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THÔNG TIN K ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 

1.Thông tin chung:  
- Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ “Wireless Structural Bridges Testing System” đánh 
giá dao động và khả năng chịu lực của các  Công trình cầu trên địa bàn Miền Trung 
và Tây nguyên. 
- Mã số đề tài:   Đ2013-02-70 
- Chủ nhiệm:    Nguyễn Duy Thảo 
- Thành viên tham gia:  Phan Hoàng Nam 
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- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng 
- Thời gian thực hiện: 10 tháng (từ tháng 3/2013 đến tháng 12/2013) 
 
2. Mục tiêu: 
-Nghiên cứu nguyên lý vận hành của hệ thống không dây Wireless Structural Bridges 
Testing System 
-Ứng dụng công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System trong công tác quan 
trắc và phân tích dao động các công trình cầu   
 
3.Tính mới và sáng tạo: 
- Đề tài đã nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng công nghệ “Wireless Structural Bridges 
Testing System” trong công tác đánh giá dao động và khả năng chịu lực của công trình 
cầu. Đây là công nghệ tiên tiến trên thế giới và mới được đề cập ở Việt Nam trong lĩnh 
vực kết cấu công trình . 
 
4.Tóm tắt kết quả nghiên cứu: 
- Nghiên cứu lý thuyết nguyên lý hoạt động Công nghệ Wireless Structural Bridges        
Testing System trong công tác quan trắc và đánh giá khả năng chịu lực của công trình cầu. 
- Ứng dụng công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System để quan trắc đo đạc tại 
một số công trình cầu ở Miền Trung và Tây Nguyên. Phân tích và đánh giá số liệu đo thực 
nghiệm 
 
5.Tên sản phẩm : 
- Báo cáo khoa học hoàn chỉnh 
- 01 bài báo tham dự và đã được đăng toàn văn tại hội nghị khoa học toàn quốc “Hội Nghị 
Cơ học toàn quốc lần thứ 9”, tổ chức tại Hà nội 8-9/12/2012, ISBN: 978-604-911-435-9 
-02 bài báo tham dự và đã được đăng toàn văn tại hội nghị khoa học toàn quốc  “Hạ tầng 
giao thông Việt nam với phát triển bền vững”, tổ chức tại Đà nẵng 17-18/ 8/2013, ISBN: 
978-604-82-0019-0 
 
6.Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng: 
6.1.Hiệu quả của đề tài  
-Việc ứng dụng công nghệ cảm biến không dây “Wireless Structural Bridges Testing 
System” trong công tác quan trắc và đánh giá khả năng chịu lực của công trình cầu cho 
phép rút ngắn thời gian lắp đặt thiết bị tại hiện trường, thao tác lắp đặt đơn giản và thuận 
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lợi sẽ cho phép giảm giá thành lắp đặt; số liệu đo đạc được truyền về máy tính thông qua 
sóng Wi-fi một cách liên tục theo thời gian thực và khắc phục được nhược điểm tổn thất 
tín hiệu, nhược điểm thường xảy ra đối với các thiết bị truyền dẫn trên dây khi chiều dài 
dây dẫn tăng lên. 
 
6.2.Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng 
- Chuyển giao nguyên lý vận hành thiết bị Wireless Structural Bridges Testing System và 
phương pháp phân tích, đánh giá kết quả thực nghiệm. 
- Hợp tác đo đạc và phân tích, đánh giá kết quả thực nghiệm bằng công nghệ Wireless 
Structural Bridges Testing System .   
7.Hình ảnh sơ đồ minh họa chính 
Kết quả đo đạc và phân tích dao động bằng công nghệ cảm biến không dây tại Cầu Thuận 
Phước – Thành phố Đà nẵng. 

  
 
            Ngày       tháng        năm 2013 
    Cơ quan chủ trì                      Chủ nhiệm đề tài 
      (ký, họ và tên, đóng dấu)                         (ký, họ và tên) 
 
 
 
 
               Nguyễn Duy Thảo 
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS  
 

1. General information: 
-Project title: Application “Wireless Structural Bridges Testing System” on analysis 
vibration and loading capacity of bridges in the central region and TayNguyen 
region of Vietnam    
-Code number:  Đ2013-02-70 
-Project Leader:  Nguyen Duy Thao 
-Coordinators :  Phan Hoang Nam 
      Tran Dinh Minh 
-Implementing institution : Danang University of Science and Technology 
-Duration: 10 months (from 3/2013 to 12/2013) 
2. Objectives: 
-Study the operating principle of the wireless system “Wireless Structural Bridges Testing 
System” 
-Application “Wireless Structural Bridges Testing System” on monitoring work and 
analysis vibration of bridges 
3. Creativeness and innovativeness: 
-Project have studied the theory and applied the technology “Wireless Structural Bridges 
Testing System” on analysis the vibration and loading capacity of bridges. This is the 
advanced technology in the world and it is just presented in Vietnam on structural 
engineering.  
4. Research results: 
-Research the theory of the operating principle of technology “Wireless Structural Bridges 
Testing System” on monitoring work and analysis loading capacity of bridges 
-Application “Wireless Structural Bridges Testing System” on monitoring and measuring 
data of bridge in the central region and TayNguyen region.  
5. Products: 
- Full scientific report 
- 01 paper published in the national conference “Proceeding of the 9th National 
Conference on Mechanic” Hanoi 8-9/12/2012, ISBN: 978-604-911-435-9 
- 02 paper published in the national conference “Transport Infrastructure for Sustainable 
Development in Vietnam” Danang 17-18/ 8/2013, ISBN: 978-604-82-0019-0 
 
6. Effects, transfer alternatives of research results and applicability: 
6.1. Effects 
- Application “Wireless Structural Bridges Testing System” on monitoring work and 
analysis loading capacity of bridge, which can reduce the time of installing equipment at 
fields  and be very simple for setup devices; the measuring data will be transferred 
continually following real time by Wifi. It overcomes disadvantages of the loss signal on 
the transmission line. This is a weak-point of the transmission equipments when its 
transmission line increases  .        
6.2. Transfer alternatives of research results and applicability: 
-Transfer the operating principle “Wireless Structural Bridges Testing System” and 
analysis method, estimating the experiment data 
-Collaborate measurement and analysis the experiment data by the technology   “Wireless 
Structural Bridges Testing System”. 

  



 1 

MỞ ĐẦU 
 

1.Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở trong và ngoài nước  

*Ngoài nước 
Các cảm biến không dây (wireless sensors) được phát triển trong những năm gần 

đây trong công tác quan trắc sức khỏe kết cấu công trình (Structural Health Monitoring). 
Ưu điểm nổi bật của các cảm biến không dây đó là việc lắp đặt thiết bị tại hiện trường rất 
nhanh chóng và thuận lợi sẽ cho phép rút ngắn thời gian thao tác và giá thành lắp đặt; số 
liệu đo đạc được truyền về máy tính thông qua sóng Wi-fi một cách liên tục theo thời gian 
thực đồng thời khắc phục được nhược điểm tổn thất tín hiệu, nhược điểm thường xảy ra 
đối với các thiết bị truyền dẫn trên dây khi chiều dài dây dẫn tăng lên. 
*Trong nước 

Ở Việt nam, việc sử dụng các cảm biến không dây trong công tác quan trắc và 
đánh giá khả năng chịu lực của công trình vẫn là vấn đề khá mới mẻ.  

2. Tính cấp thiết của đề tài 

Hệ thống quan trắc sức khỏe công trình cầu đầu tiên được lắp đặt ở Việt Nam tại 
Cầu Bãi Cháy- Quảng Ninh do các chuyên gia Nhật Bản thiết kế lắp đặt và thi 
công…Trong thời gian tới nhu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành các hệ thống quan trắc và 
đánh giá sức khỏe cho các công trình cầu là rất lớn. Nhu cầu thực tế đặt ra vấn đề nghiên 
cứu chuyên sâu và toàn diện các công nghệ quan trắc và đánh giá sức khỏe công trình. 

Trong chương trình dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học TRIG-EEC1.3, 
khoa xây dựng cầu đường- trường Đại học bách khoa – Đại học Đà nẵng đã được phê 
duyệt đầu tư công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System (WiFi-STS). Việc 
tiếp nhận quản lý và khai thác hệ thống công nghệ tiên tiến Wireless Structural Bridges 
Testing System đặt ra nhu cầu nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện các công nghệ không 
dây trong công tác đo đạc cho các Giảng viên trong khoa Xây dựng cầu đường – trường 
đại học Bách khoa nhằm quản lý và khai thác thiết bị hiệu quả.   

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Trường Đại học Bách 
khoa – Đại học Đà Nẵng (DUT-UD) với Đại học quốc gia Yokohama (YNU-Japan). Cầu 
Thuận Phước được đưa vào chương trình nghiên cứu của dự án “ Quản lý rủi ro và an 
toàn khai thác của các công trình cơ sở hạ tầng tại Vi ệt Nam” của tổ chức JICA-Japan. 
Với vị trí xây dựng tại cửa biển, nơi có nhiều gió bão. Cầu Thuận Phước được nghiên cứu 
khảo sát vấn đề dao động của dầm cầu chính dưới tác dụng của xe cộ hoặc gió bão gây 
ra…Với chiều dài phần cầu chính 655m việc đo đạc đồng thời các ứng xử của dầm cầu 
bằng các cảm biến thông thường (cảm biến sử dụng dây dẫn) là vấn đề bất khả thi. Trong 
trường hợp này, công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System là sự lựa chọn tối 
ưu nhất để quan trắc và đo đạc các ứng xử của dầm cầu dưới tác dụng của tải trọng ngoài 
gây ra. 

3. Mục tiêu của đề tài 

-Nghiên cứu nguyên lý vận hành của một số hệ thống đo đạc trong công tác quan trắc và 
đánh giá sức khỏe công trình  nói chung và công trình cầu nói riêng. 
-Nghiên cứu nguyên lý vận hành của hệ thống  không dây Wireless Structural Bridges 
Testing System 
-Ứng dụng công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System trong công tác quan 
trắc và phân tích dao động của Cầu Thuận Phước – Dự án hợp tác nghiên cứu giữa 
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Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (DUT-UD) với Đại học quốc gia 
Yokohama (YNU-Japan). 
-Ứng dụng công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System trong công tác quan 
trắc, phân tích dao động và khả năng chịu lực của Cầu Extradose–Dakke (Tỉnh Kon Tum). 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

*Đối tượng nghiên cứu 
-Nghiên cứu  đánh giá dao động và khả năng chịu lực của công trình bằng công nghệ 
Wireless Structural Bridges Testing System. 
*Phạm vi nghiên cứu 
-Tiến hành đo đạc và khảo sát thực tế dao động cầu Thuận Phước tại Thành phố Đà nẵng 
và Cầu Dakke tại tỉnh KonTum. 

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

*Cách tiếp cận 
-Trên cơ sở lý luận lý thuyết và thực nghiệm về đánh giá khả năng chịu lực công trình 
bằng công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System để phát triển  nghiên cứu và 
ứng dụng vào các công trình cầu thực tế là cách tiếp cận nghiên cứu. 
*Phương pháp nghiên cứu 
-Nghiên cứu lý thuyết dựa trên cơ sở các nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước. 
-Nghiên cứu thực nghiệm: Ứng dựng công nghệ không dây Wireless Structural Bridges 
Testing System trong công tác đánh giá dao động và khả năng chịu lực của công trình cầu  
thực tế tại TP Đà Nẵng và tỉnh Kon Tum. 

6. Nội dung nghiên cứu 

-Nghiên cứu lý thuyết, nguyên lý hoạt động Công nghệ Wireless Structural Bridges 
Testing System trong công tác quan trắc và đánh giá khả năng chịu lực của công trình cầu. 
- Ứng dụng công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System để quan trắc đo đạc tại 
Cầu Thuận Phước – TP Đà Nẵng. Phân tích và đánh giá số liệu đo thực nghiệm. 
- Ứng dụng công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System để quan trắc đo đạc tại 
Cầu Dakke – Tỉnh KonTum. Phân tích và đánh giá số liệu đo thực nghiệm. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUAN TRẮC VÀ ĐÁNH GIÁ SỨC 
KHỎE CÔNG TRÌNH 

 

1.1. Giới thi ệu về công tác quan trắc và đánh giá sức khỏe công trình 

 
Hình 1.1 Sơ đồ khối hệ thống quan trắc sức khỏe công trình 

Quan trắc sức khỏe công trình (SHM-Structural Health Monitoring) là thuật ngữ 
dùng để mô tả việc giám sát tình trạng kỹ thuật tổng thể của kết cấu.  Hệ thống quan trắc 
công trình cầu được đặc trưng bởi nhiều cảm biến thu thập tín hiệu và nhiều hệ thống phụ 
khác. Một hệ thống quan trắc hoàn chỉnh bao gồm: hệ thống thu nhận tín hiệu (các cảm 
biến); hệ thống thu thập dữ liệu; hệ thống xử lý dữ liệu; hệ thống truyền tải dữ liệu và hệ 
thống đánh giá và đưa ra các kết luận.  Sơ đồ khối của hệ thống quan trắc thể hiện như 
Hình 1.1.  

1.2. Các hệ thống quan trắc và đánh giá sức khỏe công trình 

Theo ISIS (2001), hệ thống quan trắc bao gồm những công việc sau đây: 
 -Thu thập dữ liệu; 
 -Truyền tải dữ liệu; 
 -Phân tích tín hiệu và xử lý số liệu; 
 -Lưu trữ dữ liệu đã xử lý; 
 -Hệ thống lựa chọn giá trị thông minh/thông tin kết quả; 
 -Đánh giá dữ liệu; 
 -Trình bày kết quả và tài liệu; 

Việc áp dụng hệ thống quan trắc đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Đặc 
biệt là ở Châu âu, tại Canada đã xuất bản các hướng dẫn về sử dụng hệ thống quan trắc 
theo dõi kết cấu công trình từ năm 2001.  Một số hệ thống quan trắc sức  khỏe công trình 
cầu điển hình như sau:  

1.2.1. Hệ thống quan trắc sức khỏe công trình cầu ở HongKong 

Sau khi hoàn thành xây dựng vào năm 1997, ba cây cầu Tsing Ma, Ting Kau và 
Kap Shui Mun trên tuyến đường nối giữa khu trung tâm và sân bay Hong Kong (Hình 
1.2) được gắn một hệ thống giám sát sức khỏe dài hạn được gọi là WASHMS (Wind And 
Structural Health Monitoring System). 
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Hình 1.2. Tổng thể 3 cây cầu chính giữa khu trung tâm  và sân bay Hồng Kông 

Hệ thống “WASHMS”  (Wind And Structural Health Monitoring System) là một 
hệ thống giám sát cầu phức tạp, chi phí 1.3 triệu USD được sử dụng để đáp ứng tiêu 
chuẩn nghiêm ngặt do khí hậu gió bão ở Hong Kong; giám sát tính toàn vẹn, độ bền và độ 
tin cậy của những cây cầu. Hệ thống WASHMS có 4 bộ phận hoạt động chính bao gồm :   
Hệ thống cảm biến; hệ thống thu thập dữ liệu; hệ thống máy tính trung tâm địa phương; 
hệ thống máy tính trung tâm toàn cầu.  

1.2.2. Hệ thống quan trắc sức khỏe công trình cầu ở Nhật Bản 

Ở Nhật Bản, công tác quan trắc sức khỏe công trình cầu đã kết hợp được nền tảng 
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin với những công nghệ cảm biến mới nhất để quản lý thời 
gian làm việc của cây cầu cũng như thu thập dữ liệu để theo dõi sức khỏe công trình. Một 
trong những cây cầu được áp dụng đó là cầu Jindo ở Nhật Bản được thể hiện ở Hình 1.3. 
Đây là một hệ thống tích hợp Internet giám sát sức khỏe bao gồm: hệ thống giám sát độc 
lập ( bằng tin nhắn SMS); hệ thống giám sát Internet trên nền web (IMS); hệ thống cảm 
biến CompactRIO; phần mềm phân tích dữ liệu LabVIEW 

 
Hình 1.3. Cầu Jindo ở Nhật 

1.2.3. Hệ thống quan trắc sức khỏe công trình cầu ở Việt Nam 

Các hệ thống quan trắc sức khỏe công trình cầu nhịp lớn đã lắp đặt ở nước ta phần 
lớn được thiết kế và thi công bởi các tổ chức nước ngoài. Trong tương lai nhu cầu xây 
dựng cầu nhịp lớn ở nước ta là rất nhiều đặt ra vấn đề nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện 
về lĩnh vực quan trắc sức khỏe và đánh giá khả năng chịu tải của công trình cầu.  

Một vấn đề cần quan tâm trong quá trình thu thập dữ liệu là truyền tải các dữ liệu 
từ bộ cảm biến vào hệ thống thu thập dữ liệu. Quá trình truyền tải này thường đi qua dây 



 5 

dẫn. Bất lợi ở đây là chiều dài của dây dẫn thường được giới hạn ở các cấp độ khác nhau 
do sự nhiễu của các tín hiệu. Do đó, chiều dài của nó tốt hơn là nên được giới hạn trong 
phạm vi tương thích với hệ thống thu thập dữ liệu. Truyền dẫn không dây giữa các cảm 
biến và hệ thống thu thập dữ liệu sẽ thích hợp hơn khi số lượng lớn các bộ cảm biến được 
sử dụng. Đây cũng chính là nội dung nghiên cứu chính của đề tài. 

 

CHƯƠNG 2 

NGUYÊN LÝ HO ẠT ĐỘNG CỦA “WIRELESS TRUCTURAL 
BRIDGES TESTING SYSTEM” TRONG CÔNG TÁC QUAN TR ẮC 

VÀ ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE CÔNG TRÌNH 
 

2.1. Giới thi ệu về “Wireless Structural Bridges Testing System (WiFi-STS)”  

Hệ thống “Wireless Structural Bridges Testing System” là sản phẩm của hãng 
Bridge Diagnostics, INC – (USA) được gọi tắt là STS-WiFi. Đây là bộ sản phẩm được 
thiết kế theo đơn đặt hàng của Cục đường bộ liên bang Hoa Kỳ (FHWA) dùng để đo đạc 
các ứng xử của kết cấu công trình cầu như:  Ứng suất biến dạng, độ võng và gia tốc dao 
động của cầu…dưới tác dụng của hoạt tải xe cộ. Thiết bị STS-WiFi hoạt động theo công 
nghệ không dây cho phép rút ngắn thời gian lắp đặt thiết bị tại hiện trường và rất linh 
động trong việc kiểm tra các ứng xử của kết cấu sẽ làm giảm giá thành trong các công tác 
quan trắc và đánh giá khả năng chịu lực các công trình cầu đã được đưa vào khai thác sử 
dụng.  

 
Hình 2.1. Các bộ phận của “Wireless Structural Bridges Testing System” 

2.2. Nguyên lý hoạt động của “Wireless Structural Bridges Testing System”  

Sơ đồ nguyên lý hoạt động của  “Wireless Structural Bridges Testing System” 
được thể hiện như Hình 2.2. Hệ thống gồm có bốn bộ phận cơ bản: “Personal computer” 
có nhiệm vụ điều khiển hệ thống; “Base station” có tác dụng mở rộng phạm vi hoạt động 
của hệ thống không dây bằng cách sử dụng năng lượng cao của các “Antennas” và làm 
tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống bằng việc xây dựng chế độ giao tiếp giữa “Base 
station” và các “Node” theo phương thức tuần tự; “Node” và “sensor” có tác dụng thu 
thập dữ liệu đo và truyền về “Base station”; “Auto clicker” có nhiệm vụ định vị vị trí của 
xe tải thử nghiệm trong suốt quá trình thu thập dữ liệu đo. Đây cũng là một tính năng mới 
của hệ thống STS-Wifi so với các thiết bị khác có cùng công năng, tính năng này cho 
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phép xây dựng đường ảnh hưởng của hoạt tải đối với đại lượng nghiên cứu của kết cấu. 
Nguyên lý vận hành của STS-Wifi như sau: “PC” sẽ kiểm soát toàn bộ hệ thống; đầu tiên 
“PC” sẽ phát ra “command” và truyền đến “Base station”. Tại đây “command” sẽ được 
chuyển tiếp cho các “Node”. Mỗi “Node” sẽ quản lý bốn cảm biến đồng thời chịu trách 
nhiệm thu thập dữ liệu đo và  truyền trở lại “Base station”, sau đó dữ liệu được chuyển 
tiếp về “PC” và được lưu trữ trên “PC”. Phương thức giao tiếp giữa các bộ phận trong hệ 
thống STS-Wifi theo chuẩn 802.11n cho phép truyền dữ liệu với tốc độ lên đến 100 Mbps, 
cường độ tín hiệu mạnh sẽ hạn chế tối đa vấn đề xuyên nhiễu từ trường của các nguồn bên 
ngoài hệ thống. 

 
Hình 2.2. Nguyên lý hoạt động của “Wireless Structural Bridges Testing System” 

2.3.Tính năng và phạm vi sử dụng của các bộ phận trong hệ thống STS-WiFi 

2.3.1.Base Station 
Base Station được gọi là trạm thu phát di động (Hình 2.3). Nó có chức năng chính 

là thu nhận các dữ liệu từ các node và phát dữ liệu sang máy tính bằng mạng không dây. 
Các phần cơ bản bao gồm: một công tắc nguồn, đèn LED hiển thị, cổng bỏ pin vào, một 
nguồn điện phụ, 4 cổng switch và nút resest. Đèn LED hiển thị bao gồm: 1 đèn LED 
nguồn, 1 LED WiFi và 1 LED cho 1 trong 4 cổng mạng Ethernet. 
2.3.2.Node 

Mỗi Node STS-WiFi có thể được kết nối với 4 cảm biến và chịu trách nhiệm thu 
thập dữ liệu đo; sau đó biến đổi tín hiệu đo thành dữ liệu số và truyền về trạm thu phát di 
động. Mỗi Node được trang bị pin có thể sạc dễ dàng và có thể kết nối thông tin không 
dây với Trạm thu phát di động. Phạm vi tín hiệu của Node với trạm có thể đến vài trăm 
mét và có thể hơn nữa nếu sử dụng thêm Trạm thu phát thứ 2 hoặc Router. 
2.3.3.Personal computer 

Máy tính sẽ điều khiển toàn bộ hệ thống và chịu trách nhiệm lưu trữ các số liệu đo 
đạc. BDI đã phát triển bộ phần mềm chuyên dụng WIN-STS 3.2 để thiết lập trạng thái 
làm việc cho toàn bộ hệ thống bao gồm: cài đặt các thông số hiệu chỉnh ban đầu cho các 
cảm biến trước khi thực hiện việc đo đạc; quản lý các Base Station và các Node; tự động 
nhận dạng các Base Station, Node và các cảm biến khi kết nối được thiết lập; tự động 
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hoặc bán tự động cài đặt trạng thái cân bằng ban đầu của các cảm biến trước khi thu thập 
dữ liệu; quan trắc các số liệu đo đạc theo thời gian thực trên giao diện máy tính.  
2.3.5.AutoClicker  
AutoClicker được sử dụng để định vị vị trí của hoạt tải thử nghiệm trong suốt quá trình đo 
đạc ứng xử của công trình cầu dưới tác dụng của hoạt tải gây ra. AutoClicker kết nối với 
hệ thống thông qua RadioClicker cho phép gia tăng đáng kể khoảng cách kết nối giữa 
hoạt tải và hệ thống STS-Wifi. Khi hoạt tải di chuyển trên cầu, AutoClicker sẽ tự động 
đếm đếm số vòng quay của bánh xe và truyền về máy tính điều khiển, thông qua một 
điểm định vị quy ước ban đầu máy tính sẽ xác định được vị trí của hoạt tải trong suốt quá 
trình đo đạc thu thập dữ liệu.     
2.3.6.Sensor STS-WiFi  
*Cảm biến biến dạng (Intelligent Strain Transducer – BDI ST350) 
*Cảm biến chuyển vị (Linear Varying Displacement Transducer - LVDT) 
Ngoài các loại cảm biến đã nêu trên, hệ thống STS-WiFi cũng hỗ trợ một loạt các loại 
cảm biến khác như thiết bị lá điện trở ¼ wheatstone bridge (quarter-arm), cảm biến gia 
tốc,  cảm biến độ nghiêng…,  

2.4.Trình tự vận hành hệ thống “Wireless Structural Bridges Testing System” 

Để tiến hành đo đạc kiểm tra một kết cấu cầu bằng “Wireless Structural Bridges Testing 
System” cần tiến hành các bước như sau: 
2.4.1.Xây dựng kế hoạch lắp đặt thi ết bị 
2.4.2.Lắp đặt thi ết bị tại hiện trường 
2.4.3.Xác định các thông số đầu vào của quá trình đo đạc 
2.4.4.Đánh dấu đường đi của hoạt tải thử nghiệm 
2.4.5.Tiến hành thí nghiệm 
-Bắt đầu chạy chương trình Win-STS và cho phép tất cả các node “check-in” 
-Kiểm tra số lượng cảm biến trên màn hình điều khiển và cho cảm biến về 0. 
-Kiểm tra AutoClicker va Clicker bằng tay để chắc chắn là “Clicks” đang được kết nối 
vào hệ thống . 
-Chọn độ dài thử nghiệm, tỷ lệ và tên tập tin đầu ra. 
-Hướng dẫn cho người lái xe thử nghiệm phải điều khiển xe ở vị trí thích hợp trên cầu. 
Một điểm quan trọng cần nhấn mạnh cho người lái xe là chiếc xe phải giữ được tốc độ 
không đổi nằm trong khoảng 2-4 dặm/giờ (3-7 km/h) khi tiến hành thử nghiệm. 
-Khi tất cả đã sẵn sàng để bắt đầu kiểm tra, kiểm soát giao thông trên cầu cũng được bắt 
đầu. Người điều khiển hệ thống WinSTS cần thông báo cho tất cả nhân viên về vị trí để 
bắt đầu kiểm tra. 
-Phát hiệu lệnh khởi động hoạt tải chạy qua cầu và thu thập số liệu đo 
-Khi chiếc xe đã chạy ra khỏi cầu, người điều khiển có thể nhấn “Stop Test” và ngay lập 
tức máy tính điều khiển sẽ tải về các dữ liệu đã thu thập được trong quá trình thử nghiệm. 
-Các tập tin tiếp theo được ghi lại và sẽ tự động được đặt tên theo thứ tự trong WinSTS 
-Thử nghiệm này cũng có thể được chạy với một chiếc xe khác, thường là khác nhau về 
trọng lượng trục và hình dáng. 
-Thử nghiệm động cũng có thể được chạy với một hoặc cả hai xe tải. 
-Sau khi hoàn tất các bài kiểm tra, dữ liệu được sao lưu vào đĩa ngoài. Nếu các tập tin dữ 
liệu lớn, nó có thể được nén vào một tập tin “zip” và sao lưu. 
-Điều quan trọng là phải ghi lại các ghi chú một cách cẩn thận. Có dữ liệu mà không biết 
nơi mà nó ghi lại thì tất cả công tác thử nghiệm trước đó là vô ích. 
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CHƯƠNG 3 

ỨNG DỤNG “WIRELESS TRUCTURAL BRIDGES TESTING 
SYSTEM” ĐO ĐẠC VÀ PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG CẦU THUẬN 

PHƯỚC TẠI THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG  
 

3.1. Giới thi ệu về cầu Thuận Phước và các nội dung cần quan tâm nghiên cứu  

Thành phố Đà Nẵng đang trong quá trình đô thị hóa với tốc độ phát triển rất nhanh. 
Đây là một thành phố cảng và bị chia cắt bởi dòng sông Hàn. Những cây cầu vượt sông 
Hàn kết nối hai phía của thành phố đã trở thành những công trình cơ sở hạ tầng rất quan 
trọng của thành phố. Đặc biệt, Cầu Thuận Phước là cầu treo có chiều dài nhịp lớn nhất ở 
Việt nam, kết cấu cầu treo gồm nhịp chính dài 405m và hai nhịp biên được làm bằng dầm 
hộp thép. Cầu được xây dựng tại vị trí cửa sông Hàn, thành phố Đà nẵng và hoàn thành 
vào năm 2009. 

 
Hình 3.1. Toàn cảnh Cầu Thuận Phước  

 
Hình 3.2. Cầu Thuận Phước nhìn từ trên cao 

 
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Trường Đại học Bách 

khoa – Đại học Đà Nẵng (DUT-UD) với Đại học quốc gia Yokohama (YNU-Japan). Cầu 
Thuận Phước được đưa vào chương trình nghiên cứu của dự án “ Quản lý rủi ro và an 
toàn khai thác cho các công trình cơ sở hạ tầng tại Vi ệt Nam”. Với vị trí xây dựng tại cửa 
biển, nơi có nhiều gió bão và môi trường có nồng độ muối rất cao. Cầu Thuận Phước 
được nghiên cứu ở hai vấn đề: khảo sát dao động của cầu Thuận dưới tác dụng của xe cộ, 
gió bão…và đánh giá tác động của môi trường biển đối với cấu cấu dầm thép của cầu 
Thuận Phước. Trong đề tài này, tác giả trình bày một số kết quả ứng dụng hệ thống 
“Wireless Structural Bridges Testing System” đo đạc dao động thực tế của cầu chính đồng 
thời nghiên cứu và phân tích dao động của nhịp chính của cầu Thuận Phước dưới tác dụng 
của hoạt tải xe cộ. Kết quả phân tích cho phép xác định tần số dao động tự nhiên của dầm 
cầu Thuận Phước. Đây là thông số rất quan trọng khi xét đến các ứng xử động của dầm 
cầu đối với các tải trọng đặc biệt như gió, bão…..tần số dao thực tế của nhịp cầu cũng là 
tham số cơ bản để thiết lập trạng thái cơ sở ban đầu của cầu trong công tác quan trắc và 
đánh giá tính toàn vẹn của kết cấu trong suốt quá trình khai thác sử dụng. 

3.2. Các kết quả ứng dụng “Wireless Structural Bridges Testing System” đo đạc và 
đánh giá dao động tại cầu Thuận Phước 

Quá trình đo đạc tại cầu Thuận Phước đã được thực hiện bốn lần, cụ thể như sau: 
-Tháng 7/2012  các chuyên gia của YNU và  DUT đã phối hợp cùng đo đạc một số nội 
dung cho cầu Treo Thuận Phước- TP. Đà Nẵng  như sau: đo đạc dao động kết cấu nhịp 
của cầu; kiểm tra chất lượng của bê tông của trụ cầu. Lắp đặt hệ thống quan trắc đánh giá 
tác động của môi trường xung quanh đối với kết cấu. 
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-Tháng 9/2012 Trường đại học Bách Khoa-ĐHĐN (DUT) và Trường Đại học Quốc gia 
Yokohama-Nhật Bản (YNU) đã phối hợp tổ chức hội thảo quan trắc sức khỏe công trình 
xây dựng lần đầu tiên tại Mi ền Trung.  
(http://www.dut.edu.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe/khoa-hoc-dhbk/hoi-thao-khoa-hoc-quan-
trac-suc-khoe-cong-trinh.html). 
-Tháng 01/2013  các chuyên gia của YNU và  DUT đã phối hợp cùng đo đạc một số nội 
dung cho cầu Treo Thuận Phước- TP. Đà Nẵng (lần 2) như sau:  đo đạc dao động kết cấu 
nhịp của cầu; kiểm tra các chất lượng bên trong các dầm hộp thép của cầu. 
-Tháng 07/2013  các chuyên gia của YNU và  DUT đã phối hợp cùng đo đạc một số nội 
dung cho cầu Treo Thuận Phước- TP. Đà Nẵng (lần 3) như sau:  đo đạc dao động kết cấu 
nhịp của cầu; đo đạc biến dạng của kết cấu nhịp do hoạt tải gây ra để tiến hành các bước 
ban đầu xây dựng hệ thống “Weight in motion” tại cầu Thuận Phước. Cập nhật các điều 
kiện biên do mô hình phân tích phần tử hữu hạn trên máy tính.  
-Tháng 08/2013  các chuyên gia của YNU và  DUT đã phối hợp cùng đo đạc một số nội 
dung cho cầu Treo Thuận Phước- TP. Đà Nẵng (lần 4) như sau:  đo đạc dao động kết cấu 
nhịp của cầu nhằm phân tích ứng xử của cầu trước và sau khi sửa chữa lại các lớp mặt cầu. 
-Tháng 08/2013  Trường đại học Bách Khoa-ĐHĐN (DUT-UD), Trường Đại học Quốc 
gia Yokohama-Nhật Bản (YNU) và Sở Giao thông Công Chính Thành phố Đà nẵng  đã 
phối hợp tổ chức hội thảo báo cáo một số kết quả quan trắc kết cấu và tác động của môi 
trường tại khu vực cầu Thuận Phước. 

3.2.1. Kết quả đo và phân tích dao động lần 1 (tháng 7/2012) 

Các cảm biến gia tốc đã được lắp đặt trên bản mặt cầu để ghi lại tình trạng dao 
động của cầu dưới tác dụng của hoạt tải thử nghiệm gây ra. Vị trí gắn các cảm biến tại ¼ 
nhịp và ½ nhịp.  

sidewalk

sidewalk

Pylon Pylon

HaiChau
 District

SonTra
DistrictTesting load

Seaside

Landside

L/4 L/4 L/2

PC
Acc ID 
 47488

Acc ID 
 47492

Acc ID 
 47491

Acc ID 
 47490

 
Hình 3.3. Bố trí cảm biến đo gia tốc tại cầu Thuận Phước lần 1 
Bảng  3.1. Các thông số kỹ thuật của các cảm biến đo gia tốc 

ID of Accelerometer 
Accelerometer specification 

47488 47490 47491 47492 

Range/Capacity (g) 50 50 50 50 

Sensitivity (mV/g)  0.78704 1.05976 1.24464 0.86303 

Frequency Response (Hz) 0-2000 0-2000 0-2000 0-2000 

Output noise ( / )g Hzµ  50 50 50 50 

Max shock [0.1ms](g) 5000 5000 5000 5000 
-Quá trình lắp đặt thiết bị bao gồm: Base Staion, Node, cảm biến gia tốc và AutoClicker 
được thể hiện ở Hình 3.4-Hình 3.7 
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-Quá trình đo đạc dao động được tiến hành với nhiều thế tải khác nhau của hoạt tải thử 
nghiệm  được thể hiện ở Bảng 3.2. 
-Xe tải thử nghiệm xuất phát từ tháp cầu A chạy đến tháp cầu B như Hình.3.3, vận tốc xe 
chạy từ 20-30 km/h. Dưới tác dụng của tải trọng xe sẽ kích động dầm cầu dao động và 
được ghi lại thông qua các cảm biến gia tốc. Kết quả dao động của dầm cầu tại các cảm 
biến được thể hiện ở Hình 3.8 – Hình 3.11 

Bảng  3.2. Các thế tải thử nghiệm trên cầu Thuận Phước đo lần 1 

Testing Load Location of testing load Iteration# 
Time acquisition  

(sec) 

1 90 

2 90 
left lane  

(sea side) 
3 90 
1 90 
2 90 

Car with passengers  
control 20km/h speed 

right lane  
(river side) 

3 90 
 

-Một trong các tính năng mới của hệ thống thiết bị STS-Wifi cho phép định vị vị trí của 
xe tải thử nghiệm trong suốt quá trình kiểm tra thông qua thiết bị tự động đếm số vòng 
bánh xe “Auto clicker” . Từ đó xây dựng đường ảnh hưởng của hoạt tải đối với đại lượng 
nghiên cứu của kết cấu. Các hình vẽ Hình 3.12 – Hình 3.15, thể hiện đường ảnh hưởng 
của gia tốc dao động của dầm cầu tại các vị trí gắn cảm biến đối với xe tải thử nghiệm khi 
chạy từ tháp cầu A đến tháp cầu B. 

 
Hình 3.8. Gia tốc tại 47492 

 
Hình 3.9. Gia tốc tại 47491 

 
Hình 3.10. Gia tốc tại 47490 

 
Hình 3.11. Gia tốc tại 47488 
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Hình 3.12. Đah gia tốc tại 47492 

 
Hình 3.13. Đah gia tốc tại 47491 

 
Hình 3.14. Đah gia tốc tại 47490 

 
Hình 3.15. Đah gia tốc tại 47488 

 
-Từ các dữ liệu đo dao động của các cảm biến đo gia tốc theo thời gian, ta có thể biến đổi 
từ miền thời gian sang miền tần số thông qua thuật toán biến đổi Fast Fourier Transform 
(FFT). Kết quả biến đổi được thể hiện ở Hình 3.16 – Hình 3.19 

 
Hình 3.16. Phân tích FFT tại cảm biến 

47492  

 
Hình 3.17. Phân tích FFT tại cảm biến 

47491  

 
Hình 3.18. Phân tích FFT tại cảm biến 

47490 

 
Hình 3.19. Phân tích FFT tại cảm biến 

47488 
 
Từ kết quả phân tích FFT có thể xác định tần số dao động của dầm cầu và được thể hiện 
theo Bảng 3.3. 
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Bảng  3.3. Kết quả phân tích tần số dao động của Cầu Thuận Phước 

ID of Accelerometer 
Frequency (Hz) 

47488 47490 47491 47492 

Mode 1 2.54 2.54 1.57 1.57 

Mode 2  2.78 2.78 2.54 2.54 

Mode 3 2.84 3.36 3.02 3.02 

Mode 4 3.35 3.63 3.62 3.62 

Mode 5 3.63 4.32 3.99 4.05 

Mode 6 4.08 4.78 4.05 5.04 

Mode 7 4.29 5.05 5.05 5.47 

Mode 8 4.78 5.65 5.50 5.83 

Mode 9 5.05 6.04 5.84 - 
 

3.2.2. Kết quả đo và phân tích dao động lần 2 (tháng 1/2013) 

Với mục đích đo đạc lại dao động của kết cấu cầu sau một thời gian khai thác sử 
dụng nhằm phát hiện các sự thay đổi bất thường trong kết cấu. Bốn cảm biến gia tốc được 
gắn vào bản mặt cầu tại các vị trí ¼ nhịp, ½ nhịp và ¾ nhịp. Ngoài việc đo dao động theo 
phương thẳng đứng do hoạt tải thử nghiệm gây ra, các dao động cả theo phương đứng và 
phương ngang do môi trường gây ra cũng được đo đạc quan trắc . Sơ bộ đánh giá chất 
lượng bên trong của dầm hộp thép. 

 
Hình 3.20. Sơ đồ bố trí cảm biến đo dao động cầu Thuận Phước lần 2 

Các thế tải đo dao động dầm cầu được thể hiện ở bảng 3.4 
Bảng  3.4. Các thế tải thử nghiệm trên cầu Thuận Phước đo lần 2 

Testing Load Location of testing load Iteration# 
Time acquisition  

(sec) 

Multiple vehicle pass left lane 1 120 
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2 120 (sea side) 

3 120 

1 120 

2 120 

(random vehicle) 

right lane 
(river side) 

3 120 

1 90 

2 90 
left lane 

(sea side) 
3 90 

1 90 

2 90 

Testing  vehicle 
(10 tons) 

right lane 
(river side) 

3 90 

1 30 

2 30 Vetical 

3 30 

1 30 

2 30 

Ambient vibration 
(wind) 

Lateral 

3 30 

 
Các kết quả đo dao động tại các vị trí cảm biến được thể hiện ở các Hình 2.22 – Hình 3.25 

 
Hình 3.22. Gia tốc  tại cảm biến 47492  

 
Hình 3.23. Gia tốc tại cảm biến 47491  

 
Hình 3.24. Gia tốc tại cảm biến 47490 

 
Hình 3.25. Gia tốc tại cảm biến 47488 
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Kết quả phân tích FFT như Hình 3.26-Hình 3.28:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 3.26. Phân tích FFT xe tải thử nghiệm   Hình 3.27. Phân tích FFT hoạt tải khai thác 
 
 

 

 

 

 

Hình 3.28. Phân tích FFT do môi trường gây ra 
-Từ kết quả phân tích FFT ở Hình 3.24 và 3.25 cho thấy dầm cầu dao động mạnh ở tần số 
từ 2-3 Hz. Tuy nhiên trong thực tế khai thác hầu hết các cầu treo nhịp lớn thường có tần 
số dao động tự nhiên nằm trong khoảng <1 Hz. Kết hợp với kết quả phân tích tần số dao 
động của dầm cầu do môi trường gây ra ta nhận thấy không xuất hiện các tần số từ 2-3 Hz. 
Điều này chứng tỏ dầm cầu dao động mạnh với các hoạt tải khai thác và chịu lực xung 
kích lớn do các lớp mặt cầu bị hư hỏng và biến dạng.  

 
Hình 3.29. So sánh kết quả phân FFT lần đo 7/2012 và lần đo 1/2013 hướng xe chạy từ 

Hải Châu – Tiên sa 
    

7/2012 
 
1/2013 
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-Kết quả phân tích tần số dao động dầm cầu ở lần đo đạc thứ 2 (tháng 1/2013) và lần đo 
thứ nhất (tháng 7/2012) hầu như không sai khác nhiều được thể hiện ở Hình 3.29  

Bảng  3.5 Kết quả phân tích tần số bằng kỹ thuật FFT lần đo thứ 2 (1/2013) 
Left lane (Hz) Right lane (Hz) 

Location 
Iteration #1 Iteration #2 Iteration #3 Iteration #1 Iteration #2 Iteration #3 

0.28 0.28 0.28 - 0.82 - 

0.43 0.43 0.43 - - 0.28 1/2 Sea 

0.82 0.83 0.81 0.82 - 0.43 

0.26 - 0.26 - 0.25 0.27 

0.43 0.43 0.43 0.43 - 0.44 1/4 Land 

0.82 - 0.82 0.82 - - 

0.28 0.28 0.28 0.28 0.26 0.28 

0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 1/2 Land 

0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 

0.25 - 0.26 - 0.25 - 

0.43 0.43 0.43 0.43 - 0.43 3/4 Sea 

0.82 - - 0.82 - - 
 
-Để nâng cao độ chính xác trong quá trình xác định các tần số dao động của kết cấu kỹ 
thuật ERA (Eigensystem Realization Algorithm) cũng được áp dụng để phân tích, kết quả 
phân tích như bảng 3.6  

Bảng  3.6. Kết quả phân tích tần số bằng kỹ thuật ERA lần đo thứ 2 (1/2013) 

Left lane (Hz) Right lane (Hz) 
Location 

Iteration #1 Iteration #2 Iteration #3 Iteration #1 Iteration #2 Iteration #3 

 - 0.15 0.17 0.19 0.17  - 

0.3  - 0.28 0.28  - 0.28 

0.46 0.45 0.44  - 0.44 0.43 

 -  -  -  -  -  - 

0.65  -  - 0.62 0.61 0.62 

 - 0.77 0.78  -  -  - 

0.82  -  - 0.81 0.81 0.8 

 - 0.91 0.92  -  - 0.92 

0.98  -  - 0.97 0.98  - 

1/2 Land 

 - 1.06 1.09 1.08 1.1  - 
 
-So sánh kết quả phân tích tần số dao động của dầm cầu bằng kỹ thuật phân tích FFT và 
ERA đồng thời đối chiếu với kết quả phân tích của đơn vị thiết kế trên mô hình phần tử 
hữu hạn, ta có thể đưa ra một số kết luận về tần số dao động tự nhiên của dầm cầu tương 
ứng với các Mode dao động như bảng 3.7 
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Bảng  3.7. So sánh kết quả phân tích tần số lần đo thứ 2 (1/2013) 

Frequency (Hz) 
Mode 

FFT ERA Design 

1-Symetric 0.28 0.28 0.296 

2-Symetric 0.43 0.43 0.43 

3-Asymetric - 0.63 0.61 

3-Symetric 0.83 0.82 0.81 

4-Asymetric - 0.98 1.02 

3.2.3. Kết quả đo và phân tích dao động lần 3 (tháng 7/2013) 

Trong kế hạch định kỳ đo đạc nhằm để phát hiện các sự thay đổi bất thường trong 
kết cấu. Việc đo đạc dao động cầu Thuận Phước lần 3 được tiến hành vào tháng 7/2013. 
Bốn cảm biến gia tốc được gắn vào bản mặt cầu tại các vị trí ¼ nhịp, ½ nhịp và ¾ nhịp 
tương tự như lần đo thứ hai. Các dao động của dầm cầu dưới tác dụng của hoạt tải thử 
nghiệm và do môi trường gây ra cũng được tiến hành đo đạc lại. Các cảm biến biến dạng 
được lắp đặt vào bản mặt cầu tại vị trí giữa nhịp để xác định biến dạng của cầu do hoạt tải 
gây ra, các số liệu biến dạng thu được dưới tác dụng của hai loại xe thử nghiệm có trọng 
lượng khác nhau: xe con (1,78 tấn); xe tải (12,1 tấn). Các số liệu biến dạng của cầu do 
hoạt tải gây ra sẽ được sử dụng để xây dựng hệ thống “Weight in motion” cho cầu. Hệ 
thống “Weight in motion” sẽ cho phép đánh giá tình trạng giao thông trên cầu: lưu lượng 
xe, trọng lượng xe…đồng thời xác định các hư hỏng tích lũy do mõi trên cầu. 
-Biến dạng trong dầm cầu theo phương dọc và phương ngang cầu do hoạt tải thử nghiệm 
xe con và xe tải gây ra được thể hiện ở các Hình 3.30 – Hình 3.33 

 
Hình 3.30. Biến dạng dọc do xe tải 10 tấn 

gây ra tại ½ nhịp  

 
Hình 3.31. Biến dạng ngang do xe tải 10 

tấn gây ra tại ½ nhịp   

 
Hình 3.32. Biến dạng dọc do xe con 1,78 

tấn gây ra tại ½ nhịp  

 
Hình 3.33. Biến dạng ngang do xe con 1,78 

tấn gây ra tại ½ nhịp 
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-Từ các giá trị biến dạng tại ½ nhịp có thể xây dựng được đường chuẩn thể hiện mối quan 
hệ giữa trọng lượng của hoạt tải và biến dạng trong dầm như Hình 3.34. Từ kết quả xây 
dựng đường chuẩn có thể xác định được trọng lượng của hoạt tải trong quá trình khai thác 
sử dụng.  

 
Hình 3.34. Đường chuẩn xác định mối quan hệ giữa trọng lượng xe -  biến dạng 

-Kết quả phân tích tần số dao động của dầm cầu ở lần đo thứ 3(7/2013) so sánh với kết 
quả phân tích ở lần đo thứ 2 có vài sự thay đổi nhỏ như ở Bảng 3.8 
Bảng  3.8. So sánh kết quả phân tích tần số lần đo thứ 3 (7/2013) và lần đo thứ 2 (1/2013) 

Frequency (Hz) 
Mode 

(1/2013) (7/2013) 

1-Symetric 0.28 0.267 

2-Symetric 0.43 0.436 

3-Asymetric 0.82 0.594 

4-Symetric 0.98 - 

4-Asymetric 0.98 - 

 

3.2.4. Kết quả đo và phân tích dao động lần 4 (tháng 8/2013) 

Mặt cầu Thuận Phước sau một thời gian khai thác sử dụng (từ năm 2009 đến 
2013) đã xuất hiện rất nhiều hư hỏng ở lớp mặt cầu như Hình 3.35. 

  
Hình 3.35. Một số hư hỏng trên mặt cầu Thuận Phước vào tháng 7/2013 
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Lớp mặt cầu bị hư hỏng trầm trọng làm ảnh hưởng rất lớn đến sự lưu thông của hoạt 
tải trên cầu. Vào đầu tháng 8/2013, các đơn vị bảo dưỡng cầu đã tiến hành thay thế lớp 
mặt cầu mới tại cầu Thuận Phước. Với mục đích xác định lại các phản ứng của cầu sau 
khi sửa chữa các lớp mặt cầu. Các chuyên gia của YNU và các chuyên gia của Đại học Đà 
nẵng tiến hành đo đạc dao động của cầu lần 4 vào cuối tháng 8/2013. Bốn cảm biến gia 
tốc được gắn vào bản mặt cầu tại các vị trí tương tự như lần đo thứ 3. Hoạt tải thử nghiệm 
có trọng lượng tương tự như lần đo thứ 3. 

Các kết quả đo đạc cho thấy, với cùng một điều kiện hoạt tải thử nghiệm như lần đo 
thứ 3 (tháng 7/2013), biên độ gia tốc dao động của kết cấu nhịp ở lần đo thứ 4 (8/2013) 
giảm đi gần một nửa so với lần đo thứ 3. 

 
Hình 3.36. So sánh gia tốc dao động của dầm trước và sau khi thay các lớp mặt cầu  

 
-Kết quả phân tích tần số cũng cho thấy tại các tần số dầm dao động mạnh 2-3 (Hz) như ở 
các lần đo trước (1,2,3)  cũng không còn xuất hiện ở lần đo thứ 4  

 
Hình 3.37. So sánh kết quả phân tích tần số ở lần đo thứ 3 và thứ 4  
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3.3. Đề xuất các nội dung phát tri ển nghiên cứu tại cầu Thuận Phước 

Các kết quả nghiên cứu tại cầu Thuận Phước từ tháng 7/2012 cho đến nay dựa trên việc 
ứng dụng hệ thống “Wireless Structural Bridges Testing System” đo đạc và phân tích 
dao động dầm cầu. Kết quả đo đạc và phân tích cho phép sơ bộ thiết lập trạng thái cơ sở 
ban đầu của cầu Thuận Phước. Đó cũng chính là bước đầu tiên của quá trình quan trắc sức 
khỏe kết cấu cầu. Để phát triển thành công nghệ quan trắc lâu dài sức khỏe kết cấu công 
trình cần mở rộng các nội dung nghiên cứu để giải quyết các vấn đề như sau:    
-Quan trắc tác động môi trường: nhiệt độ, độ ẩm, gió, tình trạng ăn mòn kết cấu thép, 
động đất ... 
-Theo dõi tình ứng xử của cầu do các tác động bên ngoài: lực căng cáp, biến dạng/ứng 
suất, chuyển vị, dao động, mỏi ... 
-Quan trắc tải trọng giao thông trên cầu bằng kỹ thuật cân động. 
-Quan trắc sự làm việc của kết cấu lớp phủ mặt cầu dưới tác dụng dưới tác dụng của tải 
trọng xe chạy và điều kiện môi trường.  
-Đánh giá tình trạng sức khỏe cây cầu phục vụ cho công tác duy tu, bảo dưỡng hiệu quả 
và kịp thời, đảm bảo khai thác an toàn lâu dài. 

 

CHƯƠNG 4 

ỨNG DỤNG “WIRELESS TRUCTURAL BRIDGES TESTING 
SYSTEM” ĐO ĐẠC VÀ PHÂN TÍCH KH Ả NĂNG CHỊU TẢI CẦU 

ĐĂKKE – T ỈNH KON TUM  
 

4.1. Giới thi ệu về cầu ĐăkKe – tỉnh Kon Tum  

Cầu Đăk ke thuộc tỉnh Kon Tum. Kết cấu chịu lực chính dạng cầu dây văng 
(Extrados) dầm hộp BTCT dự ứng lực và bản rỗng, kết cấu nhịp liên tục thi công theo 
phương pháp đúc hẫng và đúc trên đà giáo.  
-Tiêu chuẩn thiết kế: 22T TCN 272-05. 
-Hoạt tải thiết kế: 0,5HL93 và đoàn người 3.0 KPa 
-CEB - FIB Model code 1990 (Tính toán từ biến và co ngót) 
-Guide Specification for the Design and Construction of Segmental Concrete Bridge - 
1989 
-Khổ cầu: B =0.5+3.50+1+3.50+0.5=9.0 m 
-Kết cấu trên: Dầm hộp - Bản rỗng liên tục 30 +50 
-Qui mô vĩnh cữu bằng bê tông cốt thép. 
-Tần suất lũ thiết kế P=1%. 

 
Hình 4.1. Toàn cảnh cầu Đăkke – Tỉnh KonTum 
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Cầu Đăkke là công trình cầu mới được đầu tư xây dựng và đã hoàn thành các hạng 
mục thi công xây lắp. Việc thí nghiệm thử tải cầu Đăkke nhằm các mục đích như sau: 
-Đánh giá tổng thể khả năng chịu lực của công trình; khả năng thông qua của hoạt tải đã 
được xác định theo hồ sơ thiết kế. Kết quả thử nghiệm là cơ sở quan trọng để nghiệm thu 
quá trình xây lắp và đưa công trình vào khai thác sử dụng. 
-Đo đạc xác định trạng thái ban đầu của công trình, làm cơ sở để các cơ quan quản lý 
công trình sau này theo dõi, kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và khai thác công trình 
được hiệu quả. 

4.2. Ứng dụng “Wireless Structural Bridges Testing System” đo đạc thử tải cầu 
Đakke 

4.2.1.Bố trí thi ết bị để thu thập số liệu đo đạc 

  
Hình 4.2. Bố trí các cảm biến đo đạc trên cầu Đăkke 

-Các cảm biến thông minh của STS-WiFi bao gồm: cảm biến biến dạng, cảm biến gia tốc, 
cảm biến chuyển vị được gắn vào kết cấu nhịp và tháp cầu để đo đạc toàn bộ ứng xử của 
kết cấu dưới tác dụng của hoạt tải thử nghiệm như Hình 4.2. Hoạt tải thử nghiệm có trọng 
lượng 147(KN) nhằm gây tạo hiệu ứng từ (80-100)% nội lực thiết kế. Hoạt tải thử nghiệm 
được xếp trên cầu tại các vị trí gây ra trạng thái nội lực bất lợi nhất  trong kết cấu 

 
Hình 4.3. Bố trí hoạt tải thử nghiệm trên cầu Đăkke 
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-Hoạt tải thử nghiệm lần lượt được sắp xếp vào các vị trí đã được thiết kế trước; sau khi 
đã gây tạo trạng thái nội lực ổn định trong kết cấu ta tiến hành dỡ tải (hoạt tải chạy ra khỏi 
cầu). Quá trình phát sinh biến dạng (ứng suất) và chuyển vị trong kết cấu tại các vị trí 
dưới tác dụng của hoạt tải thử nghiệm được các cảm biến  đo đạc và tự động lưu trữ trên 
máy tính. 
4.2.2.Một số các kết quả đo đạc thu thập số liệu 
-Các giá trị biến dạng và gia tốc dao động của dầm, tháp cầu được các cảm biến đo đạc 
như các Hình 4.4 – Hình 4.19 

 
Hình 4.4. Biến dạng tại mặt cầu tại vị trí ½ 

nhịp 30m do hoạt tải gây ra   

 
Hình 4.5. Biến dạng tại mặt cầu tại vị trí ½ 

nhịp 50m do hoạt tải gây ra   

 
Hình 4.6. Biến dạng tại mặt cầu vị trí tháp 

cầu do hoạt tải gây ra   

 
Hình 4.7. Biến dạng tại tháp cầu do hoạt 

tải gây ra   

 
Hình 4.8. Gia tốc dao động của dầm cầu 

nhịp 50m 

 
Hình 4.9. Gia tốc dao động của dầm cầu 

nhịp 30m 
 

4.3. Mô phỏng phản ứng của cầu Đăkke bằng phương pháp phần tử hữu hạn 

-Để có cơ sở để so sánh và kiểm chứng lại các kết quả đo đạc thực tế bằng công nghệ 
“Wireless Structural Bridges Testing System”; các phản ứng của cầu Đăkke được mô 
phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn.  
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Hình 4.11. Mô phỏng xếp hoạt tải thử nghiệm 

trên nhịp 30m 

 
Hình 4.12. Mô phỏng xếp hoạt tải thử 

nghiệm trên nhịp 50m 

4.4. Phân tích các kết quả đo đạc và đánh giá khả năng chịu tải của công trình cầu 
Đăkke – tỉnh KonTum 

-Từ các kết quả đo đạc biến dạng trong kết cấu do hoạt tải gây ra, ta có thể xác định được 
ứng suất thực tế trong kết cấu và so sánh với ứng suất do hoạt tải trên mô hình phân tích 
bằng phương pháp phần tử hữu hạn (mô hình 3D) như Bảng 4.1 – Bảng 4.2. Các giá trị 
phân tích và tổng hợp, cho thấy:  

+Ứng suất đo đạc thực nghiệm trong dầm chủ do hoạt tải gây ra xấp xỉ  từ (58-
70.2)% so với kết quả phân tích trên mô hình 3D.  

+Ứng suất đo đạc thực nghiệm trong tháp cầu do hoạt tải gây ra xấp xỉ  từ (66.2-
69)% so với kết quả phân tích trên mô hình 3D.  

Bảng  4.1. So sánh kết quả ứng suất do hoạt tải gây ra trong nhịp 30m 

Tỷ lệ ƯS 
Ứng suất (MPa) Đo đạc/Mô 

hình 
Vị trí  

xếp tải Vị trí đo 

Đo đạc Mô hình (%) 

Đáy dầm - Hạ lưu 0.372 0.560 66.4 

Đáy dầm - Tim cầu 0.370 0.560 66.1 

Lệch tâm 
phải 

nhịp 30m 
Đáy dầm - Thượng lưu 0.369 0.560 65.9 

Đáy dầm - Hạ lưu 0.710 1.120 63.4 

Đáy dầm - Tim cầu 0.740 1.120 66.1 
Tim 

nhịp 30m 

Đáy dầm - Thượng lưu 0.700 1.120 62.5 

Đáy dầm - Hạ lưu 0.370 0.560 66.1 

Đáy dầm - Tim cầu 0.370 0.560 66.1 

Lệch tâm 
trái 

nhịp 30m 
Đáy dầm - Thượng lưu 0.360 0.560 64.3 
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Bảng  4.2. So sánh kết quả ứng suất do hoạt tải gây ra trong tháp cầu  

Tỷ lệ ƯS 
Ứng suất (MPa) Đo đạc/Mô 

hình 
Vị trí  

xếp tải Vị trí đo 

Đo đạc Mô hình (%) 

Tháp cầu - phía nhịp 30m  0.0245 0.0355 69.0 Lệch tâm phải 
nhịp 30m Tháp cầu - phía nhịp 50m  -0.0634 -0.0938 67.6 

Tháp cầu - phía nhịp 30m  -0.1733 -0.2609 66.4 Tim 
nhịp 30m Tháp cầu - phía nhịp 50m  0.1717 0.2592 66.2 

Tháp cầu - phía nhịp 30m  -0.0831 -0.1238 67.1 Lệch tâm trái 
nhịp 30m Tháp cầu - phía nhịp 50m  0.0819 0.1230 66.6 

Tháp cầu - phía nhịp 30m  -0.0822 -0.1238 66.4 Lệch tâm phải 
nhịp 50m Tháp cầu - phía nhịp 50m  0.0814 0.1230 66.2 

Tháp cầu - phía nhịp 30m  0.0472 0.0710 66.5 Tim 
nhịp 50m Tháp cầu - phía nhịp 50m  -0.1242 -0.1875 66.2 

Tháp cầu - phía nhịp 30m  0.0236 0.0355 66.5 Lệch tâm trái 
nhịp 50m Tháp cầu - phía nhịp 50m  -0.0621 -0.0938 66.2 

 
-Các kết quả đo đạc độ võng do hoạt tải gây ra tương ứng với các vị trí thế tải khác nhau 
và kết quả phân tích trên mô hình 3D thể hiện tại Bảng 4.3 – Bảng 4.4 

Bảng  4.3. So sánh kết quả chuyển vị do hoạt tải gây ra trong nhịp 30m 

Tỷ lệ  Chuyển vị (mm) 
Đo/MH 

Vị trí  
xếp tải Vị trí đo 

Đo đạc Mô hình (%) 

Đáy dầm - Hạ lưu 1.357 2.035 66.7 

Đáy dầm - Tim cầu 1.352 2.035 66.4 
Tim 

nhịp 30m 

Đáy dầm - Thượng lưu 1.356 2.035 66.6 

Đáy dầm - Hạ lưu 0.678 1.017 66.7 

Đáy dầm - Tim cầu 0.671 1.017 66.0 

Lệch tâm 
trái 

nhịp 30m 
Đáy dầm - Thượng lưu 0.701 1.017 68.9 

Đáy dầm - Hạ lưu 0.714 1.017 70.2 

Đáy dầm - Tim cầu 0.691 1.017 67.9 

Lệch tâm 
phải 

nhịp 30m 
Đáy dầm - Thượng lưu 0.695 1.017 68.3 

 
-Các giá trị phân tích và tổng hợp tại Bảng 4.3, cho thấy: độ võng đo đạc thực nghiệm do 
hoạt tải gây ra xấp xỉ  từ (48.9-68.9)% so với kết quả phân tích trên mô hình 3D. Các giá 
trị độ võng đo đạc thực nghiệm cũng nhỏ hơn các giá trị độ võng giới hạn đối với hoạt tải 
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theo quy trình 22TCN 243-98 lần lượt đối với nhịp 30m là 37.5mm; và nhịp 50m là 
62.5mm. 
-Từ các biểu đồ chuyển vị động tại ½ nhịp tương ứng với các vận tốc V≈0; V=20; V=30; 
V=40 km/h, ta có thể xác định hệ số xung kích thực tế của kết cấu dầm như Bảng 4.5. 

Bảng  4.5. Hệ số xung kích thực tế của dầm 

Vận tốc 
(km/h) 

Độ võng 
(mm) 

Hệ số xung kích thực tế 
(1+IM) 

Hệ số xung kích 
theo  

22TCN272:05 

0 1.041 

20 1.067 

30 1.211 

40 1.052 

ax1 1.16dong m

tinh

y
IM

y
−+ = =  1.25 

 
-Từ Bảng 4.6, cho thấy: giá trị hệ số xung kích thực tế đo được cũng nhỏ hơn giá trị hệ số 
xung kích quy định theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272:05 

Căn cứ và tiêu chuẩn kiểm định cầu trên đường ô tô 22TCN 243:98 và các kết quả 
đo đạc phản ứng của kết cấu dưới tác dụng của hoạt tải thử nghiệm gây ra bằng hệ thống 
“Wireless Structural Bridges Testing System”, kết quả mô phỏng 3D phản ứng của kết 
cấu bằng phần mềm SAP2000 – V14 có thể đánh khả năng chịu tải của cầu Đăkke: Kết 
cấu cầu có độ dự trữ an toàn về khả năng chịu tải và đảm bảo an toàn trong khai thác với 
hoạt tải thiết kế. 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
 

 Đề tài đã trình bày cơ sở lý thuyết và xây dựng trình tự vận hành công nghệ 
“Wireless Structural Bridges Testing System” trong công tác quan trắc và đánh giá sức 
khỏe công trình cầu. Đây là công nghệ tiên tiến và mới được triển khai áp dụng lần đầu ở 
Việt nam.  
 Đề tài đã được ứng dụng để quan trắc dao động cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) từ 
tháng 7/2012 cho đến nay trong chương trình hợp tác khoa học quốc tế giữa Đại học Đà 
nẵng và Đại học quốc gia Yokohama (Nhật Bản) tại dự án “Quản lý rủi ro các công trình 
cơ sở hạ tầng tại Mi ền Trung – Việt Nam”. Các kết quả nghiên cứu của dự án ban đầu cho 
phép thiết lập trạng thái cơ sở ban đầu của công trình. Dự án đã kiến nghị tiếp tục quan 
trắc dao động cầu Thuận Phước trong thời gian tới, đồng thời mở rộng các nội dung 
nghiên cứu để hoàn thiện  hệ thống quan trắc sức khỏe và đánh giá khả năng chịu lực lâu 
dài của kết cấu cầu trong quá trình khai thác sử dụng.  
 Đề tài cũng đã được ứng dụng để đo đạc và đánh giá khả năng chịu lực thực tế của 
công trình cầu Đăkke tỉnh KonTum. Từ các số liệu đo đạc thực nghiệm đã xác lập được 
trạng thái ban đầu của cầu sau khi đã hoàn thành các hạng mục xây lắp. Đây là số liệu 
quan trọng để các cơ quan quản lý đề xuất chế độ duy tu bão dường và khai thác công 
trình một cách hiệu quả nhất.  
 Nhu cầu quan trắc và đánh giá sức khỏe các công trình cầu nhịp lớn, các kết cấu 
công trình xây dựng ở nước ta trong thời gian tới là rất lớn. Nhu cầu này đặt ra yêu cầu 
nghiên cứu toàn diện và chuyên sâu hơn nữa về công nghệ “Wireless Structural Bridges 
Testing System” đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu chế tạo các thiết bị phần cứng của hệ 
thống để tiến đến làm chủ hoàn toàn công nghệ này. 


