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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 yếu tố nền đất và các thông số cơ học của đất nền bên dưới công trình có ảnh 

hưởng rất lớn đến ứng xử của kết cấu công trình xây dựng khi chịu tải trọng động đất. Nghiên cứu 

nhằm góp phần làm rõ ảnh hưởng của nền đất đến ứng xử kết cấu công trình bê tông cốt thép, giải 

pháp móng cọc chịu tải trọng động đất. Ảnh hưởng của nền đất được đề cập đến trong bài báo là sự 

ảnh hưởng của đất nền đến phổ phản ứng gia tốc đàn hồi và ảnh hưởng của đất nền đến mô hình 

tính toán kết cấu, khi xét đến sự tương tác của nền đất đối với phần móng công trình.            

           Từ khóa: Động đất; Hệ số nền đất; Phổ phản ứng; Sóng địa chấn động đất; Mô hình tính 
toán.       
 

Abstract: 

Earthquake is the phenomena with very strong oscillations that cause the movement of foundations 

in building constructions. Therefore, the factors of ground and mechanical parameters of ground 

have serious effects on the structural behaviours of constructions during earthquakes. The main 

purpose of this paper is to investigate the impact factors of ground on the structural behaviors of 

buildings which are made of reinforced concrete structures with pile foundations under earthquake 

load. The factors mentioned in the paper are the influences of ground on the velocity of elastic 

acceleration response and on computational models when the interactions between the ground and 

foundations are considered.      
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