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 Công thức Van der Meer (1987) và Rock manual (2007):
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 Sóng vỡ :

 Sóng chưa vỡ:

P: hằng số thấm danh nghĩa của lõi đê. Hạn chế:
• Hê số kinh nghiệm (không mô tả tương tác vật lý) !
• Thí nghiệm với chỉ 3 dạng lõi đê!
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1) Mái đê đá đổ tự nhiên (rubble mound breakwater):
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 Sử dụng các vật liệu đa dạng khác làm lõi đê:

+ 2 dạng lõi đê đã được Van der Meer sử dụng
+ 5 dạng vật liệu cấu tạo lõi đê mới và đo đạc cẩn thận độ thấm của vật

liệu này

Phát triển bài toán
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 Công cụ thí nghiệm



 Công thức đo độ thấm sử dụng

Reynold (0<Re<300)

Ward (1964): 
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No Vật liệu làm lõi
Ks (10-6) 

(m2)
c P (VDM)

1 Lõi không thấm (VdM) 0 - 0,1
2 Mousse kích thước lỗ nhỏ 0,018 0,14 0,29
3 Đá hạt nhỏ (Dn50=8,5mm) 0,032 0,32 0,35
4 Bi hạt cầu 0,052 0,29 0,41
5 Lõi đồng nhất (VdM) 0,196 0,18 0,6
6 Mousse kích thước lỗ lớn 0,545 0,21 0,63
7 Lõi đê thấm vô hạn +∞ - 0,65
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Quan hệ: P = f(Ks lõi/Ks mái đê)
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P = 0,65 – 0,5.exp(-2,5 * Ks/Ks(armor)) 

No Vật liệu làm lõi
Ks (10-6) 

(m2)
c P (VDM)

1 Lõi không thấm (VdM) 0 - 0,1
2 Mousse kích thước lỗ nhỏ 0,018 0,14 0,29
3 Đá hạt nhỏ (Dn50=8,5mm) 0,032 0,32 0,35
4 Bi hạt cầu 0,052 0,29 0,41
5 Lõi đồng nhất (VdM) 0,196 0,18 0,6
6 Mousse kích thước lỗ lớn 0,545 0,21 0,63
7 Lõi đê thấm vô hạn +∞ - 0,65
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Breaking wave
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 Quan hê vật lý (cách 2):
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= :  đặc trưng thời gian truyền sóng trong môi trường lõi đê (quan hệ với Ks)

S : tỉ lệ phá hủy



 CÁCH 2: mang tính vật lý cao CÁCH 1: P = f(Ks)

Mô hình Thí nghiệm Thí nghiệm của VdM Tổng hợp
Cách 1 4,44 3,06 4,16
Cách 2 1,50 2,51 1,73

Phân tích kết quả thí nghiệm (σx): phương pháp bình phương cực tiểu
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Mesures de VDM (1988)

Nos résultats (2012)

S<8: mô phỏng tốt công thức VdM
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Lời khuyên cho kỹ sư

11/17

+ Đê đá đổ tự nhiên: trường hợp mái đê và lõi đê đồng nhất là tốt
nhất về mặc sức chịu lực của mái đê

+ Trong trường hợp không chủ động về nguồn nguyên liệu đá đổ,
sử dụng công thức:

P = 0.65 – 0.5.exp(-2.5 * Ks(lõi)/Ks(mái))
=> dự đoán chính xác hệ số P trong công thức Van der Meer

+ Trường hợp thiết kế đê chịu phá hủy nặng do bão, khi hệ số phá
hủy S > 8, khuyến nghị sử dụng công thức thứ 2 để thiết kế và
kiểm tra

+ Các kết quả nghiên cứu đều có hệ số dự đoán tin cậy tốt hơn
công việc mà Van der Meer đã làm



 TCVN 9901: 2014
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2) Mái đê đá nhân tạo Antifer:

Loại vật liệu Cách xếp KD

1. Đá hộc Đổ rối 2 lớp 3,0

2. Đá hộc Lát khan 4,0

3. Tấm bê tông đúc sẵn Ghép độc lập 3,5

4. Cấu kiện tetrapod Xếp 2 lớp Từ 6,0 đến 8,0

5. Cấu kiện dolos Xếp 2 lớp Từ 10,0 đến 12,0

Khối lượng ổn định khối phủ trên mái nghiêng tính toán theo công thức sau:                               

G = (36)

trong đó: G : khối lượng tối thiểu của khối phủ mái nghiêng, t;
γB : khối lượng riêng của vật liệu khối phủ,  t/m3;
γ: khối lượng riêng của nước biển:  γ = 1,03 t/m3;
α : góc nghiêng của mái đê so với mặt phẳng nằm ngang, độ (o);
HSD là chiều cao sóng thiết kế: 
KD là hệ số ổn định của khối vật liệu phủ mái

Bảng 21 - Hệ số ổn định KD của một số loại vật liệu phủ mái



 Van der Meer, 1988: khối lập phương
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2) Mái đê đá nhân tạo Antifer:

Van der Meer:
+ Ảnh hưởng của số lượng và thời gian tác động của cơn bão (Bão càng lâu, phá hủy
càng mạnh)
+ Giới thiệu 2 công thức dựa trên: a) Số lượng block bị phá hủy và b) Số lượng block bị
di chuyển nhỏ quanh vị trí ban đầu.

Chegini and Aghtouman, 2001. Khối lập phương có rãnh



 Cách xếp block A.B.Frens (2007)
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2) Mái đê đá nhân tạo Antifer:

Irregular Column Filled 
pyramid

Closed 
pyramid

Double 
pyramid

Ổn định mái Normal High Low Normal High

Sóng tràn đỉnh
(Reflected wave) Normal High Normal High Low

Sóng tới xiên
(Oblique wave) Non Yes Non Yes Yes



 Cách xếp block Trình (2012)
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2) Mái đê đá nhân tạo Antifer:

RBN=Rocking number of blocks: số lượng cái khối rung lắc quanh vị trí ban đầu
TBN=Turning number of blocks: số lượng các khối chuyển vị nhỏ
RLBN=Rolling number of blocks: số lượng các khối chuyển vị lớn

 Định nghĩa lại tỉ lệ phá hủy (YAGCI et al., 2003)



Lời khuyên cho kỹ sư

16/17

+ Dự đoán chính xác mức độ phá hủy mái đê, đề xuất sử dụng
công thức dạng Van der Meer thay vì Hudson, cập nhật mức độ
phá hủy mái đê theo thời gian và cường độ cơn bão.

+ Cần định nghĩa chính xác về mức độ phá hủy khối mái bê tông
theo định nghĩa YAGCI et al., 2003

+ Trong trường hợp sử dụng đê mái khối bê tông dạng lập phương
có rãnh (Antifer block), đề xuất sử dụng công thức thực nghiệm:

Trong đó: f(Rc/Dn) = 1 – 0,96.exp(-1,3Rc/Dn)



Xin cảm ơn quý thầy cô!
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