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Tóm tắt 

Mô hình “cọc - lò xo” cùng với khái niệm về các đường p-y, t-z và q-w ngày càng được ứng dụng rộng rãi 

trong các bài toán kết cấu bên trên và móng cọc làm việc đồng thời. Trong khi đó, “cọc tương đương” là 

mô hình truyền thống được ứng dụng tại Việt Nam hơn hai thập kỷ qua. Dựa trên các tài liệu chuyên ngành 

và một vài nghiên cứu gần đây của tác giả, bài báo thảo luận một số khía cạnh quan trọng đối với hai mô 

hình này và kỹ thuật lập mô hình các thành phần tương tác cọc đất trong phần mềm SAP2000. 

Từ khóa: tương tác cọc-đất, cọc tương đương, mô hình 
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Abstract 

The model “pile- soil springs” with the concepts of p-y, t-z and q-w curves has increasingly been applied to 

structural problems that consider superstructure and pile foundation working simultaneously. Meanwhile, 

“equivalent piles” is the model that has conventionally been used in Vietnam over the last two decades. 

Based on recent studies of the author, this paper discusses some important aspects for these two models 

and the technique to simulate nonlinear pile-soil interaction in the structural program SAP2000. 
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1. GIỚI THIỆU 

Để lập mô hình một móng cọc thì tính chất các thành phần sau cần được biết rõ: Tải trọng tác động; Kết 

cấu bệ cọc; Liên kết giữa bệ và cọc; Cọc; Tương tác 

cọc-đất; Đất nền; Điều kiện biên. Các thành phần này 

được minh họa trên hình 1. Trong đó, đất nền cần 

được xử lý như là môi trường liên tục có các lớp đất 

được đặc trưng bằng các mô hình ứng suất - biến 

dạng mà có khả năng mô tả được bản chất biến dạng 

phi đàn hồi của đất nền, ví dụ như Mohr-Coulomb, 

Drucker-Prager, Modified Cam-Clay… là những mô 

hình đàn hồi - dẻo được sử dụng rất  phổ biến trong 

các ứng dụng địa kỹ thuật hiện nay [1]. Ngoài ra, do 

nền đất là một bán không gian vô hạn nên khi lập mô 

hình số trong các phần mềm phần tử hữu hạn thì cần 

phải có biện pháp xử lý điều kiện biên sao cho mô 

hình “hữu hạn” trong phần mềm làm việc tương 

Hình 1: Mô hình “liên tục” 
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đương với mô hình thực có bản chất là “vô hạn” [2]. Mặc dù việc lập mô hình móng cọc chi tiết như trên 

có độ chính xác cao và hoàn toàn có thể thực hiện được với sự trợ giúp của các bộ phần mềm nổi tiếng 

như ABAQUS, FLAC, PLAXIS…, nhưng việc mô tả môi trường đất phi tuyến và điều kiện biên vô hạn 

quá phức tạp nên đã hạn chế rất nhiều việc ứng dụng kiểu mô hình này vào trong thiết kế móng cọc. 

Chính vì lý do đó, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một số giả thiết nhằm đơn giản hóa mô hình tính, chủ 

yếu là nhằm tránh việc trực tiếp mô phỏng môi trường đất và xử lý điều kiện biên trong mô hình. Như vậy 

độ phức tạp chỉ còn phụ thuộc vào các thành phần 1 tới 5 bên trên. Điều này tạo cơ hội cho người thiết kế 

sử dụng các phần mềm kết cấu thông dụng để lập những mô hình đơn giản hóa này.  

Hiện nay ở Việt Nam, phần mềm kết cấu SAP2000 [3] được sử dụng rộng rãi để lập mô hình số các công 

trình xây dựng nhờ vào khả năng mạnh mẽ trong phân tích tĩnh lẫn phân tích động. Đối với một công 

trình được xây dựng trên móng cọc thì việc mô tả đủ tốt các mô hình tương tác cọc - đất trong SAP2000 

giữ vai  trò quan trọng quyết định độ tin cậy của kết quả phân tích từ phần mềm. Dựa trên một số nghiên 

cứu gần đây, [4-13], bài báo này thảo luận những đặc trưng chính cũng như kỹ thuật lập mô hình trong 

SAP2000 ứng với hai mô hình được sử dụng phổ biến hiện nay: mô hình “cọc - lò xo phi tuyến” và mô 

hình “cọc tương đương”. 

2. MÔ HÌNH “CỌC - LÒ XO PHI TUYẾN” 

Mô hình này dựa trên giả thiết biến dạng của nền là nhỏ so với biến dạng của cọc và đất xung quanh mỗi 

cọc được thay bằng một dãy các lò xo nằm ngang đặt dọc theo chiều dài cọc như trên hình 2 (mô hình 

Winkler), chúng đại diện cho tương tác cọc-đất theo phương ngang. Mô hình vật liệu của mỗi lò xo là 

đường quan hệ tải trọng - chuyển vị ngang, thường được gọi là mô hình p-y. Hiện nay đã có nhiều mô 

hình p-y được đề xuất, xem trong [14-16], cho các điều kiện đất nền và tải trọng khác nhau. Phần lớn 

những mô hình này được kiểm chứng qua thí nghiệm hiện trường hoặc công trình thực tế nên có độ tin 

cậy cao và đã được đưa vào nhiều tiêu chuẩn, quy phạm và hướng dẫn thiết kế, ví dụ như [17-19].  

Để lập mô hình móng cọc như trên hình 2 trong SAP2000 thì cần phải giải quyết được vấn đề: làm thế 

nào để mô phỏng được tương tác cọc - đất trong phần mềm. Trong một vài nghiên cứu về các phương 

pháp phân tích động đất cho móng cọc, [4,5], tác giả đã nhận ra rằng “phần tử tiếp xúc điểm” có tên 

“SUPPORT” cùng với kiểu ứng xử vật liệu “Multi-linear elastic” trong SAP2000 hoàn toàn có thể được 

sử dụng để mô phỏng các lò xo phi tuyến với đường p-y có hình dạng bất kỳ, và sau đó kỹ thuật mô 

phỏng này được báo cáo chi tiết trong [6]. 

2.1 Tóm tắt các bước xây dựng mô hình “cọc - lò xo đất” trong SAP2000 

Bước 1. Chia nhỏ nền ra thành các lớp đất con (hình 3), chiều dầy mỗi lớp ký hiệu là 
1
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Bước 2. Nhận dạng các độ sâu Z
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, … từ mặt đất xuống tới vị trí giữa của mỗi lớp đất con như trên 

hình 3. Các độ sâu này định nghĩa vị trí của các lò xo đất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3. Từ lý thuyết mô hình p-y đã chọn, tính toán các đường p-y cho các lò xo. Đường p-y thu được 

cho mỗi lò xo đất phải có 2 nhánh đối xứng qua gốc tọa độ như trên hình 4. 

 

 

Hình 2: Mô hình “cọc-lò xo” 

 

 

Hình 3: Định nghĩa các lớp đất con và vị trí lò xo 

Mặt nền

1

ZΔΔΔΔ

2

ZΔΔΔΔ

1

Z

2

Z

3

Z

Mặt nền

1

ZΔΔΔΔ

2

ZΔΔΔΔ

1

Z

2

Z

3

Z



 

 

 

Lưu ý: th

(KN/m),

cho độ c

được nh

ứng (KN

Bước 4.

SAP200

các vị trí

Bước 5. 

để định 

mỗi phầ

đường p

báo vào 

cách địn

Kinh ngh

từ 1 tới 

tính Exc

thuần túy

cần lưu 

về bản 

bước 1 t

phân bố

hằng số.

này sẽ kh

đất con 

nhỏ lớp 

trình bày

2.2 Ví d

Ví dụ sa

giải một

gồm có 

đất của c

là 2m, 4

ống thé

momen 

hồi là 2x

biến dạn

= 291.4K

thể tích 

thoát nư

từ mặt đ

được giả

tăng dần

Đối với 

mặt đất x

mục II.1

đường p

liêu, chiề

dùng chu

bước 4 v

đứng để 

chọn kiể

khi tải tr

xử dẻo c

 

heo lý thuyế

, tuy nhiên, ở

cứng của cả m

hân thêm ch

N).  

 Tạo mô hì

0 sao cho cá

í lò xo đất ở 

Dùng các p

nghĩa các lò

ần tử SUPP

p-y tương ứn

trực tiếp cho

nh nghĩa và g

hiệm tính toá

3 dễ dàng đ

cel hoặc Mat

y về mặt tha

ý là sự phân

chất là phi 

tới 3 đổng n

ố áp lực đất 

. Tuy nhiên 

hông đáng k

đủ nhỏ. Mộ

đất, hay chọ

y trong [6].   

ụ minh họa 

au nhằm min

t móng cọc 

4 cọc như tr

các cọc là 30

4.857m, 7.71

ép có đườn

quán tính là

x10
8 

KN/m
2 

ng dẻo hoàn t

KNm. Đất nề

γγγγ = 5KN/

ớc Cu = 1.01

đất, và mô h

ả định cho tư

n từ 0 đến 20

mỗi cọc, đất

xuống tới độ

1, sẽ thu đượ

-y phải có 2 

ều dài trong 

ung cho các 

và 5 để hoàn

khai báo đề

ểu phân tích 

rọng tăng dần

của cọc khi m

t thì p chính 

ở đây mỗi lò

một lớp đất 

iều dầy ZΔΔΔΔ

ình phần tử 

ác nút phần t

bước 2. 

phần tử SUP

ò xo đất. Tro

PORT là “M

ng, đã tính to

o phần tử nà

gán một phần

án, [4-6], cho

được tự động

tlab, và các b

ao tác trong S

n bố của áp 

tuyến, việc 

nghĩa với gi

trong mỗi 

sai số sinh 

kể nếu chiều 

ột số kinh n

ọn khoảng cá

nh họa việc 

theo các bư

rên hình 7. C

0m, chiều dà

14m và 10.5

g kính ngo

à 3.149x10
-4 

m

, và cọc đư

toàn khi mom

ền là sét yếu 

/m
3

, sức chố

1z + 4.33, vớ

hình p-y của

ương tác cọc-

0 KN, nghĩa

t nền được ch

ộ sâu 10m và

ợc các đườn

nhánh, hình

đất và điều 

cọc còn lại.

n tất việc mô

ều kiện tự do

là tĩnh và đà

n từ 0 đến 20

momen trong

là áp lực đấ

ò xo trên hìn

con nên p củ

Z  của lớp đấ

hữu hạn ch

tử có vị trí tư

PPORT trong

ong đó, kiểu

Multi-linear 

oán ở bước 3

ày. Hình 5 và

n tử SUPPOR

o thấy các bư

g hóa trên bả

bước 4 và 5 

SAP2000. Cũ

lực đất lên c

thực hiện 

iả định rằng 

lớp đất con

ra do giả đ

dầy của các 

nghiệm về c

ách lò xo, đư

lập mô hình

ước trên. Mó

Chiều dài tro

ài tự do lần lư

571m. Các c

oài là 0.508

m
4

, modun đ

ược giả định 

men đạt tới M

có trọng lượ

ống cắt khô

ới z là chiều 

a Matlock [2

-đất. Bệ cọc 

a là phải giải 

hia nhỏ thàn

à là 1m đối vớ

ng p-y. Hình 

h 8 chỉ minh h

kiện đất nền

 Tiếp theo là

ô phỏng tươn

o chuyển vị n

àn hồi phi tu

00KN, phần 

g cọc đạt tới g

35 

ất trên 1m dài

nh 3 đại diện

ủa lò xo phải

ất con tương

ho cọc trong

ương ứng vớ

g phần mềm

u ứng xử của

elastic” và

3, được khai

à 6 minh họa

RT vào cọc.  

ước 

ảng 

chỉ 

ũng 

cọc 

các 

sự 

n là 

định 

lớp 

chia 

ược 

h và 

óng 

ong 

ượt 

cọc 

8m, 

đàn 

 là  

Mgh 

ợng 

ông 

sâu 

20] 

tuyệt đối cứ

nhiều bài toá

nh nhiều lớp,

ới những độ 

8 minh họa

họa nhánh dư

n như nhau n

à xây dựng m

ng tác cọc - đ

ngang và xo

uyến. Lưu ý, 

tử tiếp xúc N

giá trị giới hạ

 

i 

n 

i 

g 

g 

i 

m 

a 

à 

i 

a 

ứng. Tải trọng

án tĩnh với g

 chiều dầy m

sâu trên 10m

a các đường 

ương. Ngoài

nên chỉ cần tí

mô hình món

đất, và dùng

ay tại mũi c

nhằm quan s

NLINK [21]

ạn Mgh = 291

 

Hình 4

Hình 5: Địn

g là một lực 

giá trị tăng dầ

mỗi lớp con l

m. Áp dụng c

p-y cho mộ

i ra, do các c

ính toán các 

ng cọc trong

g một liên kế

ọc. Định ngh

sát diễn biến

] đã được sử 

1.4KNm. 

4: Hình dạng

một

nh nghĩa phầ

ngang giả tĩ

ần của lực ng

là 0.5m trong

các bước từ 1

ột số độ sâu.

cọc có mặt cắ

đường p-y c

g SAP2000. S

ết chống chuy

hĩa tải trọng 

n phá hoại củ

dụng để địn

g đường cong

t lò xo 

ần tử SUPPO

ĩnh có giá trị

gang. 

g phạm vi từ

1 tới 3, trong

. Lưu ý, các

ắt ngang, vật

cho 1 cọc và

Sử dụng các

yển vị thẳng

tác dụng và

ủa móng cọc

nh nghĩa ứng

 

g p-y cho 

 

ORT 

ị 

ừ 

g 

c 

t 

à 

c 

g 

à 

c 

g 



 

 

 

Hì

Hình 9 t

biểu thị 

147KN t

dạng dẻo

trên hình

việc xác

động đất

 

 

H

 

2.3 Trườ

Trong tr

và mũi c

dài cọc đ

được gọi

thường đ

Khi mô t

2 lò xo n

bước 3 v

bước 1 t

3. PHÂN

0

0

2

4

6

8

10

12

L
u
c
 
(
K

N
)

ình 6: Gán ph

trình bày kết

quan hệ tải

thì biến dang

o tiếp tục xu

h 9 còn được

c định khả nă

t gây ra [5,19

Hình 8: Đườn

ờng hợp có 

rường hợp có

cọc. Khi đó m

đại diện cho 

i là mô hình 

được gọi là đ

tả tương tác 

ngang (p-y) v

và 5 mục II.1

ới 5 mục II.1

N TÍCH MÓ

0.1 0

hần tử SUPPO

t quả tính to

i trọng - chu

g dẻo xuất hi

uất hiện ở cọc

c gọi là “đườ

ăng chống đ

9,22]. 

ng p-y tại một 

cọc xiên tro

ó cọc xiên th

mô hình “cọ

tương tác m

t-z. Sức khá

đường cong q

cọc - đất như

và dọc (t-z). N

1. Đối với lò

1. 

ÓNG CỌC T

0.2 0.3

Chuyen vi (m

ORT vào cọc 

án lực cắt - 

uyển vị ngan

iện tại đầu cọ

c 2. Trong th

ờng cong đẩy

động đất và t

số độ sâu  

ng móng 

hì cọc sẽ huy 

c - lò xo” sẽ

ma sát giữa cọ

áng mũi được

q-w. Một số 

ư trên hình 1

Như vậy, ch

ò xo q-w tại m

THEO TCX

0.4

)

0.25m

0.75m

1.25m

1.75m

2.25m

2.75m

3.25m

36 

           

   

chuyển vị n

ng của bệ, đ

ọc 1, và khi l

hiết kế công 

y dần” (push

trong cả một

 

    

 động  cả  b

ẽ có dạng như

ọc và đất, đặ

c đại diện bằ

mô hình t-z v

10 trong SAP

ỉ việc bổ sun

mũi cọc thì s

XD205-1998 

m

m

m

m

m

m

       H

ngang tại 4 đ

đường này c

lực tăng lực 

trình chịu tả

hover curve)

t số phương 

Hình 9: kết qu

ba  thành   ph

ư trên hình 1

ặc trưng lực -

ằng một lò xo

và q-w thông

P2000 thì mỗ

ng thêm tính 

sử dụng một 

VÀ 20TCN2

Hình 7: Ví dụ 

đầu cọc. Đườ

cho ta biết k

tác dụng lên

ải trọng động

), chúng giữ 

pháp tính to

uả phân tích l

hần   sức  kh

10. Các lò xo

- chuyển vị c

o đặt tại mũi

g dụng được 

ỗi phần tử SU

toán và khai

phần tử SUP

21-86 [23,24

ờng trên cùng

khi lực tác d

n khoảng 191

g đất, các đư

vai trò quan

oán lực và b

lực - chuyển v

háng: ngang, 

o dọc đặt dọ

của các lò xo

 cọc và đặc t

trình bày tro

UPPORT sẽ 

i báo các đườ

PPORT và th

4] 

 

g trong hình

dụng khoảng

1KN thì biến

ờng quan hệ

n trọng trong

biến dạng do

 

vị ngang 

ma sát hông

ọc theo chiều

o này thường

trưng của nó

ong [15,16]. 

đại diện cho

ờng t-z trong

hực hiện các

h 

g 

n 

ệ 

g 

o 

g 

u 

g 

ó 

o 

g 

c 



 

 

 

Mô hình

chất là m

các đườn

giúp phá

chuyển v

tiêu chuẩ

cọc và đ

tính toán

giới hạn

hạn có th

Phương 

nhìn chu

được tha

chiều dà

lực và ch

túy nên 

tương đố

bài toán 

đây, Q, M

toán thứ

trong đấ

kiểm tra 

1. C

và mom

tích trên 

2. Lờ

Bi, Ci và

rồi tìm c

nhiều thờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h cọc đơn ch

một trường h

ng p-y có dạ

át triển đượ

vị ngang và 

ẩn. Tuy nhiê

đất nền làm 

n lực và chuy

n sinh ra từ g

hể xem trong

pháp truyền

ung có thể ch

ay bằng các 

ài chịu nén, h

huyển vị tro

việc lập m

ối đơn giản. G

“cọc đơn ch

M và N chín

ứ nhất là để x

ất, rồi từ đó 

sức chịu tải 

ác biểu đồ m

en, hình 12, 

hệ cọc tươn

ời giải giải tí

à Di. Người th

các giá trị lớn

ời gian và cô

Hình 11: C

 

Hình 13: Đ

“JOI

hịu lực ngang

hợp đơn giản

ạng tuyến tính

ợc lời giải g

áp lực đất l

ên, mô hình l

việc đàn hồ

yển vị của cọ

giả thiết này.

g [25]. 

 thống để ph

hia thành 2 g

cọc tương đ

hình 11, rồi 

ong hệ. Ngoà

ô hình cọc 

Giai đoạn th

hịu lực ngang

nh là nội lực 

xác định giá 

mới kiểm tr

dọc trục của

momen, chuy

chỉ mang tín

ng đương. 

ích của mom

hiết kế phải 

n nhất của m

ông sức. 

 

Cọc tương đươ

Định nghĩa ph

INT SPRING”

g và momen

n của mô hình

h. Sự đơn gi

giải tích của

lên cọc như 

lại bị hạn ch

ồi tuyến tính

ọc phải thỏa 

. Chi tiết về 

hân tích món

giai đoạn. Đ

ương có chi

tiến hành ph

ài ra, do là k

tương đươn

hứ hai, đối vớ

g (Q) và mom

thu được từ 

trị “thực” củ

a các điều k

a cọc. Phươn

yển vị và áp l

nh xấp xỉ do

men, chuyển 

thực hiện mộ

momen (Mmax

 

ơng  

 

hần tử 

” 

37 

n theo [23,24

h “cọc - lò x

iản của mô h

a momen, lự

đã trình bày

hế trong khuô

h, nghĩa là k

mãn các điề

các điều kiệ

ng cọc theo [

ầu tiên, hệ c

ều dài chịu u

hân tích để t

kết cấu thanh

ng trong SA

ới mỗi cọc, g

men (M) ” và

việc phân tí

ủa các biểu đ

kiện giới hạn

ng pháp truyề

lực đất thu đ

o lực ngang v

vị và áp lực 

ột lượng lớn

x) và áp lực 

 

 

 

 

 

H

 

Hì

4] thực 

xo” với 

hình đã 

ực cắt, 

y trong 

ôn khổ 

kết quả 

ều kiện 

ện giới 

[23,24] 

cọc-đất 

uốn và 

tìm nội 

h thuần 

AP2000 

giải hai 

à “cọc đơn ch

ch hệ cọc tư

đồ momen, c

n như đã nêu

ền thống này

được từ việc 

và momen n

đất trong [2

n các phép tín

đất (pmax) từ

Hình 12: Hai 

momen

M

M

Q M

M

Q

Hình 14: mô hìn

LòLò

Hình

hịu lực dọc t

ương đương ở

chuyển vị và 

u. Bài toán t

 tồn tại hai v

giải bài toán

này được lấy 

3,24] được t

nh toán và tra

ừ những biểu

bài toán “cọc

n” và “cọc ch

L

Mặt đất

L

Mặt đất

nh “cọc - lò x

ò xo p-y

Lò xo q-w

ò xo p-y

Lò xo q-w

h 10: Cọc xiên

trục (N)” như

ở giai đoạn t

áp lực đất c

thứ hai chính

vấn đề:  

n cọc đơn chị

ra từ kết qu

tính toán theo

a bảng để vẽ

u đồ này, như

c đơn chịu lực

ịu lực dọc trụ

N

M

N

M

 

xo tuyến tính” 

LL

n và ba thành 

ư hình 12. Ở

thứ nhất. Bài

của phần cọc

h là bài toán

ịu lực ngang

uả phép phân

o 4 hệ số Ai,

ẽ các biểu đồ

ư vậy sẽ mất

 

c ngang và 

ục” 

L

Mặt đất

L

Mặt đất

Lò xo t-zLò xo t-z

phần tương 

Ở 

i 

c 

n 

g 

n 

, 

ồ 

t 



 

 

38 

 

Trong năm 2004 và 2005, một số nghiên cứu được thực hiện để giải quyết 2 vấn đề này [8-13,26]. Cụ thể 

là trong [8,9,10] các tác giả đã phát triển lời giải của momen, lực cắt, chuyển vị và áp lực đất trong tiêu 

chuẩn [23,24] thành những dạng đơn giản hơn nhiều và quan trọng là tìm ra lời giải giải tích cho Mmax và 

pmax [11,12], các lời giải đều được lập thành bảng tra giúp cho việc tính toán nhanh và tiện lợi hơn rất 

nhiều so với trước. Việc nâng cấp độ chính xác của mô hình cọc tương đương được trình bày trong [13]. 

Ngoài ra, các kết quả trong [9,12,26] đã tạo tiền đề cho một số nghiên cứu quan trọng khác [27,28] khi 

phân tích cọc chịu lực ngang theo tiêu chuẩn [23,24].  

Một phương pháp khác để phân tích móng cọc theo tiêu chuẩn [23,24] là lập mô hình phần tử hữu hạn 

“cọc - lò xo tuyến tính” trong SAP2000 sử dụng 5 bước như trong phần II.1. Do đây là các lò xo tuyến 

tính nên phần tử có tên “JOINT SPRING”, xem hình 13, có  thể  sử  dụng  thay  cho phần tử SUPPORT 

khi mô tả các lò xo trong phần mềm. Lưu ý, chiều dài chịu nén phải được sử dụng như là chiều dài cọc, 

hình 14. Bằng cách này, momen, lực cắt, chuyển vị và áp lực đất được xác định trực tiếp mà không phải 

chia hai giai đoạn cũng như giải bổ sung bài toán cọc đơn chịu lực ngang và momen như đối với phương 

pháp truyền thống đã đề cập bên trên. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Bài báo này thảo luận một số khía cạnh quan trọng đối với hai mô hình được sử dụng phổ biến hiện nay 

trong phân tích móng cọc chịu tải trọng ngang, mô hình “cọc - lò xo phi tuyến” và mô hình “cọc tương 

đương”, cũng như kỹ thuật mô tả chúng trong phần mềm kết cấu SAP2000. Một số kết luận và kiến nghị 

được rút ra như sau: 

1. Mô hình “cọc - lò xo phi tuyến” có khả năng mô tả được bản chất ứng xử phi tuyến của tương tác 

cọc-đất nên phạm vi ứng dụng của nó khá rộng, có thể dùng cả trong những trường hợp mà dự kiến là sẽ 

xảy ra biến dạng lớn của công trình, ví dụ như công trình chịu động đất, sóng, gió…Do có độ tin cậy cao 

nên mô hình này được đưa vào trong nhiều tiêu chuẩn và quy phạm thiết kế trên thế giới. Qua đó có thể 

thấy, kiến thức về mô hình dạng này nên được sinh viên và kỹ sư xây dựng Việt Nam trang bị từ sớm để 

phục vụ hiệu quả cho công tác thiết kế móng cọc trong giai đoạn hội nhập hiện nay. 

2. Phân tích móng cọc chịu lực ngang theo tiêu chuẩn xây dựng (TCXD) [23,24] mặc dù đơn giản và 

hiệu quả, nhưng chỉ áp dụng được trong điều kiện cọc và đất nền làm việc đàn hồi tuyến tính. Điều này đã 

làm hạn chế rất nhiều phạm vi ứng dụng của mô hình, ví dụ như trường hợp đất nền quá yếu, hoặc tải 

trọng động, hoặc tải trọng đặc biệt gây biến dạng lớn trong kết cấu. 

3. Khi phân tích cọc đơn chịu lực ngang (M) và momen (Q), hình 12, theo tiêu chuẩn [23,24] thì mục 

đích quan trọng nhất là xác định các giá trị lớn nhất của momen (Mmax), áp lực đất (pmax) và chuyển vị 

ngang tại mặt đất (y0). Các nghiên cứu [9,12,13,26] đã phát triển các công thức nêu trong tiêu chuẩn 

[23,24] thành những dạng mới gọn hơn, giúp xác định trực tiếp hoặc gián tiếp những đại lượng nói trên 

một cách chính xác mà chỉ thông qua một vài phép tính toán đơn giản. Các nghiên cứu này có ý nghĩa 

quan trọng đối với thiết kế vì việc tính toán Mmax, pmax và y0 theo những công thức hiện tại trong tiêu 

chuẩn [23,24] sẽ mất nhiều công sức vì phải thực hiện một lượng lớn các phép tính toán, tra bảng, vẽ biểu 

đồ rồi xác định chúng từ những biểu đồ này.  

4. SAP2000 là một phần mềm quen thuộc đối với sinh viên và kỹ sư xây dựng Việt Nam do giao diện 

thân thiện và mạnh mẽ trong lập mô hình và phân tích kết cấu. Khi lập mô hình “kết cấu bên trên và 

móng cọc làm việc đồng thời” trong SAP2000 thì người thiết kế thường gặp khó khăn khi phải mô tả 

tương tác cọc đất phi tuyến. Nội dung trình bày trong phần II cùng với [6] sẽ giúp giải quyết vấn đề này 

một cách hiệu quả.  
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