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TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu công thức bán thực nghiệm được xây dựng để tính toán
hiệu quả giảm sóng cho đê ngầm cọc phức hợp có kết cấu mới phi truyền
thống lắp ghép linh hoạt bằng các cấu kiện bê tông đúc sẵn định hình ứng
dụng để bảo vệ bờ biển từ mũi Cà Mau đến Hà Tiên bị sạt lở do tác động của
sóng biển. Nghiên cứu sử dụng lý thuyết năng lượng sóng kết hợp với 300
nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình vật lý trong máng sóng thủy lực để
đánh giá, phân tích và xây dựng công thức bán thực nghiệm với các tham số
chi phối chính được xác định là độ sâu ngập nước tương đối của đỉnh đê
(Rc/Hm0), bề rộng tương đối của đỉnh đê (B/Hm0), độ dốc sóng tại vị trí công
trình (sm =Hm0/Lm), chiều dài ngập nước tương đối của hệ cọc (Lc/Hm0 ≈
Rc/Hm0) và bề rộng tương đối của hệ cọc (Xb/Lm). Công thức bán thực nghiệm
được lập có đầy đủ cơ sở khoa học, đảm bảo độ tin cậy và có khả năng ứng
dụng vào thực tiễn để tính toán xác định hiệu quả giảm sóng cho dạng đê
ngầm cọc phức hợp có cấu tạo phức hợp.
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