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            BỘ XÂY DỰNG                                             ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

     Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 03/6/2019 

                                                                                Môn: CƠ HỌC KẾT CẤU 1 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                     (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 

 

Câu Ý Nội dung  Điểm 

1   3,0 đ 

 

a 

 

Xét điều kiện cần theo hệ dàn nối đất. 1,50 

- Vẽ hình đề bài cho. 0,25 

- Điều kiện cần theo hệ dàn nối đất:  

    n = D - 2M +C0  0 
0,25 

- Ta có: 

    C0 = 2 +2 = 4 (A: 2; B: 2) 
0,25 

    D = 11 (quan niệm mỗi thanh là một miếng cứng) 0,25 

    M=7 (tại A; B; C; D; E; F; G) 0,25 

- Do đó:  n = 11-2×7 +4 = 1 

  Vậy hệ thừa liên kết và có khả năng bất biến hình. 

(Sinh viên có thể quan niệm theo cách khác mà thỏa mãn thì vẫn chấm 

đủ số điểm) 

0,25 

b Xét điều kiện đủ cho hệ. 1,50 

- Vẽ hình thể hiện các miếng cứng 

 

0,25 

- Hệ gồm các miếng cứng:  

     + Trái đất (Miếng cứng I). 
0,25 

     + Tam giác khớp DEF là miếng cứng 0,25 

     + Điểm C nối với miếng cứng DEF bởi bộ đôi CD và CF tạo 

thành miếng cứng DEFC. Tương tự bằng cách phát triển bộ đôi ta 

được miếng cứng II 

0,25 

- Miếng cứng II nối với miếng cứng I bằng khớp B và 2 thanh tại A, 

trong đó có 1 thanh tại A không đi qua khớp B nên tạo thành miếng 

cứng lớn 

- Vậy kết luận hệ đã cho là hệ bất biến hình siêu tĩnh 

(Sinh viên có thể quan niệm theo cách khác mà thỏa mãn thì vẫn chấm 

đủ số điểm) 

0,5 

2    

 
a Xác định nội lực thanh dàn ED bằng phương pháp tách mắt 2,25 

- Xác định phản lực liên kết: 0,25 
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Câu Ý Nội dung  Điểm 

 

Vẽ hình thể hiện phương, chiều phản lực liên kết 

  034623330 AH HM  

)(11 kNH A   
0,50 

)(17042110 kNHHX HH   

)(50230 kNVVY AA   
0,50 

- Vẽ hình tách mắt E: 

 

 

 

0,25 

  0445sin0 0

EFNX  

)(24 kNNEF   

Vậy thanh dàn EF là thanh chịu nén 

0,50 

  045cos240 0

EDNY  

)(4 kNNED   

Vậy thanh dàn ED là thanh chịu kéo 

0,25 

b Xác định nội lực thanh dàn AB bằng phương pháp mặt cắt 0,75 

- Vẽ hình giữ phần bên trái: 

 

0,25 

  03531130 ABF NM  

)(6 kNNAB   

Vậy thanh dàn AB là thanh chịu kéo 

(Sinh viên có thể dùng mặt cắt khác, mà thỏa mãn đáp án thì vẫn chấm 

0,50 
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Câu Ý Nội dung  Điểm 

đủ số điểm) 

3   4,0 đ 

  - Vẽ biểu đồ mômen 
mM . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Sinh viên không vẽ được biểu đồ mômen Mm, mà tính đúng phản 

lực tại điểm A và D thì được 0,5 điểm). 

1,00 

- Vẽ biểu đồ mômen kM . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

Tính chuyển vị xoay tại điểm A. 2,00 

      + Đoạn AB:    

120 4 1 240

2EI EI

 
  

0,50 

      + Đoạn BC:     

 
2 60

2 120 1 30 0,5 120 0,5 30 1
6 2EI EI

           
 

0,50 

      + Đoạn CD:    

90 2 0,5 15

3 2EI EI

 



 0,50 

   - Tính chuyển vị xoay tại điểm A. 

A

240 60 15 315

EI EI EI EI
      

             Vậy chuyển vị cùng chiều với mômen kM . 

0,50 

 


