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Mục tiêu của Luận án:  

Thực hiện một nghiên cứu tổng hợp về tải trọng tác động và ứng xử của đất nền 

dưới đáy móng Công trình biển trọng lực (CTBTL). Kết quả của luận án sẽ góp 

phần vào quá trình nghiên cứu, thiết kế và xây dựng công trình Ụ chìm dưới 

biển phục vụ mục đích phòng thủ Quốc phòng của Việt Nam ở Biển Đông. 

Đối tượng nghiên cứu của luận án: 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các dạng tải trọng tác động lên CTBTL và 

đất nền dưới đáy móng CTBTL. 

Phạm vi nghiên cứu của luận án:  

Phạm vị nghiên cứu của luận án là khu vực Mỏ Đại Hùng nằm trong Bể Nam 

Côn Sơn thuộc thềm lục địa phía Nam Việt Nam trong Biển Đông với chiều sâu 

nước biển là 110m. 

Những điểm mới về mặt khoa học của luận án: 

− Luận án đã nghiên cứu cơ bản về nền móng của CTBTL kích thước lớn ở 

khu vực Bể Nam Côn Sơn nói riêng và Biển Đông nói chung.  

− Bài toán về ứng xử của đất nền dưới đáy móng công trình biển trọng lực 

theo quan điểm của Cơ học vật rắn biến dạng và Lý thuyết đàn hồi lần đầu 

được đề cập và cho kết quả đáng tin cậy. 



  

  

− Lý thuyết hồi quy và quy hoạch thực nghiệm được đưa vào để xác định các 

thông số của tải trọng đối với các loại tải trong có tính chất ngẫu nhiên, phức 

tạp. 

− Lý thuyết sóng Airy và công thức Morison được áp dụng để tính toán sơ bộ 

áp lực sóng tác động lên trụ của CTBTL có tiết diện thay đổi trong vùng 

nước sâu. 

− Tích phân Elliptic  dxaxxtg )(  đã được lấy bằng cách phân tích hàm dưới 

dấu tích phân ra chuỗi, sau đó lấy tích phân thông qua các hàm chứa hệ số Bn 

của Bernoulli. Lời giải này cũng là lời giải lần đầu tiên được đề cập trong Lý 

thuyết đàn hồi.  Cách tính này của tác giả có ý nghĩa khoa học về lý thuyết 

và thực tiễn khi tính nền móng CTBTL.   

− Cách vẽ miền đồng mức của chuyển vị của đất nền cũng là một điểm mới, 

giúp ta dễ hình dung tính chất biến dạng của đất dưới móng CTBTL. 

Ý nghĩa thực tiễn của luận án: 

− Có thể áp dụng các kết quả nghiên cứu của luận án cho việc tính toán, thiết 

kế và xây dựng các công trình khai thác dầu khí và tài nguyên thiên nhiên 

dưới đáy biển. 

− Có thể áp dụng các kết quả nghiên cứu của luận án để thiết kế, xây dựng các 

nhà dàn trên biển, trụ đỡ đèn biển, trụ đỡ tuốc bin phong điện. 

− Đặc biệt có thể tiếp tục nghiên cứu để thiết kế và xây dựng công trình Ụ 

chìm dưới biển phục vụ công tác phòng thủ Quốc phòng ở Biển Đông.           
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