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Tóm tắt: Bài báo nêu 3 phương thức đánh giá tiềm năng hóa lỏng dưới nền công trình nhà cao tầng gồm đánh giá theo gia tốc ngưỡng, chỉ số
loãng rời FL và Chỉ số xác suất tiềm năng hóa lỏng PL. Trong khi đó quy trình đánh giá tiềm năng hóa lỏng khi chịu ảnh hưởng động đất của
Nhật, Mỹ và Việt Nam (TCVN 9386:2012) chỉ dùng 1 chỉ tiêu đánh giá tiềm năng hóa lỏng cho cát hạt mịn chặt đến chặt vừa chủ yếu dựa
vào số SPT vốn là tham số đầy tính không chắc chắn. Một mô hình khối gộp (Lumped mass model) được đề xuất nhằm đánh giá tiềm năng
hóa lỏng theo một cách khác.
TỪ KHÓA: Hệ số an toàn hóa lỏng, Chỉ số tiềm năng hóa lỏng, gia tốc ngưỡng, không chắc chắn, mô hình khối gộp
ABSTRACT: This article deals with three approaches for liquefaction potential assessment in the foundation under high rising buildings to
threshold acceleration, liquefaction factor of safety F L, and liquefaction potential P L. Meanwhile the procedures of liquefaction assessment for
earthquake effects of JRA (Japan), NCEER (USA) and TCVN 9386: 2012 (Vietnam) seem to use only a parameter for liquefaction
assessment related to fine to medium contents, that is N number of Standard Penetration Test (SPT) which contains so much uncertainty in
real practice. A model using lumped mass is suggested to contribute another tool for liquefaction assessment in order to assess the
liquefaction in an other view.
KEYWORDS: Liquefaction factor of safety, liquefaction potential, uncertainty, lumped mass model

GIỚI THIỆU ĐẶT VẤN ĐỀ

1.

Nền móng chứa đựng nhiều điều không chắc chắn, về mô hình, về
cảm thụ của người thiết kế với số liệu, về kiến thức vận dụng, về
tính phân tán của đất, về tiêu chuẩn để tuân thủ áp dụng. Vì vậy,
quyết định phương án nền móng là khá phức tạp nhất là khi công
trình lớn, hoặc hạng mục công trình xây dựng chịu rất nhiều yếu tố
chi phối về kỹ thuật, kinh tế, hình thức quản lý. Những yếu tố rủi ro
quyết định
Động đất là một tác động đặc biệt, khi vỏ quả đất rúng động
chuyển động các lớp đất bề mặt trượt lên nhau, xảy ra trong một
khoảng thời gian rất ngắn, và giải phóng năng lượng cực lớn lan
truyền rất xa. Cho nên thiết kế kết cấu công trình chịu tác động đặc
biệt như động đất là rất riêng biệt, đòi hỏi phân tích thấu suốt và tính
toán chuẩn xác.
Nhiều yếu tố phải được xem xét khi thiết kế nhà nhiều tầng bằng
BTCT trong vùng động đất, như sau:
a)

Cách ghi nhận và phân tích chuyển động của mặt đất từ
trạm ghi cách xa nơi phát tiết năng lượng (chấn tiêu,
epifocault)

b)

Biểu thị độ mạnh yếu của sự rung chuyển bằng đại lượng
gì, và Cường độ chuyển động của mặt đất tốt nhất thể hiện
bằng đại lượng gì trong phân tích thiết kế.

c)

Phương pháp phân tích kết cấu từ thông tin của bản ghi gia
tốc đồ và phổ ứng xử.

d)

Phân bổ Độ cứng/độ mềm của bộ khung sườn và liên kết
sao cho dưới những lực và tác động phát sinh do động đất,
hệ khung này vẫn không hư hỏng và công trình chỉ hư hỏng
ở mức tối thiểu và xảy ra ở vỏ bao che; còn liên kết vẫn bảo
đảm truyền lực được sau động đất.

e)

Tính ổn định của nền dưới công trình và các mô hình mô
phỏng tương tác đất-công trình (SSI)

khớp dẻo trong khung chịu mômen và đảm bảo sức chịu vật liệu khi
hình thành khớp dẻo); quan điểm về tính đồng đều của độ cứng công
trình để loại bỏ lực cắt lớn và tập trung ứng suất; về sử dụng hệ số
trong các phương pháp tính toán tính lực ngang tầng (Shunsuke
Otani, 2004); quan điểm tính toán chịu hư hỏng có kiểm soát về tính
dẻo (Newmark, 1959), hoặc về tính phi tuyến của các mô hình tính
toán (Clough và Johnston, 1966; Takeda, 1970; Otani, 1985 etc.).
Quan điểm này chi phối quá trình chọn ra cách tính tải động đất và
phân tích ứng xử (tổ hợp nội lực hay chuyển vị) .
Xu hướng hiện nay là không còn tìm cách thiết kế cấu kiện chịu
lực cho to, để hòng chống chọi lại với tải động đất nữa (cách làm đó
thường dẫn đến tăng vọt giá thành xây lắp, phát sinh giá trị vượt hẳn
so với dự toán trong điều kiện thông thường); thay vào đó, người
thiết kế được yêu cầu tính toán với quan điểm là: nếu có bị phá hỏng
thì cũng cho phép phá hoại một phần nhỏ, trong một kiểu hư hỏng
có kiểm soát trên tinh thần: “Nếu có động đất, không có tầng nào bị
sập đè chết người, ngay cả trong điều kiện tải trọng lạ kỳ đến mấy”.
Theo quan điểm Trạng thái giới hạn cực hạn (Ultimate limit state
design) này, chấp nhận tải thiết kế có xác suất 10% bị vượt tải trong
suốt đời sống công trình (Tiziana Rossetto, 2006).
Về phân tích dành cho hạ tầng nền móng
Xem xét về nền đất dưới công trình khi chịu động đất là rất phức
tạp, đòi hỏi người phân tích không những am hiểu ứng xử của cả
tầng trên và quá trình lan truyền rung động từ dưới hạ tầng lên
thượng tầng để có điều chỉnh thích nghi, mà còn hiểu rõ nền đất ứng
xử ra sao dưới sóng lan truyền do động đất. Dưới ảnh hưởng của
động đất, các phân tố trong nền xảy ra một trong các vấn đề sau:
a)

Trạng thái ứng suất không cố định (cụ thể là ứng suất cắt
dao biến, cyclic shearing stress). Các điểm thuộc Nền
đất_đặc biệt là gần bề mặt nơi có công trình_ dao động cả
đứng và ngang.

b)

Gia tốc vượt ngưỡng làm phát sinh ứng suất lỗ rỗng vượt
quá ứng suất hữu hiệu, các hạt đất rời xa nhau và nước
chiếm toàn khoảng trống, cấu trúc ban đầu biến mất, thành
ra dạng lỏng gọi là nền bị hóa lỏng.

c)

Sóng vật thể lan truyền trong đất tạo ra ứng suất và
khuếch đại biên độ khi đi qua những vùng đất yếu, làm hư
hỏng công trình bùng phát.

Về phân tích dành cho thượng tầng kết cấu
Những Quan điểm thiết kế mới hiện nay có thể kể ra như sau: kết
hợp sử dụng gia tốc đỉnh ước tính của nền (PGA) song song với tính
toán cường độ theo vận tốc đỉnh chất điểm (PPV), cơ chế chảy dẻo
mong muốn kiểu “cột mạnh dầm yếu” (chấp nhận cho hình thành
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có khá nhiều vấn đề phải đối diện giải quyết khi thiết kế công trình
chịu tác động của động đất, cả về thượng tầng và cả về hạ tầng Nền
móng. Trong ngắn hạn, một năng lượng cực lớn phát tiết ra và lan
truyền đi khả dĩ gây ra sự phá hủy từ chân (nền đất) đến đầu (thượng
tầng), gây ra thảm họa hủy diệt diện rộng đến rất rộng. Đặc biệt là
chân đế của công trình, Nền hoàn toàn “lỏng như nước” chắc chắn
không gánh đỡ nổi sức nặng công trình và sụp đổ.
Như vậy, một vấn đề đặt ra là: dù thượng tầng kết cấu của công
trình đã được quan tâm gia cố một cách đầy đủ, độ bền, độ cứng và
kiên cố vững chãi, nhưng nền của nó _hoặc một lớp nào đó trong
nền thôi_ trở thành “nước” thì cũng hủy hoại toàn công trình.
Dựa vào đâu chúng ta đánh giá an toàn của một tòa nhà khi đặt
nó vào bối cảnh chịu sự rung động do động đất? Việt nam cần có
những quan tâm thích đáng gì cho việc xây dựng những công trình
cao tầng? Mức độ kiểm tra nguy cơ phá hủy nền dưới ảnh hưởng
của động đất như thế nào?
Trong bài báo này, cách đánh giá khả năng xảy ra hóa lỏng nền
được giới thiệu. Một số nhận định rút ra từ tương tác thượng và hạ
tầng cũng được đưa vào xem xét.
2.

CƠ SỞ NGHIÊN CỨU TRUYỀN THỐNG

2.1

Tính dễ hóa lỏngcủa đất nền TpHCM

Nhiều văn liệu khoa học đã chỉ ra rằng hóa lỏng thường dễ xảy ra ở
đất rời thì khi % hạt bụi >35% hoặc đất dính có tính dẻo thấp (chỉ số
dẻo IP dưới 10% và Giới hạn lỏng không dưới 37 (Seed và cộng sự,
2003).
Tính dễ hóa lỏng được chẩn đoán tương đối dễ dàng qua một chỉ số
gọi là hệ số an toàn hóa lỏng (Theo Iwasaki và cộng sự [1]), được
định nghĩa là:

(1)
R là sức kháng hóa lỏng đất hiện trường; L là tỷ số ứng suất tối đa.

Hình 1: FL tại khu vực bị hóa lỏng, theo [1]
Thí dụ với khu vực Bình Thạnh TpHCM, Gia tốc tối đa αsmax= gals
= 10-2 m/s2=0.085g = 83.3 gals (Trích TCVN TCXDVN 375:2006 –
Phân vùng địa chấn)

Nếu FL<1 tức R<L, nguy cơ nền bị hóa lỏng là cao (sức kháng hóa
lỏng thấp).
Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản (đơn giản hơn các
thang đánh giá của NCEER Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật động đất
của Mỹ dựa vào Hệ số Ứng suất dao biến Cyclic Stress ratio CSR và
tỷ số sức kháng hóa lỏng dao biến CRR [2]). Nhược điểm của
phương pháp này của Iwasaki là chỉ đề cập đến loại hạt bụi là giới
hạn cuối cùng của thang đánh giá. Do còn có sự phân loại ra đường
kính D50 và bảng tương quan giữa trọng lượng thể tích với D50.
Nguy cơ hóa lỏng cho lớp Sét (hạt D< 0.04 mm) với các tính dẻo
(thể hiện bằng chỉ số dẻo Ip) khác nhau không được nói tới trong
phương pháp này.
2.2 Chỉ số tiềm năng hóa lỏng của một lớp nào đó trong nền đất

Trong đó σv là ứng suất tổng cộng, và σ’v là ứng suất hữu hiệu (tính
theo đơn vị cũ kgf/cm2) thẳng đứng được lấy ở độ sâu đang xét; và
N là chỉ số SPT (đã qua hiệu chỉnh theo độ sâu và các thông số thiết
bị hay thực tế hiện trường)

Cũng theo Iwasaki (1978), nhằm khắc phục tính tổng quát của cách
đánh giá dựa vào FL,đồng thời xét mức độ nghiêm trọng khả dĩ gây
ra hư hỏng cho cả nền, từ một lớp nào đó bị loãng rời trong nền, tức
là nhằm xét thêm ảnh hưởng của độ sâu lớp bị hóa lỏng, xét sự gần
gũi với bề mặt của lớp hóa lỏng và gắn với nguy cơ hóa lỏng xét từ
trị số FL, một hàm W(z) được thiết lập như sau W(z) = 10 – 0.5Z
(với Z tính bằng mét)
Và chỉ số tiềm năng hóa lỏng được định nghĩa là:

Tỷ số ứng suất
20




L  Max
 s max . v' .rd
'
g v
v

(3)

Ứng suất τmax là sức chống cắt được chiết giảm do có gia tốc tối đa
αs,max do động đất gây ra tại nơi đánh giá (trị số này được cho bởi
tiêu chuẩn ban hành). rd chính là hệ số chiết giảm sức chống cắt
động cho phép khi có động đất gây biến dạng cho nền (rd = 1-0.015z
theo Iwasaki et al., 1978).

PL   F .W ( z )dz

(4)

0

Trong đó

F=1- FL đối với FL ≤1 và F=0

Khi FL =0 là cho trường hợp z= 0- 20 mét, lúc này tích phân P L =
100 và Khi FL ≥ 1 thì cho trường hợp z=0- 20 mét, lúc này tích phân
PL = 0

Ba bước tính toán cho mục tiêu đánh giá tính dễ hóa lỏng như sau:
-

Biểu diễn mặt cắt địa chất (số N), tính và vẽ biểu đồ ứng
suất thẳng đứng trị tổng cộng và hữu hiệu.

-

bản đồ D50 và lưu ý những lớp đất hạt mịn (sét, cát bột..)

-

Tính toán R, L theo độ sâu và tính ra FL.

đối với FL>1

Hình 2: Tích phân của FL
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Theo cách đánh giá này, được xem như phát triển lên từ (Seed
và Idriss, 1971) , Iwasaki (1982) cho rằng hóa lỏng do động đất
không chắc xảy ra khi PL <5 , xảy ra rõ ràng nghiêm trọng khi PL
>15. Các đồng sự của Iwasaki gồm có Toprak và Holzer công bố từ
những quan trắc các trận động đất ở California năm 1989, đã chỉ ra
PL trong khoảng 5-12 [3].
Cách tính này thuần túy thực nghiệm dựa vào quan trắc những
trận động đất trong quá khứ, cho rằng hóa lỏng xảy ra không quá
20m sâu tính từ mặt đất.
Một vấn đề đặt ra là nếu trong nền có một lớp ở độ sâu > 20
mét, là đất hạt mịn, như cát bột hoặc sét tính dẻo thấp có giới hạn
chảy cao bão hòa nước _tức có thể hóa lỏng, theo Seed và cộng sự
(2003) _ thì đánh giá theo Iwasaki có được không (?), có thuyết
phục không (?).
2.3

Cách đánh giá tính dễ hóa lỏng khác

Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật động đất quốc gia Hoa Kỳ
(NCEER) có cách đánh giá tương tự (nhưng tính toán chi tiết hơn
của Iwasaki), tuy nhiên cũng dựa vào tỷ số ứng suất cắt dao biến
(CSR), tỷ số sức kháng cắt dao biến (CRR) và cũng dùng hệ số chiết
giảm ứng suất cắt rd (khai triển thêm các số hạng lũy thừa bậc cao
hơn theo độ sâu z).
Ivanov (1962) đánh giá dựa vào gia tốc lâm giới (threshold
acceleration), khi xem công trình gây ra áp lực cho nền q=100 kPa
(tương đương 1 kgf/cm2 áp lực contact pressure)

 (q)  aq   (0)

(3)

Trong đó gia tốc giới hạn khi không có tải trọng tĩnh η(0)=
(10D)λ= 12500 cm/s2 (đã tính toán ước lệ với D=mức độ đầm chặt
ban đầu của cát, trong điều kiện địa chất của công trình, lấy D=0,5
chặt vừa. Và λ phụ thuộc cỡ hạt và khối tảng, = 2,5 – 3,5 lấy trung
bình =3)
Trị số khi có tải trọng tĩnh q sẽ càng làm cho gia tốc lâm giới
càng lớn so với gia tốc lâm giới miền tự do.
So với gia tốc miền tự do tra bảng tiêu chuẩn, gia tốc khi động đất
tại quận Phú Nhuận Tân bình hoặc lân cận (TpHCM) lớn nhất là
0,085x9,81 m/s2 = 0.83 m/ s2 << gia tốc lâm giới.
Vậy xét về gia tốc nền thì an toàn. Đánh giá theo gia tốc ngưỡng
như vầy là dựa vào bảng tra theo số λ, và độ chặt ước tính dựa vào
SPT.
Có thể nhận thấy cách đánh giá dựa vào gia tốc lâm giới ít nhiều
có tính quy ước. không dựa vào thuộc tính của cát là “dưới ảnh
hưởng của rung động, đất rời thì chặt lại, đất chặt thì rời ra”.
3.

Chỉ số FL này cho thấy khi có động đất xảy ra, lớp 2a, 2b đến
4a đều có chỉ số kháng hóa lỏng <1. Bên dưới độ sâu -23 là
lớp 4b không có khả năng hóa lỏng
3.2 Đánh giá dựa trên Động học nền
Trong bài báo [4], mô hình miền chính được kết nối chậu
nhớt một chiều (cắt) với hai biên bằng một phần tử miền tự
do. trong đó phần tử miền tự do được mô hỏng như sau

Hình 3: Mô hình miền tự do nền đất với các biên nhớt (không
có phản xạ sóng ở đáy) chịu dao động [4]
Tải bề mặt (mật độ xây dựng)

MÔ HÌNH TÍNH TOÁN
Mô hình đánh giá khả năng hóa lỏng của nền vì vậy cần xét tới:

Cấu trúc lớp đất, tình trạng độ chặt (số N trong thử
nghiệm xuyên động SPT) và cỡ hạt mịn trở xuống (bụt,
bột, sét bão hòa nước tính dẻo thấp)

Sự gia tăng áp lực nước lỗ rỗng trong những lớp chứa
nước (nguy hiểm hơn nữa khi nước lỗ rỗng bị phong bế);

Cường độ động đất, đánh giá qua chỉ tiêu thích hợp (có
thể là Gia tốc và ngưỡng gia tốc đối với từng loại đất)

Áp lực do tải trọng ngoài gây ra.

Để khả dĩ có thể kể hết các yếu tố bên trên, bài báo đề mô hình động
học nền trong đó các lớp được mô tả bằng các khối gộp, biên thấm
chấn động và không phản xạ lại các rung động. Gia tốc các lớp đất
(khối gộp) sẽ được xác định và đánh giá theo công thức (3) của Seed
et al. (1983, 1985).

3.1

(Công trình XXX tại TpHCM )

Đánh giá theo Iwasaki

Lớp đất 1
Lớp đất 2a
Lớp đất 2b
Lớp đất 3
Lớp đất 4a

Lớp đất 4b

Lớp đất 5 (xem là khối bệ vì FL rất lớn)
Hình 4: Mô hình đề xuất nghiên cứu nền đất với các biên nhớt (không
Sử có
dụng
môxạhình
khối
gộpvàvới
các chịu
phầndao
tử gộp
là ngang
các lớpdođất.
Động
phản
sóng
ở đáy
biên)
động
động
đất.
đất chủ yếu gây ra dao động theo phương ngang và lan truyền trên
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bề mặt; cả thượng tầng kết cấu và hạ tầng nền móng chịu năng
lượng do sóng động đất lan truyền từ dưới lên.

5.

Nền hóa lỏng được đánh giá dựa vào nhiều tiêu chí, gồm gia tốc
lâm giới, chỉ số hóa lỏng FL và chỉ số (xác suất tiềm năng hóa lỏng
PL. Tuy nhiên, một phân tích toàn diện hơn sẽ cho ta thông tin về sự
gia tăng của áp lực nước lỗ rỗng khi nền chịu gia tốc đứng và ngang.
Ngoài chương trình Phần tử Hữu hạn Plaxis 3D có năng lực khảo sát
sự gia tăng áp lực nước lỗ rỗng, mô hình động học các khối gộp như
mô tả ở hình 4 sẽ chỉ ra gia tốc cho các lớp đất, từ đó đánh giá tỷ số
ứng suất theo công thức (1).
4.2 Kết quả
Công trình có kích thước 2 hầm, quy mô xây dựng 19 tầng sân
thượng và mái. Dự kiến đặt Thiết kế móng bè trên nền đất thiên
nhiên , độ sâu chôn móng 7.5m .đặt tại lớp đất số 3 Lớp 3 : Cát
pha, màu xám xanh, xám vàng, dẻo ( dung trọng tự nhiên =
1.888g/cm3; lực dính kết = 0.064kg/cm2; góc nội ma sát = 24 độ,
giá trị NSPT = 12 ).
Đánh giá định lượng khả năng Hóa lỏng của nền của công trình
(lần lượt Hệ số an toàn hóa lỏng và Theo tỷ số chỉ số tiềm năng hóa
lỏng PL)
Lớp đất
số 3

Lớp đất
4a

Lớp đất
4b

Lớp đất
5a

FL

0.383

0.848

7.188

2.604



1-

F 0.617

0.152

1

1



Chỉ tiêu

Ghi
chú

L

PL

Chọn lớp 4a để tính vì dày nhất và tiêu biểu, có
FL≤1, ta có PL=5.13 (tức >5% một chút)

BÀN LUẬN

4.
-

-

-

-

Đánh giá một chỉ tiêu, có thể là theo tiêu chuẩn_ có thể chưa
chính xác. Nghiên cứu này tiến hành 3 đánh giá và phương
pháp thứ ba chỉ ra xác suất (tiềm năng hóa lỏng) rất nhỏ,
nhưng không phải không thể hóa lỏng như hai phương pháp
còn lại.
Các phương pháp truyền thống kể trên chưa xác định được
chiều dày hóa lỏng trong một lớp mà chỉ xác định lớp nào bị
hóa lỏng hay không, hay xác suất xảy ra hóa lỏng (nghĩa là
khả năng/tiềm năng xảy ra hóa lỏng hay không). Trên thực
tế, các nghiên cứu cho thấy trong một lớp cát, đường tỷ số
ứng suất dao biến tới hạn CSR tăng phi tuyến theo độ sâu
trong khi Tỷ số sức kháng tới hạn CRR có thể thay đổi nhỏ
hơn hay lớn hơn CSR, nghĩa là nguy cơ hóa lỏng chỉ ở trong
một miền giới hạn nào đó.
Đánh giá truyền thống về tiềm năng hóa lỏng không xét yếu
tố thời gian tái lặp trật tự nền sau hóa lỏng. Cho nên một Mô
hình động học các khối gộp (lumped mass) được đề nghị để
tính gia tốc dao động của lớp đất trong nền và ứng xử gia tốc
của các lớp xem xét theo miền thời gian. Mô hình này có thể
được giải dễ dàng bằng Matlab hay các phần mềm tính toán
với mục tiêu truy xuất gia tốc theo thời gian. Vấn đề giá trị
của các tham số mô hình như độ cứng lò xo chậu nhớt có thể
được giải quyết dựa vào những văn liệu khoa học từ rất
nhiều nghiên cứu đã có về mô phỏng lưu biến nền. Mục tiêu
mô hình là tính ra gia tốc đáp ứng của các lớp đất và ứng xử
của lớp đất theo thời gian. Mô hình có thể được phát triển
nhờ Matlab Simulink, có thể khảo sát cả dao động đứng và
ngang đồng thời.
Độ rộng lớn của miền truyền sóng và biên thấm rung động
(không phản xạ sóng ) đặc tả miền tự do.
Chưa xem xét đến sự khuếch đại dao động khi sóng đi qua
các vùng đất yếu.

KẾT LUẬN

Độ an toàn ổn định cường độ, độ cứng và độ vững chắc của
Công trình nhà cao tầng chịu động đất có thể được phân tích trên
nhiều mặt: gia tốc nền không nhỏ hơn gia tốc lâm giới (ngưỡng giới
hạn), Hệ số hóa lỏng FL và Chỉ số tiềm năng hóa lỏng PL. Không
nên chỉ dựa vào một chỉ tiêu như trong Tiêu chuẩn. Dựa vào báo cáo
địa chất công trình, mà chủ yếu là số SPT có thể đánh giá khả năng
xảy ra hóa lỏng nhưng yếu tố liên quan ứng xử dao động trong miền
thời gian của nền không rõ ràng; trong khi đó, chúng ta đều biết, số
N của test SPT là tuy không thứ nguyên, nhưng là một số thực
nghiệm chịu tối thiểu 4 năm hệ số hiệu chỉnh, chứa đựng nhiều điều
không chắc chắn.
Một mô hình động học hệ thống các lớp đất được đề xuất, theo
đó, các lớp gắn kết với nhau theo mô hình lò xo (khung hạt đất) và
chậu nhớt (pha lỏng nước trong đất), chịu dao động ngang (hoặc cả
đứng và ngang như bản chất toán học của chuyển động động đất).
Thông số mô hình được rút ra từ những nghiên cứu đã có, được hiệu
chuẩn trước khi đưa vào mô hình khối gộp phát triển bởi tác giả. Mô
hình khối gộp với đầy đủ nền tảng lý thuyết đã được nghiên cứu,
nhưng vận dụng vào bài toán này, sẽ được giải với mục tiêu duy
nhất là tìm ra gia tốc trong các lớp đất, từ đó đánh giá được chiều
dày lớp bị hóa lỏng, trong từng lớp đất. Có thể xem như mô hình là
một công cụ nữa bổ sung cho bài toán đánh giá tiềm năng hóa lỏng
của nền dưới công trình, bên cạnh kiểm nghiệm bàn lắc và mô hình
thu nhỏ bằng ly tâm (centrifuge).
6.
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