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Tóm tắt: 
 

Động đất là một trong những thảm hoạ thiên nhiên khủng khiếp nhất đối với nhân loại mà cho 
đến nay khoa học kỹ  thuật đương đại vẫn chưa dự báo chính xác thời điểm và địa điểm xảy ra. 
Hiện nay, động đất và tính toán công trình xây dựng chịu tải trọng động đất là chủ đề được nhiều 
tác giả quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, khi tính toán động đất tác dụng lên kết cấu khung bê 
tông cốt thép thì hầu như chúng ta bỏ qua sự làm việc đồng thời của tường ngăn bao che. Trong 
nội dung bài báo này, tác giả nghiên cứu ứng xử của kết cấu khung bê tông cốt thép chịu tải 
trọng động đất trong trường hợp có xét và không có xét đến sự làm việc đồng thời của tường 
ngăn bao che, và xét trường hợp tường có đục lỗ. Kết quả của bài báo giúp cho việc đánh giá 
chính xác mức độ ảnh hưởng của động đất đến kết cấu khung bê tông cốt thép trong các công 
trình xây dựng. 
 

         Từ khóa: Động đất; Tường ngăn; Phổ phản ứng; Khung bê tông cốt thép; Mô hình tính 
toán.  

  

Abstract: 
 

Earthquakes are one of the most devastating natural disasters ever faced by humans. Up to now, 
scientists have not accurately predicted location and time of an earthquake’s occurence. 
Currently, earthquakes and analyzing buildings subjected to earthquake loads are subjects of 
interest. However, the enclosure walls are almost removed when considering an earthquake load 
that affects the concrete frame structure. This paper investigates the behavior of concrete frame 
structures that are subjected to earthquake loads. The first case study includes the simultaneous 
operation of enclosure walls and the other case removes this factor. The author also considers the 
behavior of reinforced concrete frame structures when the enclosure walls are perforated. The 
experimental results may accurately assess the impact of earthquakes on the structure of concrete 
frames in buildings. 
 

         Key words: Earthquakes; Walls; Spectral response; Concrete frame; Computational 
models.   

 



 


