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Tóm tắt: 
 

Đối với các công trình xây dựng cao tầng, việc thiết kế công trình chống chịu động đất đã được 
quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế. Tuy nhiên, đã có nhiều giải pháp được áp dụng nhằm làm 
giảm ảnh hưởng gia tốc nền của các trận động đất đối với công trình, đặc biệt là các công trình 
xây dựng cao tầng và có khối lượng lớn. Bài báo giới thiệu một giải pháp cấu tạo những gối cách 
chấn đặt tại chân của các cột công trình nhà cao tầng với mục đích cách ly công trình với tải 
trọng do động đất gây ra. Gối con lắc một mặt trượt ma sát (SFP) được sử dụng trong nghiên cứu 
này. Kết quả nghiên cứu sẽ khảo sát về: cấu tạo kích thước của gối sao cho đảm bảo yếu tố kiến 
trúc và hiệu quả giảm chấn đối với lực cắt, gia tốc và chuyển vị của các tầng trong trường hợp có 
và không sử dụng gối SFP. Ngôn ngữ lập trình Matlab và phương pháp Runge-Kutta được áp 
dụng để giải hệ phương trình vi phân chuyển động của hệ cho hiệu quả giảm chấn của từng 
trường hợp nghiên cứu đối với mô hình nhà cao tầng.        
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Abstract: 
 

For high-rise buildings, the design of earthquake resistance works is specified in the Design 
Standard. However, many solutions have been applied to reduce the earthquake background 
effects on buildings, especially high-rise buildings and large volumes. The article will introduce 
a measure to construct isolation bearings placed at the foot of columns of buildings for the 
purpose of isolating works with the load caused by earthquakes. Single Friction Pendulum (SFP) 
bearing is used in this study. The study will investigate the size of the bearing to ensure the 
structural factor and the damping effect and the shear force, the acceleration and displacement of 
the floors with and without SFP bearings. The Matlab programming language and the Runge-
Kutta method are applied to solve the system's differential equation for the effective damping of 
each case of the high rise building model.       
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