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I.
Đặt vấn đề
1.1. Đối với các công trình dưới dạng tường chắn đất thì áp lực đất chủ động và bị
động là các ngoại lực chủ yếu nhất và quan trọng nhất cần được xác định chính
xác.
Trong điều kiện bình thường, các áp lực đất này gồm áp lực chủ động tĩnh PA và
áp lực bị động tĩnh PP. Khi xảy ra động đất các lực quán tính của khối lăng thể
trượt sẽ làm tăng PA đến giá trị áp lực chủ động động PAE và ngược lại, làm giảm
PP đến giá trị áp lực bị động động PPE và đây thường là nguyên nhân chính gây
sụp đổ công trình tường chắn.
Theo cách phân tích như thế ta dễ dàng hiểu rằng phương pháp luận của lời giải
bài toán áp lực đất chủ động và bị động (tĩnh cũng như động) là rất giống nhau và
về mặt thực hành bài toán động có liên quan đến lời giải của bài toán tĩnh.
1.2 Trước khi làm quen với các phương pháp tính toán áp lực đất động, ta cần phải
nói đến một số khái niệm cơ bản sau:
1. Về hệ số động đất k:
Gia tốc đỉnh thiết kế của dao động động đất được xem là gia tốc trung
bình trong toàn bộ khối đất đắp sau tường, ký hiệu a, có quan hệ với gia tốc trọng
trường g theo biểu thức sau:
a=k×g
(1)
Trong thực tế thiết kế, gia tốc này được phân tích thành các thành phần thẳng
đứng av và nằm ngang ah :
(2)
av = kv × g
(3)
ah = kh × g
Từ đó suy ra giá trị các hệ số động đất thẳng đứng kv và nằm ngang kh được xác
định bởi:
av
g
a
kh = h
g

kv =

(4)
(5)

Như vậy, theo (4) và (5), các hệ số động đất này là đại lượng không thứ nguyên
mà nếu nhân với trọng lượng của một vật thể nào đó sẽ nhận được lực quán tính
tựa tĩnh (dùng trong tính toán công trình tường chắn khi động đất).
Cần chú ý rằng giá trị hệ số động đất thiết kế nằm ngang kh là rất quan trọng,
được chọn phụ thuộc vào chuyển vị giới hạn của công trình, hệ số gia tốc đỉnh
của đất tại nơi xây dựng và các tham số khác đặc trưng cho dao động của đất.
Việc chọn giá trị hệ số động đất thiết kế thẳng đứng kv là một vấn đề rất phức tạp,
xin xem ở các tài liệu chuyên khảo
2. Về trạng thái cân bằng giới hạn (chủ động và bị động) của khối đất đắp sau
tường trong điều kiện động đất:
Như ta đã biết, trong điều kiện tĩnh, khối đất đắp sau tường sẽ đạt đến trạng thái
cân bằng giới hạn (chủ hoặc bị động) khi tường thực hiện một chuyển vị bằng
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II.

2.1
−
−
−
−

hoặc lớn hơn chuyển vị có hiệu (chủ hoặc bị động). Tường chắn làm việc trong
điều kiện động đất thì quan hệ giữa áp lực đất với chuyển vị diễn ra như thế nào
là một vấn đề đã được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Các kết quả thí
nghiệm của Ichihara và Matsuzawa (1973) cũng như của Sherif và Fang (1983)
đã cho phép giải đáp câu hỏi trên: quy luật biến đổi của áp lực đất nằm ngang
theo chuyển vị của tường hầu như giống với những gì xảy ra trong điều kiện tĩnh.
Như thế, khi tính toán áp lực đất trong điều kiện động đất ta có thể chấp nhận giá
trị chuyển vị có hiệu của điều kiện tĩnh.
Ngoài ra, từ kết quả thí nghiệm tường chắn cứng, thẳng đứng, chuyển dịch tịnh
tiến, Sherif, Ishibashi và Lee (1982) đã đề xuất công thức thực nghiệm đối với
chuyển dịch ngang có hiệu ∆AE của tường để trong khối đất đắp xảy ra trạng thái
cân bằng giới hạn chủ động:
(6)
∆AE = (7 – 0,13Φ0)10-4h
Theo Nazarian và Hadjan (1979) thì các lý thuyết tính áp lực đất – động có thể
xếp thành 3 nhóm lớn:
1- Lời giải tĩnh hoặc tựa tĩnh dựa trên điều kiện cân bằng giới hạn của lăng thể
trượt được xem như một cố thể.
2- Lời giải dựa trên lý thuyết sóng đàn hồi.
3- Lời giải dựa trên lý thuyết đàn hồi - dẻo và phi tuyến
Trong khuôn khổ hướng đi của bài viết, chúng tôi sẽ thảo luận về các phương
pháp tính áp lực đất chủ động – động thuộc nhóm thứ nhất.
Một số nét lớn về các phương pháp tính áp lực đất chủ động – động : PAE
Mục này không phải là tổng quan của vấn đề nghiên cứu mà dựa trên các tài liệu
có được, chúng tôi xin nêu rất vắn tắt một số cách tính áp lực chủ động động
thường gặp trong thực tế thiết kế công trình.
Phương pháp Mononobe – Okabe (1929)
Giống như lý thuyết áp lực đất của Coulomb (1776), Mononobe – Okabe chấp
nhận các giả thiết sau:
Mặt trượt là một mặt phẳng, tạo với phương nằm ngang một góc αAE.
Tường dịch chuyển đủ lớn để đất đắp sau tường đạt được trạng thái cân bằng giới
hạn chủ động: ∆ ≥ ∆AE.
Sức chống cắt của đất đắp rời – khô đồng nhất là sức chống cắt Coulomb và được
huy động đầy đủ trên toàn bộ mặt trượt.
Lăng thể trượt chủ động là một cố thể nằm trong trạng thái cân bằng giới hạn
dưới tác dụng của các lực:
+ Trọng lượng bản thân của nêm trượt W.
+ Các lực quán tính thẳng đứng kVW và nằm ngang khW.
+ Phản lực của khối đất tĩnh lên nêm trượt R.
+ Áp lực chủ động của đất, là áp lực mà ứng với αAE thì có giá trị lớn nhất,
PAE.
Các công thức chủ yếu:

1
PAE = γ h 2 (1 − kV ) K AE
2
K AE =

(7)
cos 2 (Φ − Ψ − θ )

⎡ ⎛ sin(Φ + δ ) sin(Φ − Ψ − β ) ⎞
cos Ψ cos 2 θ cos( Ψ + θ + δ ) ⎢1 + ⎜
⎟
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⎤
⎥
⎥⎦
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(8)

⎡ k ⎤
Ψ = tan −1 ⎢ h ⎥
⎣1 − kv ⎦

(9)
⎡ − tan(Φ − Ψ − β ) + C1 AE ⎤
⎥
C2 AE
⎣
⎦

α AE = Φ − Ψ + tan −1 ⎢

(10)

C1 AE = {[ tan(Φ − Ψ − β )][ tan(Φ − Ψ − β ) + cot(Φ − Ψ − θ ) ] × [1 + tan(δ + Ψ + θ ).cot(Φ − Ψ − θ )]}
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(11)
(12)

C2 AE = 1 + {[ tan(δ + Ψ + θ ) ].[ tan(Φ − Ψ − β ) + cot(Φ − Ψ − θ )]}
1
PAE = γ h 2 (1 − kV ) K AE
2
cos 2 (Φ − Ψ − θ )
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⎣ 1 − kv ⎦
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⎡ − tan(Φ − Ψ − β ) + C1 AE ⎤
⎥
C2 AE
⎣
⎦

α AE = Φ − Ψ + tan −1 ⎢

C1 AE = {[ tan(Φ − Ψ − β ) ] [ tan(Φ − Ψ − β ) + cot(Φ − Ψ − θ ) ] × [1 + tan(δ + Ψ + θ ).cot(Φ − Ψ − θ ) ]}

0,5

C2 AE = 1 + {[ tan(δ + Ψ + θ ) ][ tan(Φ − Ψ − β ) + cot(Φ − Ψ − θ ) ]}

Chú ý rằng, Richards và Elms (1979) đã chứng minh được điều kiện tồn tại của KAE là:
kh > (1 − kv ) tan(Φ − β )

(13)

* Trình tự tính toán:
1- Tính góc quán tính động đất ψ là góc được tạo bởi véctơ tổng hợp của ba véctơ: W,
kVW và khW với phương thẳng đứng. Giá trị của góc ψ phụ thuộc vào giá trị của các
hệ số động đất nằm ngang kh và thẳng đứng kV.
2- Tính hệ số áp lực đất chủ động động KAE.
3- Tính giá trị áp lực đất chủ động động PAE.
4- Sau cùng là xác định tham số αAE.
2.2 Phương pháp tĩnh tương đương của I. Arango (1969):
Dựa trên phương pháp Mononobe – Okabe, có thể nhận xét trực quan rằng nếu
quay nêm trượt quanh mặt phẳng trượt trong đất một góc bằng đúng góc quán tính
động đất ψ thì vectơ tổng hợp của các vectơ W, kVW, khW sẽ trùng với phương thẳng
đứng. Khi đó, áp lực chủ động động có thể được tính như tựa tĩnh.
Như vậy, hệ số áp lực đất chủ động động sẽ được tính qua hệ số áp lực đất tĩnh,
KA theo biểu thức sau:
KAE = KA (β*, θ*) × FAE
(14)
Trong đó:
β* = β + ψ
(15)
θ* = θ + ψ
(16)
FAE

cos2 (θ + ψ )
=
cos ψ cos2 θ

(17)

2.3 Phương pháp đơn giản của Seed và Whitman (1970)
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Khi nghiên cứu trường hợp tường chắn có θ = β = 0, đất đắp rời, các tác giả này
đề nghị một cách tính đơn giản sau:
PAE = PA + ∆PAE
(18)
1
∆PAE = ∆K AE × γh 2
2
K AE = K A + ∆K AE
3
∆K AE = k h
4

(19)
(20)
(21)

Các ký hiệu mới:
∆PAE = gia lượng của áp lực đất chủ động khi động đất.
∆KAE = gia lượng của hệ số áp lực đất chủ động khi động đất.
γ = trọng lượng đơn vị của đất đắp.
h = chiều cao của tường.
* Trình tự tính toán:
1- Tính hệ số áp lực đất chủ động tĩnh KA.
2- Tính gia lượng hệ số áp lực đất chủ động ∆KAE.
3- Tính giá trị hệ số áp lực đất chủ động KAE.
4- Tính áp lực đất chủ động động PAE.
2.4 Xét tải trọng phân bố đều trên mặt đất đắp qs:
Ở các cách tính áp lực đất chủ động động nêu trên tải trọng qs chưa được kể đến.
Dựa trên cơ sở của lý thuyết áp lực đất động của Mononobe – Okabe, Chang và Chen
(1982) đã đề nghị công thức sau:
⎧ 2q ⎡ cos θ ⎤ ⎫ 1
2
PAE = K AE ⎨1 + s ⎢
⎬ × [γ(1 − k V ]h
⎥
γh ⎣ cos(β − θ) ⎦ ⎭ 2
⎩

(22)

Trong các trường hợp tường chắn phức tạp hơn, người ta khuyên nên sử dụng
phương pháp nêm trượt.
2.5 Phương pháp nêm trượt:
Như đã nói ở giả thiết thứ tư của lý thuyết Mononobe – Okabe, thực chất của
phương pháp này là định trước một số mặt trượt, gọi αi là góc của mặt trượt thứ i, từ
sự cân bằng của nêm trượt ta tính được áp lực đất Pi. Áp lực đất chủ động động sẽ
được chọn:
PAE = MAX[ Pi(γ,φ,ψ,θ,β,δ,α...)] ;
(23)
và góc αi tương ứng sẽ là αAE.
Nội dung thực hành của phương pháp này sẽ được trình bày thông qua ví dụ ở
cuối bài.
2.6 Ghi chú:
1- Các ký hiệu được dùng ở những mục trước xin xem chú giải ở hình 1.
2- Bổ sung thêm về điểm đặt của áp lực đất chủ động – động YAE từ [1] như sau:
c Trường hợp tường dịch chuyển ngang – tịnh tiến:
Sherif, Ishibashi và Lee (1982) đề nghị:
YAE =

( PA )(0, 42h) + (∆PAE )(0, 48h)
PAE

(24)

d Trường hợp đỉnh tường quay quanh mép dưới của đáy tường:
Theo Seed và Whitman (1969) dùng biểu thức sau:
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YAE

1
( PA )( h) + (∆PAE )(0, 6h)
3
=
PAE

(25)

Hai đẳng thức (24) và (25) cho thấy YAE > YA =

1
h như đã được nhiều
3

kết quả thí nghiệm xác nhận. Các nhà khoa học cho rằng điều đó hợp lí
vì lực quán tính khi động đất phân bố tập trung ở phần trên của lăng thể
trượt chủ động.
3- “Nêm trượt” là phương pháp mạnh nhưng ở nhiều bài toán, việc tìm giá trị
cực đại của áp lực đất chủ động phải dựa trên cách khảo sát phương án.
4- Nhằm làm phong phú thêm các phương pháp tính toán, phần còn lại của
bài viết này sẽ trình bày một cách tính áp lực chủ động động dựa trên nguyên
lý cực trị trong toán học để tìm góc αAE rồi từ đó tính được PAE [7]. Theo lý
thuyết áp lực đất lên tường chắn, ta có thể gọi đây là phương pháp trực tiếp
hay phương pháp giải tích
III. Phương pháp giải tích để tính áp lực đất chủ động – động của đất:
3.1 Các điều kiện tính:
1. Chấp nhận các giả thiết của Mononobe – Okabe.
2. Xét một tường chắn tuyệt đối cứng có lưng tường dốc (θ nhỏ), đất đắp là vật
liệu hạt, khô và đồng nhất.
3. Sơ đồ tính toán và đa giác lực khép kín như hình 1 (φ là góc ma sát trong của
đất đắp, còn δ là góc ma sát ngoài trên lưng tường AB).
a/

b/
qs

X

C
P

A

β

kV W

kV W

khW

θ+δ

θ
δ

h

W

PAE

αAE

φ

khW
α-φ

R

W
R

α-φ

X

B

WS

Hình 1: Của Mononobe – Okabe
Các lực tác dụng lên lăng thể trượt khi động đất
Đa giác lực khép kín
3.2 Xây dựng công thức tính áp lực đất chủ động động P.
Kẽ trục X-X vuông góc với phản lực R và tổng hình chiếu tất cả các lực lên trục
này phải thoả mãn điều kiện cân bằng, nghĩa là:
(26)
∑X = 0
ab-
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Triển khai (24):

P cos(θ + δ)
sin(θ + δ)
− W sin(α − φ) − k h W cos(α − φ) + k V W sin(α − φ) = 0
+P
cos(α + δ)
sin(α − φ)

(27)

Biến đổi (27) thành:

P[cos(θ + δ) + sin(θ + δ)tg(α − φ)] − W[(1 − k V )tg(α − φ) + k h ] = 0

(28)

rồi rút P ra, ta nhận được:
P=

W[(1 − k V )tg(α − φ) + k h ]
cos(θ + δ) + sin(θ + δ) tan(α − φ)

(29)

Trường hợp tải phân bố đều qs chất đầy trên mặt nêm thì (29) có dạng:
P=

(W + Ws )[(1 − k V )tg(α − φ) + k h ]
cos(θ + δ) + sin(θ + δ)tg(α − φ)

(30)

Ở đây:
Ws = lực thẳng đứng do tải phân bố trên toàn bộ mặt đất đắp của nêm trượt gây
ra.
Các công thức (29) và (30) hoàn toàn trùng khớp với các công thức ở phụ lục A trong
[2].
3.3 Nguyên lý cơ bản của cách giải giải tích:
1. Phân tích công thức (30) thành:
P = P1 × P2 × P3
(31)
Với:
P1 = W + Ws
(32)
P2 = (1 – kV) tg(α – φ) + kh
(33)
P3 =

1
cos(θ + δ) + sin(θ + δ)tg(α − φ)

(34)

Đặt z = tgα
Lúc này, nếu ký hiệu f là hàm số, thì (30), (31) và (32) có dạng:
P1 = f1(z)
P2 = f2(z)
P3 = f3(z)
Do đó P theo (31) sẽ phụ thuộc vào z:
P = f1(z)x f2(z)x f3(z)=f(z)
Giá trị zmax sẽ tìm được từ điều kiện:

(35)
(32’)
(33’)
(34’)
(36)

dP df (z)
=
=0
dz
dz

(37)

Rồi nhờ (35), tính được αAE.
2. Giá trị lớn nhất của áp lực chủ động động sẽ thu được khi thế zmax vào
(36):
PAE = f(zmax)
(38)
3.4 Các công thức cuối cùng
1. Biểu thức P1 = W + Ws
Giả định mặt trượt BC tạo với phương nằm ngang góc α, thì các góc của tam
giác nêm trượt ABC bằng:
A = 90 o + (β − θ)
B = 90 o + (θ − α)
C = α −β

(a)
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Chiều dài các cạnh:

h
cos θ
h
cos(θ − α)
AC =
×
cos θ sin(α − β)

AB =

(b)

Trọng lượng nêm trượt:

1
γ × dieän tích tam giaùc ABC
2
cos(θ − α)
1
h2
cos(β − θ)
W= γ
2
sin(α − β)
2 cos θ
W=

Tải trọng Ws:

(c)

Ws = AC × qs
Ws = qs ×

h
cos(θ − α)
×
cos θ sin(α − β)

(d)

Thế (c) và (d) vào trong (32), ta được:
⎡1
h ⎤ cos(θ − α)
h2
cos(β − θ) + q s
P1 = ⎢ γ
⎥
2
cos θ ⎦ sin(α − β)
⎣ 2 cos θ
1
h2
h
cos( β − θ ) + qs
Đặt: K = γ
2
2 cos θ
cos θ

(39)

(40)
Viết lại (39):
P1 = K

cos(θ − α)
sin(α − β)

(41)

Thực hiện các biến đổi lượng giác, có chú ý đến (35) và đặt:
A1 = cosθ
A2 = sinθ
A3 = cosβ
A4 = sinβ
Ta nhận được dạng cuối cùng của (41) theo (32’):
P1 = K

A1 + A 2 z
A 3z − A 4

(43)

2. Biểu thức P2:
Đặt: k *V = 1 − k V
Thực hiện biến đổi lượng giác (33) có chú ý (35):
P2 = k *V

(42)

z − tgφ
+ kh
1 + tgφz

(44)
(45)

Đặt:
B1 = k h − k *V tgφ

(46)

B2 = k *V + k h tgφ

Dạng cuối cùng của (33) theo (33’) là:
P2 =

B2 z + B1
1 + tgφz

(47)

3. Biểu thức P3:
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Thực hiện biến đổi lượng giác (34) có chú ý (35) và đặt:
C1 = cos(θ + δ) − sin(θ + δ)tgθ

(48)

C2 = cos(θ + δ)tgφ + sin(θ + δ)

Dạng cuối cùng của (34) theo (34’) là:
P3 =

1 + tgφz
C1 + C2 z

(49)

4. Biểu thức P:
Thế (43), (47) và (49) vào (31), ta được:
⎡ A 2 B2z 2 + (A1B2 + A 2 B1 )z + A1B1 ⎤
P = K⎢
⎥
2
⎣ A 3C2z + (A 3C1 − A 4C2 )z − A 4C1 ⎦

(50)

Đặt : T1=A2B2
T2=A1B2+A2B1
T3=A1B1

(51)

và:

M1=A3C2
M2=A3C1-A4C2
M3=A4C1
Dạng gọn của (50) sẽ là:

(52)

⎡ T z 2 + T2 z + T3 ⎤
P=K⎢ 12
⎥
⎣ M1z + M 2 z − M 3 ⎦

(53)

5. Lập phương trình tìm zmax:
Theo điều kiện (37) với phần trong ngoặc đứng của (53), ta có thể viết:
dP df (z) d ⎡ T1z 2 + T2 z + T3 ⎤
=
= ⎢
⎥=0
dz
dz
dz ⎣ M1z 2 + M 2 z − M 3 ⎦

Triển khai (54) và đặt:
a = M2T1-M1T2
b = M1T3+M3T1
c = M2T3+M3T2
Ta nhận được phương trình bậc hai của Z như sau:
az2 -2bz - c = 0
Nghiệm của phương trình này là:
z1,2 =

−b ± b 2 − ac
a

(54)

(55)
(56)
(57)

Nghiệm z được chọn có gía trị dương và nhỏ nhất.
3.5 Trường hợp tải trọng phân bố đều cục bộ trên mặt đất đắp:
1. Tải trọng phân bố đều trên mặt đất đắp, điểm đầu của tải cách đỉnh
tường r1:
Cũng như lý thuyết Coulomb, tải trọng phân bố trên mặt đất không ảnh hưởng
đến giá trị của góc mặt trượt chủ động – động αAE . Do đó ta tính được:
hr1
cos(θ − α AE )
=
r1
cos θ sin(α AE − β )

(58)

Lúc này (40) trở thành:
q
1
h2
K= γ
cos( β − θ ) + s (h − hr1 )
2
2 cos θ
cos θ
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(59)

2. Tải trọng phân bố đều trên mặt đất đắp, điểm đầu của tải cách đỉnh
tường r1, còn điểm cuối của tải cách đỉnh tường r2 (r2 <AC)
Nhờ dạng (58) tìm được hr2 (hr2 < h).
Sử dụng công thức (59) để tính K với chú ý rằng h được thay bởi hr2
IV. Ví dụ
4.1. Ví dụ 1:
Giải lại ví dụ số 7, trang 85 trong [2], tóm tắt số liệu đầu vào như sau:
* Về tường:
h =6,096 m
θ = 0o

* Về đất đắp:
γ = 18,84 kN / m 3
β = 6o

* Về tải trọng:
* Về động đất:

φ = 30 o
δ = 3o

qs = 0
kh = 0,1
kv = 0,067

Giải:
1/. Tính các đại lượng A trong (40):
A1 = 1
A2 = 0
A3 = 0,994522
A4 = 0,104529
Từ (44):
k *v = 0,933
Từ (46):
B1 = -0,438669
B2 = 0,990735
Từ (48):
C1 = 0,968414
C2 = 0,628897
2/. Tính các hệ số của phương trình (53):
Từ (51):
T1 = 0
T2 = 0,990735
T3 = -0,438669
Từ (52):
M1 = 0,625452
M2 = 0,897371
M3 = 0,101227
3/. Tính các hệ số của phương trình (56):
a = - 0,619657
b = - 0,274366
c = - 0,29336
4/. Lập và giải phương trình (56):
0,619657 z² - 0,548732 z – 0,29336 = 0
Nghiệm được chọn:
Zmax = 1,26098
α AE = 0,900317 rad. = 51o5843'

5/. Tính K theo (40):
K=348,141 kN/m
6/. Tìm giá trị áp lực đất chủ động – động tác dụng lên tường chắn đã cho:
Sử dụng kết quả tính được của các đại lượng T, M, Zmax và K thế vào (53):

9

PAE = 139,357 kN/m
7/. So sánh kết quả:
Tham số
Cách giải kiến nghị
51,5843
α AE , (ñoä)
PAE, (kN/m)
139,375

Theo [2]
51,58
139,467

4.2. Ví dụ 2:
Giải lại ví dụ 1 ở mục 4.1 nhưng tải trọng phân bố đều khắp trên mặt đất đắp: qs=10
kN/m2
Giải:
1/. Tính hệ số K theo (40):
K = 409,101 kN/m
2/. Aùp lực đất chủ động động lúc này bằng:
PAE = 163,779 kN/m
3/. Giá trị PAE theo (22) của Chang và Chen (1982):
PAE = 163,803 kN/m
4.3. Ví dụ 3:
Giải lại ví dụ ở mục 4.2 nhưng tải trọng phân bố đều trên mặt đất đắp qs=10
kN/m2 cách đỉnh tường A : rA=1,5 m
Giải:
Thế số vào (58) ta được:
hr
= 1,72419 m
cos θ

Và K theo (59) bằng:
K = 391,859 kN/m
Cuối cùng, áp lực chủ động động sẽ bằng:
PAE = 158,038 kN/m
4.4. Ví dụ 4:
Cho một tường chắn cứng thẳng đứng cao h = 7,722 (m), mặt đất nằm ngang, đất đắp khô rời với các tham số sau:
3
qs = 10 kN/m²
γ = 18.6514 kN/m
kh=0.202022
φ = 35 o
kv=0.1
δ=0
Tính áp lực chủ động của đất theo cách tính kiến nghị và phương pháp nêm trượt.
Giải:
1/. Tóm tắt kết quả theo cách kiến nghị:
A1 = 1
T1 = 0
A2 = 0
T2 = 1,04146
A3 = 1
T3 = - 0,428167
A4 = 0
M1 = 0,70021
*
M2 = 1,0
k V = 0,9
M3 = 0
B1 = - 0,428167
a = - 0,729241
B2 = 1,04146
b = - 0,299807
C1 = 1
c = - 0,428167
C2 = 0,70021
Zmax = 1,2807

α AE = 0,907859 ≈ 52o

10

K = 149,24 kN/m
PAE = 55,6387 kN/m
2/. Tóm tắt kết quả của phương pháp nêm trượt:
Biến đổi các đại lượng tính theo góc α , (độ)
Danh mục các
STT
đại lượng tính
50
51
52
53
tgα
1
1,19176
1,2439
1,27995
1,32705
tg(α − φ)
0,26795
0,286746
0,305732
0,32492
2
*
B = 0.9tg(α − φ)
0,24115
0,25071
0,275159
0,292429
3
4
B = B*+kh
0,443172
0,460093
0,477181
0,494451
5
6
7
Vậy:

1 2
γh + q s h
2
A*
A=
tgα
A* =

P=A×B

149,24

149,24

149,24

149,24

125,227

120,852

116,598

112,46

55,4969

55,6031

55,6385

55,6059

α AE = 52 o

PAE=55,6385 kN/m
4.5. Nhận xét:
Từ kết quả của các ví dụ nêu ở mục này có thể rút ra một số nhận xét ban đầu
như sau:
1- Các kết quả tính theo cách kiến nghị rất trùng khớp với các phương pháp
khác.
2- Khối lượng công việc tính toán nhẹ nhàng hơn và dễ dàng hơn.
2. Kết luận:
5.1. Dựa trên nguyên lý của phương pháp "trực tiếp" tính toán áp lực đất tĩnh đã được
thực hiện trong [6], [7], chúng tôi đã xây dựng lời giải giải tích cho trường hợp áp lực
đất chủ động khi động đất. Bằng cách như thế, bài toán áp lực đất bị động động có thể
được giải không mấy khó khăn ngay cả với dạng phức tạp của bề mặt đất đắp cũng
như tải trọng qs tác dụng cục bộ trên đó.
Chỉ cần tìm được giá trị góc mặt trượt giới hạn α AE là ta tính được áp lực đất chủ
động động tác dụng lên tường chắn.
Việc biết được giá trị của α AE đầu tiên trong quá trình tính toán có một ý nghĩa
thực tiễn quan trọng đối với người thiết kế. Thêm vào đó, công việc tính toán dường
như nhẹ nhàng hơn vì vấn đề mấu chốt chỉ là lập và giải một phương trình bậc hai.
Những điều nêu trên có lẽ là thế mạnh của cách tính kiến nghị ở bài báo này.
5.2 Như cách đặt bài toán ban đầu, đất đắp là vật liệu không dính, khô (không bị ngập
nước) và đồng nhất. Đây là bài toán cơ bản vì hai lý do: thứ nhất là khi thiết kế tường
chắn ở vùng có động đất thì việc dùng vật liệu không dính (dạng hạt) làm đất đắp sau
tường hầu như phổ biến; thứ hai là đất đắp bị ngập nước và không đồng nhất sẽ được
quy đổi về đồng nhất bằng những biện pháp gần đúng có thể chấp nhận được trong
thực tế thiết kế. Chi tiết những vấn đề này có thể tìm đọc trong các tài liệu như [3], [4].
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