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Mô hình hoá kết cấu, sóng biển theo phương pháp phần
tử hữu hạn để phân tích trạng thái ứng suất - biến dạng
động của hệ thống công trình biển trọng lực bê tông và
sóng biển
The structural and sea wave modeling of finite element methot for analysing the
dynamic stress - strain of “wave - offshore concrete gravity structure” system
Ngày nhận bài: 18/1/2020
Ngày sửa bài: 26/3/2020
Ngày chấp nhận đăng: 27/5/2020
TÓM TẮT:
Bài báo này trình bầy mô hình kết cấu công trình biển trọng
lực bê tông theo phương pháp phần tử hữu hạn; mô hình rời
rạc hoá sóng biển theo thời gian; mô tả phương trình động
lực học dạng chính tắc cho hệ thống bao gồm kết cấu công
trình biển trọng lực bê tông và sóng biển với các ma trận hệ
số (M, C, K) là hằng số trong mỗi trạng thái tác dụng của tải
trọng, làm cơ sở lựa chọn, thiết lập các chương trình phụ trợ
ghép nối với các chương trình tính toán kết cấu thành hệ
thống chương trình để phân tích trạng thái ứng suất - biến
dạng động của hệ thống kết cấu công trình trọng lực bê tông
và sóng biển.
ABSTRACT:
This paper presents the structure model of concrete gravity
marine structures by finite element method; discrete model of
ocean waves over time; describe the formal dynamics
equations for the system including the structure of concrete
gravity marine structures and waves with the coefficients
matrices (M, C, K) being constants in each state of effect.
waves, as a basis for selection and establishment of auxiliary
programs paired with structural calculation programs into a
program system to analyze the stress-dynamic state of the
structural system Concrete gravity and ocean waves.
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Đinh Quang Cường
Mở đầu:
Trong [3], [4] đã xây dựng phương trình động lực học tổng quát
của hệ thống kết cấu - sóng biển bằng phương pháp phần tử hữu
hạn, có sử dụng các phần tử tiếp xúc, các phần tử nước hữu hạn và
các phần tử nức bán vô hạn.
Bài báo này trình bầy mô hình kết cấu công trình biển trọng lực
bê tông theo phương pháp phần tử hữu hạn; mô hình rời rạc hoá
sóng biển theo thời gian; mô tả phương trình động lực học dạng
chính tắc cho hệ thống bao gồm kết cấu công trình biển trọng lực bê
tông và sóng biển với các ma trận hệ số (M, C, K) là hằng số trong mỗi
trạng thái tác dụng của tải trọng, làm cơ sở lựa chọn, thiết lập các
chương trình phụ trợ ghép nối với các chương trình tính toán kết cấu
thành hệ thống chương trình để phân tích trạng thái ứng suất - biến
dạng động của hệ thống kết cấu công trình trọng lực bê tông và sóng
biển.
1. Phương trình động lực học của hệ thống kết cấu - sóng biển
Các phương trình đã được thiết lập trong [3], [4] đều có dạng
chung:
ɺɺ + CX
ɺ + KX = R
(1)
MX
trong đó: M: Ma trận khối lượng nút của hệ trong hệ toạ độ
tổng thể; C: Ma trận cản trong hệ toạ độ tổng thể; K: Ma trận độ cứng
của hệ trong hệ toạ độ tổng thể; R: Ma trận tải trọng nút.
Trong trường hợp hệ kết cấu phi tuyến, bằng cách rời rạc hoá ứng
suất, biến dạng, chuyển vị và tải trọng theo thời gian t [1],[2],[5]
phương trình động lực học phi tuyến được viết như sau:
ɺɺ + C X
ɺ +K X=R
(2)
M X
Ứng với mỗi trạng thái ngoại lực, tại mỗi thời điểm tác dụng ti ta
xác định được M(i),C(i),K(i), và thiết lập được phương trình động lực học
của hệ thống kết cấu - sóng biển tại thời điểm ti có dạng như sau:
ɺɺ + C X
ɺ +K X =R
(3)
M X
(t)

(t)

(t)

(t)

(t)

(i)

(i)

(i)

(i)

(i )

(t)

(i)

(i)

trong đó: M (i): Ma trận khối lượng nút của hệ trong hệ toạ độ tổng thể tại
thời điểm ti; C(i): Ma trận cản của hệ trong hệ toạ độ tổng thể tại thời điểm
ti; K(i): Ma trận độ cứng của hệ trong hệ toạ độ tổng thể tại thời điểm ti; R(i):
Véc tơ tải trọng nút, ở đây là lực sóng (lực gây ra hiệu ứng động đối
ɺ ,X
ɺɺ : các véc tơ chuyển vị vận
với công trình biển), tại thời điểm ti; X , X
tốc và gia tốc tại nút của hệ kết cấu tại thời điểm ti.
Đối với hệ kết cấu phi tuyến, thay vì giải phương trình (2) ta giải
phương trình (3) tại tất cả các thời điểm và tất cả các trạng thái tác
dụng của tải trọng. Tại mỗi thời điểm và mỗi trạng thái tác dụng của
tải trọng phương trình (3) là vi phân tuyến tính. Việc giải phương trình
(3) đã được chương trình hoá [5],[8],[9]. Vấn đề đặt ra ở đây là phải
thiết lập được các ma trận hệ số M(i),C(i),K(i) phù hợp với sơ đồ kết cấu
công trình và loại vật liệu cấu tạo nên kết cấu công trình đang xét.
Vấn đề này được trình bầy trong mục tiếp theo.
(i)

(i)

(i)
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2. xác định các ma trận hệ số M(i), C(i), K(i) cho công trình biển trọng
lực bê tông
Công trình biển trọng lực bê tông thuộc nhóm các công trình có
chuyển vị nhỏ, chuyển vị và biến dạng của công trình trong trạng thái
khai thác không làm thay đổi hình dáng và kích thước công trình, vì
vậy đối với công trình trọng lực bê tông không xét bài toán phi tuyến
hình học mà chỉ xét bài toán phi tuyến vật liệu.
Các ma trận hệ số của phương trình (3) được tính như sau [3],[4].

M =∑ ∫ ρH
m

(m)T

(i)

C =∑ ∫ K H
(m)
(i)

(i)

K =∑ ∫ B
(i)

i

(m)

(m)

(m)T

(m)
(i)

N

H dV = ∑ C
(m)

(m)

(4)

=M

(5)

(m)
(i )

m =1

m V(m)

(m)T

N

H dV = ∑ M
m =1

m v(m)

D B dV = ∑ K
(m)
(i)

(m)

(6)

(m)
(i )

(m)

v(i)

trong đó: H : Ma trận hình dáng của phần tử m; B : Ma trận
quan hệ chuyển vị biến dạng của phần tử m; D : Ma trận quan hệ
ứng suất - biến dạng của phần tử m tại thời điểm ti;
Trong các công thức (4), (5), (6), ma trận hình dáng H không thay
đổi -(không xét bài toán phi tuyến hình học) - vì vậy ma trận M(t)
(m)

(m)

(m)
(i)

không thay đổi theo thời gian. Ma trận

(m)

D( i )

thay đổi phụ thuộc vào

tải trọng tác dụng lên hệ kết cấu. Trong trạng thái ứng suất không
gian ba chiều, ma trận

(m)

D( i )

có dạng sau [6],[7]:

0
0
0
µt E
µt E
(1−µ)t Eɶ



−µ
µ
(1
)
0
0
0
t
t


E
Eɶ


(1−µ)t Eɶ
0
0
0




(1− 2µ)

 (7)
0
0
tE
2




(1− 2µ)
DX
0


tE
2



(1− 2µ) 
tE 


2

trong đó: t Eɶ ; t Eɶ ; t Eɶ : Mô đun biến dạng theo phương ứng
12

P1

lưới phần tử hữu hạn. Mô hình chấp nhận sai số của phương pháp
phần tử hữu hạn.
3.2 Mô hình bám dính
Mô hình này chỉ xét các thép chịu lực chính, giữa các phần tử bê
tông dạng khối và các phần tử thép liên hệ với nhau qua nút của lưới
phần tử hữu hạn có kể đến lực dính giữa bê tông và cốt thép thông
qua các hệ số thực nghiệm.
3.3 Mô hình siêu phần tử
Với các kết cấu có mật độ cốt thép lớn hoặc khi tính toán cần kể
đến các thép cấu tạo, đã có các nghiên cứu nhập các phần tử thép cấu
tạo với các phần tử bê tông tạo thành các siêu phần tử và được gọi tắt
là các phần tử bê tông cốt thép. Đối với kết cấu công trình biển trọng
lực bê tông, nếu rời rạc hoá kết cấu công trình bê tông theo các loại
vật liệu thành phần thì sau mỗi bước tính toán (theo mỗi thời điểm và
trạng thái tác dụng của tải trọng) kết quả thu được là ứng suất, biến
dạng và chuyển vị của các phần tử vật liệu thành phần làm cơ sở để
thiết kế kết cấu theo các điều kiện bền, biến dạng,...của các vật liệu
thành phần không thông qua các bước tính trung gian. Các phần tử
của các vật liệu thành phần cấu tạo nên bê tông cốt thép bao gồm:
phần tử bê tông 2D, 3D, phần tử thép thường 1D (phần tử giàn) hai
nút hoặc ba nút. Các phần tử thép ứng suất trước dùng loại 1D (phần
tử giàn) hai nút, ba nút hoặc nhiều nút tuỳ theo công nghệ căng thép ứng suất
trước, Hình 1.

13

23

P2

P3

12

Các lớp phần tử trụ đỡ

Các lớp phần tử trụ đỡ

Phần tử thép 2 nút

Phần tử thép 3 nút

13

23

p1

p2

t σ tại thời điểm t (với t σ ≥ t σ ≥ t σ ) ; t E :

suất chính t σ ; t σ ;
P1

p3

P2

P3

P1

P2

ij

P3

Mô đun biến dạng của vật liệu trong khoảng thời gian ∆t=tj-ti, ứng với
sự biến thiên tải trọng từ ∆P=Pj-Pi, t E được xác định như sau:
ij

tE =
ij

t σ t Eɶ + t σ t Eɶ
Pi

Pi

tσ + tσ
Pi

Pj

(8)

Pj

Pj

µ: Hệ số poisson
Như vậy nếu xác định được mô đun biến dạng của vật liệu theo
thời gian hoặc theo các thời điểm tác dụng của tải trọng ( t E ) thì có
ij

thể xác định được ma trận quan hệ ứng suất - biến dạng tương ứng
D là hằng số tại mỗi thời điểm tác dụng của tải trọng. Trong [1], [2]
đã trình bầy phương pháp xác định mô đun biến dạng ( t E ) của vật
(m)
(i)

ij

liệu bê tông, thép thường và thép ứng suất trước bằng cách sử dụng
các phương pháp lặp phi tuyến [1],[2], [5]. Việc lựa chọn các mô hình
vật liệu bê tông, mô hình vật liệu thép thường và mô hình vật liệu
thép ứng suất trước sử dụng để xác định mô đun biến dạng của các
vật liệu theo thời gian tuỳ thuộc vào mục đích tính toán.
3. Xây dựng sơ đồ tính kết cấu công trình biển trọng lực bê
tông theo phương pháp phần tử hữu hạn
Việc rời rạc hoá một kết cấu công trình bất kỳ theo phương pháp
phần tử hữu hạn đã được nhiều tác giả đề cập. Đối với kết cấu công
trình bê tông cốt thép, việc rời rạc hoá kết cấu theo các vật liệu thành
phần cũng đã được đề cập trong [6], trong đó các mô hình kết cấu bê
tông cốt thép được sử dụng bao gồm:
3.1 Mô hình không bám dính
Mô hình này chỉ xét các thép chịu lực chính, giữa các phần tử bê
tông dạng khối và các phần tử thép chỉ liên hệ với nhau qua nút của
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Phần tử bê tông 3D, 8
Phần tử bê tông 2D, 4
nút
nút
Hình 1: Rời rạc hoá hệ thống kết cấu công trình biển trọng lực bê tông và sóng biển theo
phương pháp phần tử hữu hạn
4. Rời rạc hoá sóng biển
Việc rời rạc hoá sóng biển theo bước thời gian được thực hiện trên
một chu kỳ tác động của sóng biển. Chọn bước thời gian tính toán
T
[10], với T là chu kỳ sóng, Hình 2a.
∆t =
20
Sau khi rời rạc hoá, dễ dàng tính được các đặc trưng của sóng
biển theo các thời điểm rời rạc. Việc rời rạc hoá sóng biển còn giúp ta
xác định được biên tương tác, Hình 2b.
Các phần tử nước hữu hạn và bán vô hạn được sử dụng như mô tả
trong [4]; Các phần tử nằm trên mặt tiếp xúc giữa chất lỏng và vật rắn
biến dạng được rời rạc thành các phần tử tiếp xúc 1D và 2D như mô tả
trong [3]
Sau khi rời rạc kết cấu, ứng suất, biến dạng, sóng biển theo thời
gian, kết hợp với các kết quả nghiên cứu đã trình bầy trong [3], [4] dễ
dàng nhận thấy: tại mỗi thời điểm tính toán, hệ thống kết cấu công
trình biển trọng lực bê tông và sóng biển được mô hình hoá bằng sáu
tập hợp phần tử hữu hạn và bán vô hạn như sau:
Tập hợp 1: Các phần tử bê tông.
Tập hợp 2: Các phần tử thép thường.
Tập hợp 3: Các phần tử thép ứng suất trước với ứng suất ban đầu
được mô tả bằng biến dạng ban đầu của thép do lực căng trước [2],

trong trạng thái khai thác các phần tử thép ứng suất trước làm việc
theo mô hình vật liệu tuyến tính [2].
Tập hợp 4: Các phần tử tiếp xúc không độ dầy, không trọng
lượng, đặc trưng cho thế năng chuyển vị của kết cấu và của chất lỏng
trên biên tiếp xúc.
Tập hợp 5: Các phần tử nước hữu hạn, ở đây dùng các phần tử
nước hữu hạn 3D tám nút [4]. Các nút của các phần tử nước hữu hạn

mang thế năng vận tốc sóng tới và áp lực thuỷ tĩnh, được tính theo từng
thời điểm tác động của sóng biển phù hợp với sơ đồ rời rạc sóng biển.
Tập hợp 6: Các phần tử nước bán vô hạn đại diện cho toàn bộ
phần còn lại của mặt biển [4]. Các nút của các phần tử nước bán vô
hạn mang thế năng vận tốc sóng tới và áp lực thuỷ tĩnh, được tính theo
từng thời điểm tác động của sóng biển phù hợp với sơ đồ rời rạc sóng biển.

a) Rời rạc sóng biển theo bước thời gian
b) Xác định biên tương tác giữa sóng biển và kết cấu
Hình 2: Rời rạc hoá sóng biển và xác định biên tiếp xúc giữa công trình và sóng biển theo bước thời gian
suất trước: Fs= 14 cm2; Lực căng trong mỗi phần tử thép ứng suất
5. Ứng dụng cho kết cấu cụ thể
trước: Ps = 156 tấn; Mô đun đàn hồi của thép ứng suất trước: E=2x106
Các số liệu môi trường:Vận tốc gió: 50m/s; Chiều cao sóng:
kg/cm2; Biến dạng ban đầu của thép ứng suất trước(để đưa vào tính
H1%=14m; Độ sâu nước:d=20m; Chu kỳ sóng:T=11,2s; Vận tốc dòng
toán): ε =Ps : FsxE = 156.000/14x2.000.000 = 0,00557cm/cm. Hệ thống
chảy mặt:Vmặt=3,2 m/s; Vận tốc dòng chảy đáy:Vđáy=1,7 m/s; Hướng
kết cấu và sóng biển được mô hình hóa theo phương pháp phần tử
dòng chảy 700 so với hướng sóng.
hữu hạn bao gồm các phần tử bê tông, các phần tử cốt thép, các phần tử
Các số liệu về vật liệu: Bố trí 104 phần tử thép thường theo chu vi,
thép ứng suất trước và các phần tử nước hữu hạn và bán vô hạn, Hình 3.
diện tích của một phần tử thép thường: Fa = 22,7 cm2; Bố trí 52 phần
tử thép ứng suất trước theo chu vi, diện tích một phần tử thép ứng
Kết quả tính toán:
Bảng 1, Kết quả tính theo giải tích và kết quả tính theo phần tử hữu hạn với mô hình phi tuyến
Các thông số
Ps+
Ứng suất trước lớn
PsỨng suất trước nhỏ
σa
σ
σ
σ
%
(tấn)
nhất kG/cm2
(tấn)
nhất kG/cm2
Kg/cm2
kG/cm2
kG/cm2
R
b
max

b
min

b
max

KV
n

Kết quả tính

210

105

11.428,6

Hình 3, Sơ đồ tính theo phương pháp phần tử hữu hạn
Nhận xét chung:

6.828,66

-124

-1,8

0,404

1880,4

- Thí dụ áp dụng đã cho các kết quả định lượng thể hiện rõ
trạng thái ứng suất – biến dạng của hệ thống bao gồm các phần tử
bê tông, các phần tử thép thường, các phần tử thép ứng suất trước
– là một hệ thống hỗn hợp phi tuyến khi tương tác với chất lỏng
thông qua các phần tử nước hữu hạn và các phần tử nước bán vô
hạn.
- Bài báo này không đi sâu phân tích các kết quả tính toán mà
chỉ minh chứng tính khả thi của phương pháp mô hình hóa kết cấu ,
sóng biển theo phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích trạng
thái ứng suất - biến dạng động của hệ thống kết cấu công trình
trọng lực bê tông và sóng biển.
- Các kết quả tính toán chi tiết có thể tham khảo trong [1]
6. Kết luận
Việc rời rạc hoá ứng suất - biến dạng và tải trọng (sóng biển) theo
bước thời gian đã đưa phương trình động lực học phi tuyến (2) về
dạng phương trình động lực học tuyến tính (3) theo từng thời điểm
tác dụng của tải trọng.
Phương trình (3) có dạng chuẩn tắc của phương trình dao động
của hệ kết cấu công trình viết theo phương pháp phần tử hữu hạn.
Việc giải phương trình (3) đã được chương trình hoá [5],[8].
Bằng cách sử dụng các mô đun chương trình phụ trợ để thiết lập
các ma trận hệ số cho phương trình (3) tại các thời điểm ti; các chương
trình phụ trợ đưa vào các đặc trưng của sóng biển (Φ, P0) theo bước
thời gian ∆T; chương trình nối ghép liên kết với chương trình tính kết
cấu có sẵn [5],[8], tác giả đã xây dựng được bộ chương trình để phân
tích trạng thái ứng suất - biến dạng của hệ thống bao gồm công trình
biển trọng lực bê tông và sóng biển, không thông qua các bước tính
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trung gian. Các chương trình phụ trợ phục vụ ghép nối hệ thống
chương trình phần mềm để phân tích trạng thái ứng suất - biến dạng
của hệ thống bao gồm công trình biển trọng lực bê tông và sóng
biển, không thông qua các bước tính trung gian đã được công bố
trong [1]
Các phát triển tiếp theo dựa trên kết quả nghiên cứu của bài báo
này và các bài báo [3], [4] về thuật toán tổng quát để giải phương
trình động lực học phi tuyến của hệ thống kết cấu công trình trọng
lực bê tông và sóng biển sẽ tiếp tục được công bố.
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