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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Động đất là một trong những nguy cơ gây ra thiệt hại lớn cho 

các công trình xây dựng, vấn đề được quan tâm trong phòng chống động 

đất hiện nay là làm thế nào để hạn chế mức thấp nhất các thiệt hại do 

động đất gây ra. Trong những năm gần đây, một trong những công cụ 

được áp dụng phổ biến trên thế giới có thể kể đến là đồ thị xác suất phá 

hủy kết cấu (fragility curve). Vì vậy, đây chính là mục tiêu của luận văn 

này. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy của kết cấu theo phương 

pháp số, cung cấp thêm công cụ để xác định rủi ro của kết cấu khi chịu 

tải trọng động đất. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Động lực học công trình, độ tin cậy của 

kết cấu khi chịu tải trọng động. 

- Phạm vi nghiên cứu: Đồ thị trạng thái phá huỷ kết cấu đối với 

hệ có: 1 bậc tự do, nhiều bậc tự do, nhà khung bê tông cốt thép.... 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp lí thuyết:  

+ Nghiên cứu các phương pháp chung tính toán động đất 

+ Nghiên cứu các công cụ trong phân tích rủi ro động đất được 

sử dụng phổ biến hiện nay. 

- Phương pháp số: 
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+ Lập phương trình dao động, mô phỏng số, tính toán kết quả 

+ Tính toán độ tin cậy của kết cấu 

+ Xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu. 

5. Kết quả dự kiến 

- Cung cấp phương pháp luận để xác định rủi ro động đất 

- Tính toán đáp ứng động học của kết cấu theo phương pháp lịch 

sử thời gian 

- Xác định trạng thái phá huỷ kết cấu tương ứng với cường độ 

của trận động đất (PGA – Peak Ground Acceleration). 

6. Bố cục đề tài 

Mở đầu 

1)Tính cấp thiết của đề tài 

2)Mục tiêu đề tài 

3)Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4)Phương pháp nghiên cứu 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG ĐẤT VÀ PHƯƠNG 

PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘNG ĐẤT 

1.1. Sơ lược về động đất và mức độ phá hoại của nó 

1.2. Các đại lượng đặc trưng cho động đất  

1.3. Nguy cơ và phương pháp giảm thiểu tác động của động đất 

1.4.  Kết luận chương 

Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỒ THỊ TRẠNG 

THÁI PHÁ HỦY KẾT CẤU 

  2.1. Đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu 

  2.2. Các thành phần để hình thành đồ thị trạng thái phá huỷ. 
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  2.3. Các phương pháp thành lập đồ thị trạng thái phá huỷ dựa 

trên phương pháp mô phỏng số 

  2.4. Kết luận chương 

Chương 3:  XÂY DỰNG ĐỒ THỊ TRẠNG THÁI PHÁ HỦY 

KẾT CẤU DỰA VÀO PHƯƠNG PHÁP SỐ  

  3.1. Giới thiệu 

  3.2. Sơ đồ khối xây dựng đồ thị trạng thái phá huỷ theo phương 

pháp SSI 

  3.3. Hàm trạng thái giới hạn của phương pháp mô phỏng 

Monte Carlo 

  3.4. Ví dụ áp dụng 

  3.5. Kết luận chương  

Kết luận và kiến nghị 

 

 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG ĐẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM 

THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘNG ĐẤT 

1.1. Sơ lược về động đất và mức độ phá hoại của nó  

 1.1.1. Động đất là gì? 

1.1.2. Nguồn gốc của động đất 

a.Động đất có nguồn gốc từ đứt gãy kiến tạo 

b. Động đất có nguồn gốc từ hoạt động kiến tạo mảng 

c. Động đất phát sinh từ các nguồn gốc khác 

1.2. Các đại lượng đặc trưng cho động đất  

1.2.1. Sóng động đất 
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1.2.2. Các thang đánh giá cường độ động đất 

1.3. Nguy cơ và phương pháp giảm thiểu tác động của động đất 

1.3.1. Nguy cơ động đất ở Việt Nam và trên thế giới 

1.3.2. Các phương pháp giảm thiểu tác động của động đất 

a. Phân vùng dự báo nguy cơ xảy ra động đất 

b. Dự báo thời điểm xuất hiện động đất 

b1. Phương pháp thống kê 

b2. Phương pháp thay đổi điện trường(phương pháp VAN) 

b3 .Phương pháp gia tăng thể tích: 

1.3.3.  Dự báo thiệt hại (mức độ phá hủy) công trình xây 

dựng 

1.4. Kết luận 

Trong chương này, chúng ta có thể nhận thấy, động đất là một 

hiện tượng địa chấn rất phức tạp và khó kiểm soát. Khi động đất xảy ra 

năng lượng được giải phóng ở chấn tâm và truyền đi dưới dạng sóng đến 

công trình xây dựng. Nó sẽ gây ra những tác động tiêu cực và có thể phá 

hoại các công trình xây dựng. Vấn đề là chúng ta vẫn chưa tìm ra giải 

pháp hạn chế động đất xảy ra, vì vậy hiện nay chúng ta phải tìm những 

cách thức để sống chung với nó. Để giảm những tác động tiêu cực của 

động đất lên công trình,trên thế giới cũng đã có rất nhiều phương pháp 

để dự đoán cũng như ước lượng những rủi ro do động đất gây ra. Trong 

đó công cụ đáp ứng được những yêu cầu trên và được sử dụng phổ biến 

hiện nay là:”Đồ thị xác suất phá hủy kết cấu”(fragility curve).  

Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, công cụ này hầu như chưa 

được nghiên cứu ứng dụng. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là tìm 

hiểu và áp dụng các kiến thức về tải trọng động đất, phương pháp xác 
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định phản ứng của kết cấu khi chịu tải trọng động đất và phương pháp 

đánh giá độ tin cậy nhằm mục đích xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy 

cho một số kết cấu xây dựng. 

 

 

CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỒ THỊ TRẠNG THÁI PHÁ 

HỦY KẾT CẤU 

2.1. Đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu 

2.1.1. Định nghĩa 

2.1.2. Cách thức tiếp cận 

Đồ thị trạng thái phá hủy biểu diễn mối quan hệ giữa xác suất 

phá hủy và đại lượng đặc trưng cho cường độ địa chấn của động đất, 

hiện nay nó có thể thiết lập thông qua các phương pháp sau: 

+ Thông qua thực nghiệm từ các số liệu đo đạc về thiệt hại của 

kết cấu sau những trận động đất thực tế. 

+ Dựa trên những kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh 

vực kháng chấn. 

+ Dựa trên mô phỏng số. 

2.2. Các thành phần để hình thành đồ thị trạng thái phá huỷ 

2.2.1. Gia tốc nền của trận động đất và cách thức xác định 

a.Các đặc trưng của chuyển động nền đất 

a1.Chuyển động nền đất 

 a2.Biên độ lớn nhất của chuyển động nền đất 

a3.Nội dung tần số của gia tốc nền 
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a4.Khoảng thời gian kéo dài chuyển động mạnh 

b.Cách thức xác định gia tốc nền của trận động đất 

b1.Dựa vào bản đồ phân vùng gia tốc nền theo lãnh thổ[1] 

b2.Sử dụng chuỗi Fourier tạo băng gia tốc nền từ phổ phản 

ứng gia tốc đàn hồi[2] 

b3.Sử dụng mô hình của Boore để mô phỏng gia tốc nền[7] 

2.2.2. Đáp ứng động học của kết cấu khi chịu tải trọng động 

đất 

a. Quá trình phát triển của các phương pháp tính toán động 

đất 

b. Các phương pháp tính toán kết cấu chịu tác dụng của 

động đất 

b1.Phương pháp tĩnh lực ngang tương đương (quasi-static 

method) 

b2.Phương pháp phổ phản ứng (response spectrum analysis ) 

b3.Phương pháp phân tích dạng chính (modal  analysis ) 

b4.Phương pháp tính toán tĩnh phi tuyến (phương pháp đẩy 

dần – push over) 

b5.Phương pháp phân tích theo lịch sử thời gian (time history 

analysis) 

2.2.3. Độ tin cậy của kết cấu khi chịu tải trọng động 

a. Tổng quan về lý thuyết tính toán độ tin cậy 

b. Các bước cơ bản của bài toán phân tích độ tin cậy của kết 

cấu 

b1. Xác định hàm trạng thái giới hạn 

b2. Lựa chọn biến ngẫu nhiên 



                                                     7 

 

b3. Xác định các thông số cần thiết của biến ngẫu nhiên 

c. Phương pháp mô phỏng Monte-Carlo Simulation (MCS) 

2.3. Các phương pháp thành lập đồ thị trạng thái phá huỷ dựa trên 

phương pháp mô phỏng số 

2.3.1. Phương pháp co giản cường độ địa chấn SSI)[8];[9] 

2.3.2. Phương pháp ước lượng khả năng tối đa (MLE - 

Maximum Likelihood Estimation)[10] 

2.3.3. Phương pháp dựa trên các mô hình nhu cầu và khả 

năng địa chấn (PSDM/PSCM - Probabilistic Seismic Demand 

Model/Probabilistic Seismic Capacity Model) 

2.3.4. Lựa chọn phương pháp để xây dựng đồ thị trạng thái 

phá hủy kết cấu 

Như đã mô tả ở các mục trên, chúng ta nhận thấy rằng hiện nay 

để tiến hành xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu tồn tại 03 

phương pháp phổ biến đó là (i) Phương pháp co giản cường đồ địa chấn 

(SSI), (ii) Phương pháp ước lượng khả năng tối đa (MLE) và (iii) 

Phương pháp dựa vào mô hình nhu cầu và khả năng địa chấn 

(PSDM/PSCM). Các phương pháp này song song tồn tại, với mỗi tác giả 

khác nhau họ chọn một phương pháp để tiếp cận khác nhau. Hiện nay 

cũng chưa có nhiều nghiên cứu để khẳng định phương pháp nào là tốt 

nhất.   

Điểm chung của cả 03 phương pháp trên là khi tiến hành thiết 

lập đồ thị trạng thái phá hủy đều sử dụng giả thuyết “đồ thị trạng thái 

phá hủy tuân theo quy luật phấn phối xác suất log-normal”, như vậy 

nhiệm vụ chính ở đây là đi xác định các tham số (parameters) của phân 
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phối như giá trị trung vị và độ lệch chuẩn (phương sai). Tuy nhiên mức 

độ phụ thuộc của mỗi phương pháp lại khác nhau. 

Thật vậy, đối với hai phương pháp MLE và phương pháp 

PSDM/PSCM,  chúng ta phải phụ thuộc rất lớn vào giả thuyết log-

normal, bởi vì các tham số của nó được xác định không tường minh, phụ 

thuộc vào hàm tối ưu khi hồi quy. Còn đối với phương pháp SSI, các 

tham số này được xác định từ bài toán hồi quy từ các điểm rời rạc, lưu ý 

rằng các điểm rời rạc này là các giá trị xác suất phá hủy chính xác thuộc 

đồ thị trạng thái phá hủy được tính toán từ phương pháp mô phỏng 

Monte Carlo. 

Vì vậy, trong khuôn khổ của nghiên cứu này, phương pháp co 

giản cường độ địa chấn (SSI) sẽ được tác giả sử dụng để tiến  xây dựng 

đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu. 

2.4.Kết luận  

Như vậy, trong chương này chúng ta đã trình bày chi tiết về các 

cơ sở khoa học để tiến hành xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu – 

Đây chính là công cụ được dùng phổ biến trên thế giới hiện nay để định 

lượng rủi ro ảnh hưởng đến kết cấu công trình do động đất gây ra. 

Dựa trên các cách tiếp cận như thu thập các dữ liệu thiệt hại 

công trình do các trận động đất thực tế xảy ra, dựa vào ý kiến chuyên 

gia, mô phỏng số và căn cứ vào tài nguyên hiện có, chúng tôi chọn 

phương pháp mô phỏng số để thực hiện trong nghiên cứu này. Đối với 

phương pháp mô phỏng số, cần phải có ba thành phần chủ yếu như sau: 

(i) một số lượng tương đối lớn gia tốc nền, (ii) phương pháp phân tích 

đáp ứng của kết cấu khi chịu tải trọng động đất và (iii) phương pháp 

phân tích độ tin cậy của kết cấu. Tổng hợp lại chúng ta có ba phương 
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pháp để xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu, đó là phương pháp 

co giản cường đồ địa chấn (SSI), phương pháp ước lượng khả năng tối 

đa (MLE) và phương pháp dựa vào mô hình nhu cầu và khả năng địa 

chấn (PSDM/PSCM). Phương pháp SSI được sử dụng để tính toán như 

đã giải thích ở mục 2.3.1 với các ví dụ cụ thể được trình bày ở chương 

tiếp theo. 

 

 

CHƯƠNG 3 

XÂY DỰNG ĐỒ THỊ TRẠNG THÁI PHÁ HỦY KẾT CẤU DỰA 

VÀO PHƯƠNG PHÁP SỐ  

3.1. Giới thiệu 

Trong phạm vi chương này, tác giả sử dụng phương pháp co 

giản cường độ địa chấn (SSI) để thiết lập đồ thị trạng thái phá hủy cho 

các kết cấu: hệ một bậc tự do tuyến tính và phi tuyến, khung phẳng bê 

tông cốt thép hai tầng. Tương ứng với 03 thành phần cần thiết của 

phương pháp SSI, tác giả sử dụng như sau: 

(1) Mô phỏng gia tốc nền dựa vào mô hình Boore[7] để ra một 

số lượng lớn gia tốc nền của một trận động đất với M (độ lớn 

magnitude) và R (bán kính chấn tâm). 

(2) Phương pháp phân tích lịch sử thời gian để xác định các đáp 

ứng động lực học của kết cấu.  

(3) Phương pháp mô phỏng Monte Carlo để phân tích độ tin cậy 

(xác suất phá hủy) của kết cấu khi chịu tại trọng động đất 
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Trong đó, tác giả tập trung nghiên cứu thành phần thứ 3 

(Phương pháp mô phỏng Monte Carlo) cũng chính là bước quan trọng 

để thiết lập đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu theo phương pháp SSI. 

3.2. Sơ đồ khối xây dựng đồ thị trạng thái phá huỷ theo phương 

pháp SSI 

3.3. Hàm trạng thái giới hạn của phương pháp mô phỏng Monte 

Carlo 

3.4. Ví dụ áp dụng 

3.4.1. Ví dụ 1: Hệ một bậc tự do tuyến tính và phi tuyến  

  a. Hệ một bậc tự do tuyến tính                       

   

 

 

 

                 Hình 3.2. Mô hình kết cấu một bậc tự do tuyến tính 

b. Hệ một bậc tự do phi tuyến 

       

                                     

   

 

 

         Hình 3.3. Mô hình kết cấu một bậc tự do phi tuyến Bouc-Wen. 
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Giá trị tham số số được sử dụng từ bài bài báo khoa học của 

Kafali và Grigoriu (2007) [6]: ω0=5,9 (rad/s), ζ=2% cho dao động tuyến 

tính, nd=1; C1 = 1, C2 = C3 = 0.5 cm; α = 0,1 cho dao động Bouc-Wen. 

c. Gia tốc nền của trận động đất 

d. Phân tích đáp ứng của kết cấu 

e. Tiến hành xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu  

f. Kết quả tính toán  

 Trong ví dụ này, chúng tôi thực hiện khảo sát và thể hiện kết 

quả tính toán những nội dung sau: 

i) Trường hợp 1: Khảo sát với  số lần mô phỏng Ns = 1000 và 

u0 = 8 

 Bảng 3.1. Bảng kết quả tính toán của trường hợp 1- Kết cấu tuyến tính 

PGA 0.1 0.9 2.3 3.1 3.7 4.5 4.7 5.1 5.7 

fP
~

 
0,000 0,005 0,580 0,870 0,965 0,977 0,985 0,993 0,998 

fP
 

0,000 0,002 0,575 0,864 0,960 0,975 0,984 0,992 0,999 

Giá trị trung vị Am= 2,14 và độ lệch chuẩn β = 0,337 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Kết cấu tuyến tính 
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                                     Hình 3.7. Kết cấu phi tuyến 

ii) Trường hợp2: Khảo sát với sự thay đổi  Ns = 100,  200 , 

400,  1000 

  

 

  

 

 

 

 

          Hình 3.8. Đồ thị trạng thái phá hủy - Kết cấu Tuyến tính, u0=8 

          Bảng 3.3. Giá trị tham số Am và β – Kết cấu Tuyến tính, u0=8  

  Ns=100 Ns=200 Ns=400 Ns=1000 

Am 2.131 2.173 2.134 2.145 

β 0.324 0.335 0.329 0.336 
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 Hình 3.9. Đồ thị trạng thái phá hủy - Kết cấu Tuyến tính, u0=10 

             

 

 

 

        

               Hình 3.10. Đồ thị trạng thái phá hủy - Kết cấu Tuyến tính, u0=12 

           

             

 

 

 

 

 

      Hình 3.11. Đồ thị trạng thái phá hủy - Kết cấu Phi tuyến, u0=8 
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Hình 3.12. Đồ thị trạng thái phá hủy - Kết cấu Phi tuyến, u0=10 

          

      

 

 

 

 

 

   Hình 3.13. Đồ thị trạng thái phá hủy - Kết cấu Phi tuyến, u0=12 

Nhận xét: Qua tất cả các kết quả của 06 trường hợp bao gồm 03 

ngưỡng phá hủy u0 của cả hai kết cấu tuyến tính và phi tuyến, chúng ta 

nhận thấy rằng mặc dù giá trị kỳ vọng Am và độ lệch chuẩn β thể hiện 

trong các bảng ở trên có sự sai khác nhưng không đáng kể, điêu đó cũng 

đã được thể hiện trong các hình vẽ trên, đồ thị trạng thái phá hủy của tất 

cả các trường hợp Ns =100, 200, 400, 1000 gần như trùng nhau. Điều đó 

khẳng định tính ổn định của phương pháp mô phỏng Monte Carlo trong 

trường hợp này. 



                                                     15 

 

iii) Trường hợp3: Khảo sát với sự thay đổi các giá trị ngưỡng 

phá hủy uo  

Bảng 3.9. Giá trị xác suất phá hủy tương ứng với sự thay đổi của các 

           ngưỡng phá hủy u0 - Trường hợp kết cấu tuyến tính 

PGA 0.1 0.9 2.3 3.1 3.7 4.5 4.7 5.1 5.7 

u0=8 0,000 0,014 0,554 0,874 0,926 0,954 0,981 0,993 0,997 

u0=10 0,000 0,004 0,326 0,656 0,856 0,926 0,932 0,941 0,981 

u0=12 0,000 0,002 0,135 0,442 0,698 0,849 0,870 0,912 0,932 

                

                       Hình 3.14. Đồ thị trạng thái phá hủy tương ứng  

                                 với sự thay đổi số lần mô phỏng Ns  

              (Trường hợp kết cấu tuyến tính) 
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Hình 3.15. Đồ thị trạng thái phá hủy tương ứng  

với sự thay đổi số lần mô phỏng Ns    

                        (Trường hợp kết cấu  phi tuyến) 

iv) Trường hợp4: So sánh sự khác nhau giữa kết cấu tuyến 

tính và phi tuyến  

Bảng 3.11. Trường hợp ngưỡng phá hủy u0=8 

PGA 0.1 0.9 2.3 3.1 3.7 4.5 4.7 5.1 5.7 

Linear 0,000 0,005 0,577 0,859 0,941 0,968 0,981 0,991 0,998 

Bouc-Wen 0,000 0,002 0,466 0,815 0,918 0,958 0,974 0,989 0,997 

Giá trị trung vị Am= 2,14 và độ lệch chuẩn β = 0.337 
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Hình 3.16. So sánh giữa kết cấu tuyến tính và phi tuyến  

- Trường hợp u0=8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Hình 3.17. So sánh giữa kết cấu tuyến tính và phi tuyến  

- Trường hợp u0=10 
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Hình 3.18. So sánh giữa kết cấu tuyến tính và phi tuyến  

                          - Trường hợp u0=12 

Nhận xét:  Chúng ta nhận thấy rằng đồ thị trạng thái phá hủy của 

kết cấu tuyến tính (Linear) nằm trên đồ thị của kết cấu phi tuyến (Bouc-

Wen) ở  hai trường hợp đầu của u0=8 và u0=10, hay nói cách khác là xác 

suất phá hủy đối với kết cấu phi tuyến sẽ bé hơn (tức là an toàn hơn) so 

với kết cấu tuyến tính. Đối với, trường hợp thứ 3, u0=12 hai đồ thị gần 

như trùng nhau khi đó xác suất phá hủy kết cấu ở trường hợp tuyến tính 

và phi tuyến là giống nhau.  

3.4.2. Ví dụ 2: Khung phẳng bê tông cốt thép hai tầng 

  a. Mô tả kết cấu 

Tại ví dụ này, ta sử dụng khung phẳng bê tông cốt thép 2 tầng, 1 

nhịp có kích thước và đặc tính cơ học cụ thể như sau: 

 Bước cột: 5m. 

 Chiều cao mỗi tầng: 3 m. 

 Kích thước cột: 40 x 40 (cm) 
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5 m

3
 m

3
 m

  

Kích thước dầm: 40 x 60 (cm) 

 Modul đàn hồi: 20Gpa. 

 Trọng lượng riêng : 2400kg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Hình 3.19. Mô hình khung phẳng bê tông cốt thép  

2 tầng, 1 nhịp. 

b. Gia tốc nền 

c. Phân tích đáp ứng của kết cấu 

d. Xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu 

e. Kết quả tính toán 
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fP

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.21. Đồ thị xác suất phá hủy của khung phẳng bê tông cốt thép. 

Ta tính được giá trị kỳ vọng μ = 0,4470 và độ lệch chuẩn σ = 0,1556. 

Xác suất phá hủy của kết cấu được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.9. Bảng tính xác suất phá hủy của kết cấu 

PGA 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 

fP
~

 
0,0000 0,0050 0,0600 0,2542 0,5300 0,8200 0,9800 0,9911 0,9922 

fP
 

0,0000 0,0020 0,0445 0,2387 0,5588 0,8172 0,9432 0,9859 0,9970 

ε 0,0000 -0,0030 -0,0155 -0,0155 0,0288 -0,0028 -0,0368 -0,0052 0,0048 

Ns 1000 1000 1000 295 100 100 100 112 129 

Trong đó: 

      là xác suất phá hủy của kết cấu. 
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fP

Pf  là từng điểm rời rạc trên đồ thị, sau đó sẽ được hồi quy bình 

phương bé nhất để xác định được đường cong của đồ thị. 

Ns  là số lượng mô phỏng của gia tốc nền 

ε là hiệu số của hai giá trị       và Pf 

3.5.Kết luận  

Như vậy,  trong chương này, luận văn trình bày tóm tắt các bước 

thực hiện và sơ đồ khối của phương pháp co giản cường độ địa chấn 

(SSI) để tiến hành xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu. Với 

phương pháp mô phỏng Monte Carlo, cần phải có số vòng lặp lớn, tốn 

nhiều bước để xử lý, vì vậy tác giả đã thiết lập được chương trình xây 

dựng đồ thị xác suất phá hủy trên phần mềm MATLAB. 

Ứng dụng phương pháp SSI, tác giả đi thực hiện tính toán trên 

ba ví dụ số (kết cấu một bậc tự do tuyến tính, phi tuyến và khung phẳng 

bê tông cốt thép) . Đối với hệ một bậc tự do tuyến tính và phi tuyến sau 

khi xây dựng được từng trường hợp cụ thể tương ứng với số lần mô 

phỏng của gia tốc nền Ns = 100, 200, 400, 1000; tác giả cũng đã so sánh 

hai trường hợp với từng ngưỡng giá trị phá hủy u0 = 8, 10, 12 cm.  

Còn đối với khung bê tông cốt thép hai tầng, đề tài cũng đã xây 

dựng được đồ thị qua đó tính được xác suất phá hủy của kết cấu, và tính 

toán được số lần mô phỏng cần thiết của phương pháp mô phỏng Monte 

Carlo.Quá trình xây dựng đồ thị phải giải nhiều phương trình, số vòng 

lặp lớn, tốn nhiều thời gian. Để giải quyết vấn đề trên, tác giả xây dựng 

chương trình xây dựng đồ thị xác suất phá hủy trên phần mềm 

MATLAB. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I.KẾT LUẬN 

Đồ thị trạng thái phá hủy của kết cấu chính là một công cụ hữu 

hiệu để định lượng tổn thương địa chấn của kết cấu. Nó có thể được áp 

dụng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của động đất đến sự phá hủy của 

kết cấu trong giai đoạn thiết kế, hoặc khi đang xảy ra động đất hay là sau 

khi động đất đã đi qua. Chính vì vậy, công cụ này đã và đang được 

nghiên cứu và phát triển trên thế giới hiện nay.  

Trong luận văn này, tác giả đã nghiên cứu đồ thị trạng thái phá 

hủy và ứng dụng vào các ví dụ tính toán cụ thể nhằm góp phần tìm hiểu 

rõ hơn và phát triển công cụ này ở Việt Nam. 

Căn cứ vào mục tiêu đề ra ở phần đầu, tác giả đã hoàn thành đầy 

đủ các yêu cầu đề ra trong luận văn này như: (i) Cung cấp các phương 

pháp luận để tính toán, định lượng rủi ro kháng chấn; (ii) Mô tả cách 

thức tạo ra gia tốc nền của trận động đất bằng phương pháp mô phỏng; 

(iii) Tính toán đáp ứng động học của kết cấu theo phương pháp lịch sử 

thời gian; (iv) Đánh giá độ tin cậy của kết cấu bằng phương pháp mô 

phỏng Monte Carlo; (v) Xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy của kết cấu 

dưới tải trọng động đất bằng phương pháp co giản cường độ địa chấn 

(SSI). 

Cuối cùng, luận văn trình bày kết quả tính toán áp dụng cho các 

ví dụ cụ thể như: các hệ kết cấu: kết cấu một bậc tự do tuyến tính và phi 

tuyến; khung phẳng bê tông cốt thép hai tầng.  

 II.KIẾN NGHỊ 

Trong giới hạn luận văn, tác giả chỉ mới quan tâm đến việc ứng 

dụng phương pháp để xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu, vì vậy 
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các ngưỡng thiệt hại của kết cấu được tác giả giả định. Do đó khi áp 

dụng vào các kết cấu cụ thể, cần phải có các bài toán để xác định các 

ngưỡng phá hủy này để có thể áp dụng vào thực tế. 

Bên cạnh đó, luận văn chỉ trình áp dụng một phương pháp SSI 

để xây dựng đồ thị, vì vậy cần phải có so sánh kết quả của phương pháp 

SSI với các phương pháp MLE và PSDM/PSCM để có thể đưa ra kết 

quả tin cậy hơn. Đó cũng chính là hướng nghiên cứu tiếp theo của tác 

giả. 

 


