảng 3.14 và phương pháp lát cắt α, mối 

liên hệ giữa mô men và chuyển vị với mức phụ thuộc tương ứng 

được xác định và thể hiện trên bảng 3.15 và các hình 3.27 và 3.28 

tương ứng. 

Bảng 3.15. Kết quả mô men, chuyển vị và mức phụ thuộc 

Stt 
M 

(T.m) 

U 

(m) 
Mức phụ thuộc 

1 515 0.014 0 

2 579 0.019 0.5 

3 637 0.023 1 (Trung tâm) 

4 693 0.029 0.5 

5 772 0.036 0 
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3.2.4 Xác định mô men kháng và chuyển vị cho phép với 

các tham số mờ  

Khả năng chịu lực của tiết diện phụ thuộc vào kích thước tiết 

diện, tính chất cơ lý của kết cấu vật liệu trong dầm liên hợp, ... Đối 

với việc xác định sức kháng uốn của tiết diện dầm chủ, một số đại 

lượng không chắc chắn có thể do sai số trong quá trình chế tạo cấu 

kiện, ... Trong luận văn, các đại lượng cường độ bê tông f'c của bản 

mặt cầu và cường độ tính toán Fy của dầm thép được xem là các tham 

số mờ để tìm kết quả sức kháng uốn danh định. Đối với tiết diện dầm 

thép liên hợp với bản BTCT nên phần chịu nén của dầm được đỡ 

ngang liên tục nên không mất ổn định tổng thể và dầm thép là dầm 

định hình nên luôn đảm bảo các yêu cầu về ổn định cục bộ của bản 

biên và vách. Do đó, sức kháng uốn của tiết diện sẽ là mô men dẻo 

Mp. Ứng với mỗi tham số mờ cùng với mức độ phụ thuộc của nó, mô 

men dẻo Mp được tính toán và thể hiện trên bảng 3.16. Từ đó, các giá 

trị max/min, giá trị trung tâm và các giá trị tại lát cắt α được xác định 

trên bảng 3.17. Và mối liên hệ giữa mức phụ thuộc và sức kháng uốn 

danh định Mp; chuyển vị cho phép {f} được thể hiện trên bảng 3.18 

và các hình 3.29 và 3.30. 

3.2.5. Đánh giá mức độ an toàn của kết cấu nhịp cầu Đại Sư 

3.2.5.1. Về sức kháng uốn 

   0.094FP = 8 9 4
2

. 8%
h

   

SP = 1 - FP = 91.52%  
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3.2.5.2. Về chuyển vị 

 
 

R Q

R Q

FP 0.0103 1.03%
 

  
 

 

                                      SP = 1 - FP = 98.97%  

3.2.6. Đánh giá độ tin cậy của kết cấu nhịp cầu Đại Sƣ 

3.2.6.1. Về mô men uốn 

Dựa vào hình 3.31, quan hệ biểu diễn mức phụ thuộc với đại 

lượng (M – Mn) được thể hiện trên hình 3.33 với 216.0 , r 203  

và a 175 . Độ tin cậy, xác suất phá hoại và chỉ số tin cậy được tính 

là sP 0.9890 , fP 0.0110  và 2.29  . 

 

Hình 3.33. Biểu diễn mức phụ thuộc với đại lượng (M – Mn) 

 

3.2.6.2. Về chuyển vị 

Tương tự như đối với mô men, hình 3.34 biểu diễn mức phụ 

thuộc với đại lượng (f – {f}) với 16.75 , r 12.75  và a 14.5 . Độ 

tin cậy, xác suất phá hoại và chỉ số độ tin cậy được xác định lần lượt 

là 
sP 0.9942 , 

fP 0.0058  và 2.53  . 



22 

 

Hình 3.34. Biểu diễn mức phụ thuộc với đại lượng (f – {f}) 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

 

(1) Đã xác định được mối liên hệ giữa hiệu ứng tải trọng Q 

(mô men và chuyển vị) và sức kháng R (mô men kháng và chuyển vị 

cho phép) với các mức phụ thuộc đối với kết cấu nhịp cầu Ba Động 

(kết cấu BTCT dự ứng lực) và cầu Đại Sư (kết cấu dầm thép liên hợp 

với bản BTCT) khi xét đến các tham số mờ như tải trọng trục xe, 

khoảng cách xe, cường độ bê tông, mô đun đàn hồi của dầm chủ, 

cường độ tính toán của thép và chiều dài nhịp; 

(2) Đối với kết cấu nhịp cầu Ba Động, các xe tải đo (tương 

đương với hiệu ứng đoàn xe 14 tấn, không có xe nặng) gây ra mức độ 

an toàn thấp nhất và mức độ không an toàn cao nhất lần lượt là 

95.5% và 4.5%. Giá trị này tương ứng với xác suất phá hoại Pf = 

0.0295 và chỉ số tin cậy β = 1.89. Do đó, kết cấu nhịp cầu Ba Động 

chịu tác động của đoàn xe 14 tấn sẽ không an toàn vì có chỉ số tin cậy 

thấp hơn chỉ số tin cậy thiết kế hiện nay (βT = 3.5). 

(3) Đối với kết cấu nhịp cầu Đại Sư, các xe tải đo (tương 

đương với hiệu ứng đoàn xe 18 tấn, không có xe nặng) gây ra mức độ 

an toàn thấp nhất và mức độ không an toàn cao nhất lần lượt là 
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91.52% và 9.48%. Giá trị này tương ứng với xác suất phá hoại Pf = 

0.0110 và chỉ số tin cậy β = 2.29. Do đó, kết cấu nhịp cầu Đại Sư 

chịu tác động của đoàn xe 18 tấn sẽ không an toàn vì có chỉ số tin cậy 

thấp hơn chỉ số tin cậy thiết kế hiện nay. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận  

Từ ứng dụng lý thuyết độ tin cậy mờ và đo đạc hiện trạng, tác 

giả đã phân tích và đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu nhịp cầu 

phổ biến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là kết cấu Bê tông cốt thép dự 

ứng lực và kết cấu dầm thép liên hợp với bản Bê tông cốt thép. Qua 

đó, đã đạt được một số kết quả như: 

(1) Đối với kết cấu  nhịp cầu Ba Động, đã xây dựng được mối 

liên hệ giữa hiệu ứng tải trọng Q (mô men và chuyển vị) và sức 

kháng R (mô men kháng và chuyển vị cho phép) với các mức phụ 

thuộc, gây ra mức độ an toàn thấp nhất là 95.5% và mức độ không an 

toàn cao nhất là 4.5%. Giá trị này tương ứng với xác suất phá hoại Pf 

= 0.0295 và chỉ số tin cậy β = 1.89. Do đó, kết cấu nhịp cầu Ba Động 

chịu tác động của đoàn xe 14 tấn sẽ không an toàn vì có chỉ số tin cậy 

thấp hơn chỉ số tin cậy thiết kế hiện nay; 

(2) Tương tự như trên, đối với kết cấu dầm thép liên hợp với 

bản Bê tông cốt thép mà đại diện là cầu Đại Sư, có mức độ an toàn 

thấp nhất là 91.52% và mức độ không an toàn cao nhất là 9.48%. Giá 

trị này tương ứng với xác suất phá hoại Pf = 0.0110 và chỉ số tin cậy 

β = 2.29. Do đó, kết cấu nhịp cầu Đại Sư chịu tác động của đoàn xe 
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18 tấn sẽ không an toàn vì có chỉ số tin cậy thấp hơn chỉ số tin cậy 

thiết kế hiện nay. 

2. Kiến nghị và định hƣớng phát triển của đề tài  

(1) Cần đặt thêm vào trong bài toán những thông số mờ như 

điều kiện liên kết, kích thước tiết diện, ... và xây dựng quy luật phân 

bố cho các thông số mờ; 

(2) Trên cơ sở kết quả đã đạt được của đề tài, định hướng cho 

sự phát triển của đề tài như sau:  

- Nghiên cứu sâu hơn để áp dụng cho những kết cấu Vòm thép, 

kết cấu có tiết diện thay đổi, bản hẫng,…. 

- Nâng cao độ chính xác của phương pháp bằng việc kết hợp 

nhiều mức độ mờ và tăng số lượng các đại lượng mờ hoặc xét đến 

bậc tự do của liên kết. 


