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Tóm tắt: 

Động đất là hiện tượng dao động rất mạnh của nền đất gây ra chuyển động ở phần móng công 
trình xây dựng. Do đó, chuyển động nền đất khi động đất xảy ra là một trong các yếu tố quan 
trọng ảnh hưởng đến kết cấu công trình xây dựng chịu tải trọng động đất. Trong số các đặc trưng 
của chuyển động nền khi động đất xảy ra, thì các đặc trưng: biên độ lớn nhất của chuyển động 
nền, khoảng thời gian kéo dài của chuyển động mạnh, tần số dao động có ý nghĩa quan trọng 
trong việc thiết kế kháng chấn của công trình. Trong nội dung bài báo này, tác giả sẽ ứng dụng 
phương pháp lịch sử thời gian để đánh giá ảnh hưởng của các đặc trưng chuyển động nền đất đến 
kết cấu công trình xây dựng thông qua việc khảo sát các trận động đất có biên độ dao động và 
thời gian kéo dài chuyển động mạnh khác nhau. 
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Abstract: 

Earthquakes are very strong oscillations of the ground that cause foundation movements of the 
building. Therefore, the ground  movements  during  an  earthquake  is  one  of  important factors 
affecting the structures  of buildings  that  are subjected to earthquake  loads.  Among  various  
indices  of  earthquake  ground motion,  the  maximum  amplitude  value,  the  duration  of  
strong motion  and  the  frequency  of  oscillation  play  important  roles  in earthquake resistant 
design of buildings. In this paper, the author applies  the  time-history  method  to  evaluating  
the  responses  of characteristics  of  ground  motion  to  building  structures.  The earthquakes  
with  different  amplitudes  and  durations  of  strong motion are surveyed. 
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