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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC PHẦN MỀM 
ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG 

1. Tình hình ứng dụng tin học trong nước 

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng tin học trong xây dựng đã có bước 

phát triển vượt bậc. Các phần mềm hỗ trợ thiết kế xây dựng ngày càng hiện đại và liên 
tục được cập nhập. Công tác thiết kế và quản lí xây dựng trong các cơ quan được tin 

học hóa mạnh mẽ giúp cho công việc được tiến hành một cách nhanh chóng, khoa học 
và tiện lợi. 

Đa số các phần mềm ứng dụng trong thiết kế cầu đều được viết dựa trên cơ sở 
phương pháp số mà trong đó việc phân tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn 

(FEM – Finite Element Method) được sử dụng nhiều nhất và có nhiều ưu việt hơn cả. 
Phương pháp FEM giúp cho việc tính toán kết cấu chính xác và nhanh chóng. 

2. Giới thiệu các phần mềm ứng dụng trong xây dựng 

Các phần mềm hỗ trợ vẽ thiết kế và kiến trúc. 

• AUTOCAD : Là phần mềm hỗ trợ vẽ kĩ thuật 

• PHOTOSHOP 

• 3D-STUDIO Max 

Các phần mềm hỗ trợ phân tích kết cấu 

• SAP2000 

• STADD Pro 

• ETAB. 

Các phần mềm phân tích địa kỹ thuật, nền móng 

• FB-FIER 

• GEO-SLOPE 

• PLAXIS 

Các phần mềm ứng dụng quản lí trong xây dựng và lập dự toán 

• Microsoft PROJECT 

• Hitosoft. 

• DT2000 

3. Các vấn đề cơ bản của phần mềm Sap2000 

3.1. Phương pháp tính kết cấu của Sap2000 

• Trong bài toán Cơ học kết cấu, việc giải quyết bài toán đều dựa trên lý thuyết của cơ 

học môi trường liên tục. Các nguyên lí chính đều dựa vào: 
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o Sự cân bằng tĩnh học giữa nội lực và ngoại lực của kết cấu hay từng bộ phận 

của kết cấu. 

o Sự liên tục về về biến dạng và chuyển vị trong toàn bộ kết cấu. 

o Quan hệ ứng suất và biến dạng của vật liệu kết cấu. 

Việc phối hợp các nguyên tắc trên sẽ cho những hệ phương trình vi phân phức 
tạp rất khó tìm lời giải. Chính vì thế ngưới ta đưa ra mô hình số. Khi xây dựng mô hình 

số, thường thì đòi hỏi phải bổ sung một số giả thiết đơn giản hóa. Các giả thiết này sẽ 
quyết định đến độ chính xác của kết quả tính toán. Thường thì kết quả tính toán bằng 

phương pháp số đặc biệt là phương pháp Phần tử hữu hạn (PTHH) được chấp nhận với 
độ chính xác cho phép. 

• Phương pháp PTHH là một trong những phương pháp tổng quát nhất để xây dựng 

mô hình số của kết cấu. Phương pháp này chia không gian liên tục của kết cấu thành 

một tập hợp các phần tử (chia nhỏ ra) có tính chất cơ học và hình học đơn giản hơn so 
với cả kết cấu. Các phần tử này liên kết với nhau bằng điểm nút, lúc này các điều kiện 

tương thích về chuyển vị hay biến dạng của kết cấu chỉ thỏa mãn tại nút. Thông thường, 
ẩn cơ bản của PP PTHH là các chuyển vị của nút. 

Dựa vào điều kiện cân bằng của toàn kết cấu ta có được phương trình: 

[F] = [K].[U] 

Trong đó : [F] : Ma trận ngoại lực nút. 

[K] : Ma trận độ cứng của kết cấu, được xây dựng từ ma trận độ 

cứng của các phần tử. 

[U] : Ma trận chuyển vị nút. 

Sau khi giải phương trình trên ta tìm được chuyển vị của nút, từ đó tìm được 
chuyển vị của một điểm bất kì trong kết cấu thông qua hàm dạng (hàm biểu diễn 

chuyển vị của điểm bất kì với điểm nút). 

• Ta thấy khi chia càng nhỏ kết cấu tức càng nhiều phần tử thì kết quả càng chính xác. 

Như vậy với sự phát triển công nghệ thông tin như hiện nay, việc giải bài toán kết cấu 
với độ chính xác cao bằng phương pháp số là hoàn toàn thuận lợi và có tính ứng dụng 

cao . 

3.2. Khái niệm về cách mô hình hóa bài toán trong Sap2000 (Version 9.03) 

• Mô hình là gì? Mô hình là mô tả khái quát một đối tượng nhằm mục đích nghiên cứu 

sự làm việc của đối tượng đó. Cùng một đối tượng có thể có nhiều mô hình khác nhau. 

• Mô hình hóa kết cấu là mô tả đối tượng thành một sơ đồ tính nhằm giải quyết bài 

toán kết cấu. Kết quả dung để thiết kế hay đánh giá sự làm việc của đối tượng. 
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• Trong Sap2000, việc mô hình bài toán được thực hiện thông qua giao diện đồ họa 

nên người sử dụng có thể mô hình và sau đó gán các tải trọng 

3.3. Các ví dụ tính toán bằng phần mềm Sap2000 sẽ được giới thiệu: 

Trong giới hạn của môn học, GV sẽ hướng dẫn SV tiếp cận phần mềm bằng 

phương pháp thực hành là chủ yếu, thực hiện trực tiếp các bài tập, qua đó từng bước 
học hỏi được những tính năng của phần mềm, các dạng bài toán sẽ giải quyết chủ yếu 

nằm trong các kết cấu xây dựng dân dụng, như sau: 

• Tính toán dầm liên tục 

• Tính toán dàn. 

• Tính toán khung siêu tĩnh (phẳng hoặc không gian). 

• Tính toán bể nước. 

• Tính toán cầu thang. 

• Tính toán dầm trên nền đàn hồi….. 
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B. GIỚI THIỆU GIAO DIỆN SAP 2000 – V9.03 
 
 
 

 
• Khi thao tác ta có thể chọn trên thanh công cụ hoặc vào Menu. 

• Hệ trục toạ độ tổng thể (Global) theo qui ước sau: 

o Trục Z hướng lên. 

o Trục X, Y tuân theo quy tắc vặn nút chai, hoặc quy tắc bàn tay phải: 

� Quy tắc vặn nút chai: khi quay nút chai theo chiều từ X sang Y thì 
chiều tiến của nút chai là chiều Z. 

� Quy tắc bàn tay phải: đặt bàn tay phải sao cho ngón giữa dọc theo 
trục X, thì trục Y là ngón cái, trục Z xuyên qua lòng bàn tay. 

• Trục toạ độ địa phương (Local): trục 1 (màu đỏ), trục 2 (màu trắng), trục 3 (màu 
xanh) tương đương trục x, y, z: 

o Đối với nút (Joint): trục toạ độ địa phương trùng với trục toạ độ tổng thể. 

o Đối với thanh (Frame): trục 1 trùng với trục thanh, đối với thanh nằm 
ngang thì trục 2 luôn hướng lên, trục 3 theo quy tắc vặn nút chai; đối với 

thanh thẳng đứng, trục 1 như trên, trục 2 nằm trong mp X-Z, trục 3 theo 
quy tắc vặn nút chai. 

Hệ thống Menu 

Nhóm công cụ vẽ 

Nhóm công cụ chọn 

đối tượng 

Nhóm công cụ truy bắt lưới 

Gán tải cho nút Xem nội lực Xem tải 

tác dụng 

trên thanh 

và tấm 

Gán thuộc tính 

cho thanh  

Gán tải cho 

thanh  Hiển thị các 

thuộc tính của 

nút, thanh, 

tấm,…  

Lưới toạ độ 

Trục toạ độ tổng 

thể (Global) 

Trục toạ độ địa 

phương (Local) 
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o Đối với tấm (Area): trục 1, 2 nằm trong mp tấm, trục 3 theo quy tắc vặn 

nút chai. 

• Chú ý: chương trình SAP mặc định là trục Z hướng lên, tức là khi giải kết cấu 

dầm phẳng, khung phẳng ta phải vẽ trên mặt phẳng X-Z hoặc Y-Z, còn khi giải 
kết cấu tấm phẳng hay dầm giao nhau thì vẽ trên mặt phẳng X-Y, nếu vẽ sai mặt 

phẳng chương trình sẽ phân tích sai, đặc biệt là khi có trọng lượng bản thân. 

• Tính năng chương trình SAP có thể giải được nội lực các dạng kết cấu: thanh, 
tấm, kết cấu cầu…có thể tính và kiểm tra tiết diện thép trong kết cấu bêtông và 

kết cấu thép… 

• Bài toán tính toán nội lực là thông dụng nhất cho người dùng ở Việt Nam vì tiêu 

chuẩn tính toán thép của Việt Nam không được tích hợp vào chương trình SAP. 

• Khi tính toán nội lực thông thường bài toán có những bước sau: 

o Tạo  hình dáng kết cấu: có thể bằng cách lấy từ thư viện mẫu hoặc vẽ, 

mỗi thanh được gán cho 1 nhãn (Label) gồm 2 nút đầu và cuối. 

o Định nghĩa (Define) các thuộc tính : 

� Vật liệu (Material). 

� Tiết diện thanh (Frame Section) - không khai báo cần cho bài toán 

tính nội lực dầm liên tục mà trọng lượng bản thân đã tính trước. 

� Tiết diện tấm (Area Section) - chỉ cho bài toán có tấm (sàn). 

� Tải trọng (Load Cases). 

� Tổ hợp tải (Combination). 

o Gán (Assign): 

� Gán liên kết biên (Restraint): ngàm, khớp cố định hay di động. 

� Gán tiết diện. 

� Gán tải. 

o Chạy chương trình, xem kết quả. 

• Tuỳ theo yêu cầu từng bài toán, các bước thực hiện có thể thêm hoặc bớt đi, sẽ 

hướng dẫn kỹ hơn trong từng bài tập cụ thể. 
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C. MỘT SỐ CHỨC NĂNG TRỢ GIÚP TRONG SAP 2000 

 

1. Trợ giúp hiệu chỉnh - vẽ hình học: (Edit) 

o Gộp 2 nút thành 1:  chọn 2 nút cần gộp, vào Edit/Merge Joints, thông số 
Merge Tolerance là dung sai (khoảng cách) giữa 2 nút định gộp. 

 

 

 

 

 

 

o Di chuyển nút, ph.tử sang vị trí khác: bằng lệnh Edit/Move (hoặc Ctrl-M), 
bảng dưới hiện ra, Delta X, Y, Z là khoảng cách ta muốn di 

chuyển theo các trục X, Y, Z; chú ý nếu di chuyển theo 
chiều âm của trục thì ta nhập dấu (-); nếu di chuyển song 

song với trục X thì các giá trị trên các trục Y, Z bằng 0. 

o Tạo bản sao (gần giống lệnh copy): bằng lệnh 

Edit/Replicate hộp bên hiện ra (hình a) - chỉ thực hiện với 

phần tử (Elements) và tấm (Shell). 

� Linear: tạo bản sao theo chiều thẳng 
(giống lệnh Array trong Acad). 

• dx, dy, dz: khoảng di chuyển. 

• Number: số bản sao. 

• Delete Original Objects: xoá bản gốc. 

� Radial: tạo bản sao quay quanh 1 trục nào 
đó 1 góc xác định (hình b). 

• Parallel X, Y, Z : quay quanh trục X, 

Y, Z; 3D Line: quay trong không gian 
3 chiều. 

• Intersection of Line with YZ Plane: vị 

trí tâm quay, cách trục Y, Z… 

• Các thông số khác tương tự như trên. 

� Mirror: tạo bản sao đối xứng qua mặt 

phẳng xác định, vị trí mp xác định bởi 
thông số x1, x2, y1, y2.(hình c) 

Trước khi gộp Sau khi gộp 

Hình (a) 

Hình (b) 



Thực hành SAP 2000 – V9.03 

Biên soạn: Hồ Ngọc Tri Tân – BM. KTXD – K.CN – ĐHCT            trang 7 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Chia phần tử thành nhiều đoạn: chọn phần tử 
rồi vào lệnh Edit/Divide Frames, hộp bên hiện ra: 

� Divide into là số đoạn chia,  

� Last/First ratio là tỷ lệ đoạn cuối trên đoạn 

đầu. 

� Nếu click chọn vào nút Break at intersections 

là chia phần tử thành những đoạn định trước bằng các nút, hoặc chia 
phần tử tại các điểm giao nhau. 

o Nối nhiều đoạn thằng thành 1 phần tử: chọn các phần tử cần nối (các phần 
tử phải thẳng hàng nhau) rồi chọn Edit/ Join Frames các phần tử sẽ được nối 

lại. 

o Chia tấm (Area) thành nhiều tấm nhỏ: chọn tấm Area rồi vào Edit/Divide 

Areas trong thoại hộp hiện lên: 

� Divide area into this number of objects : chia tấm theo số phần được 

chia 

• ……Points 1 to 2: số đoạn chia theo hướng từ nút 1 đến nút 2, 

• ……Points 1 to 3: số đoạn chia theo hướng từ nút 1 đến nút 3. 

� Divide area into  objects of this max. size: chia tấm theo từng phương 
thành những đoạn có kích thước tối đa bằng số được định bên dưới…. 

2. Các thông số hiển thị khác:  

Vào menu : Option/Preferences /Dimentions /Tolerances hộp bên hiện ra: 

o Auto Merge Tolerance: dung sai truy bắt nút khi vẽ, nếu ta vẽ nút sau cách nút 
trước trong đoạn dung sai này thì ta sẽ có 1 nút, nếu lớn hơn dung sai này thi ta được 

2 nút khác nhau. 

 

Hình (c) 
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o Screen Selection Tolerance: 

dung sai khi chọn đối tượng, nếu 
thông số này lớn ta chỉ cần để con 

trỏ ở xa đối tượng (không cần ngay 
đối tượng) trong khoảng thông số 

này - click chuột thì đối tượng 
được chọn. 

o Screen Snap To Tolerance: 
dung sai truy bắt lưới khi vẽ, thông 

số này càng lớn thì càng dể truy bắt 
vào lưới, nhưng cũng dễ bắt nhầm 

mắt lưới khác lân cận. 

o Screen Line Thickness: độ 

mảnh của đường thẳng (các thanh 
thể hiện hình dạng k.cấu) 

o Printer Line Thickness: độ 
mảnh của hình khi in ra. 

o Maximum Graphic Font Size: 
cở chữ lớn nhất. 

o Minimum Graphic Font Size: cở chữ nhỏ nhất. 

o Auto Zoom Step: phần trăm phóng to (thu nhỏ) đối tượng cho mỗi lần click 

chuột. 

o Shrink Factor: phần trăm thu nhỏ thanh (frames) khi thực hiện lệnh Shrink (thu 

ngắn). 

o Max Line Length in Text File: số ký tự tối đa được dùng trong các text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


