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Lời nói đầu 

TCVN 7191 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 4866 : 1990 và các sửa đổi 1: 1994, sửa đổi 
2: 1996. 

TCVN 7191 : 2002 do Tiểu ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC43/SC1 Rung động và va chạm 
biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành. 

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu 
chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và 
điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

Lời giới thiệu 

Ngày càng thừa nhận rằng các công trình xây dựng phải bền vững với rung động, và việc thừa 
nhận này vừa cần cho cả công tác thiết kế đối với tính toàn vẹn của kết cấu, độ tin cậy trong sử 
dụng và tính chấp nhận được về mặt môi trường và cả cho việc bảo tồn các công trình xây dựng 
có tính lịch sử. 

Phép đo rung trong các công trình xây dựng được tiến hành vì các mục đích khác nhau. 

- Để nhận biết sự phiền toái 

Khi được báo cáo về các công trình xây dựng đang bị rung ở mức độ gây lo lắng đến các cư 
dân, thì lúc đó có thể cần thiết lập hay không thiết lập ra mức rung cảnh báo về tổng thể của kết 
cấu xây dựng 

- Để giám sát, kiểm soát 

Khi mức rung tối đa cho phép đã được các cơ quan có thẩm quyền thiết lập và các rung động 
này phải được đo và báo cáo 

- Để lập tài liệu 

Khi tải trọng động lực học được thừa nhận trong thiết kế và các phép đo được tiến hành để kiểm 
tra xác nhận dự báo phản ứng và đưa ra các thông số thiết kế mới. Điều này có thể sử dụng môi 
trường xung quanh hoặc tải trọng phải chịu. Máy ghi địa chấn cực nhạy là một ví dụ, có thể được 
lắp đặt sao cho dù chúng có chỉ ra hoặc chỉ ra rằng những phản ứng với động đất cảnh báo về 
việc sẽ có những thay đổi tiến trình hoạt động trong kết cấu của công trình xây dựng. 

- Để chẩn đoán 

Khi xác định rằng mức rung cần có sự điều tra thêm, thì phép đo rung được tiến hành để cung 
cấp thông tin cho phương pháp làm giảm thiểu rung động của công trình xây dựng. 

Quy trình chẩn đoán khác là sử dụng phản ứng của các công trình xây dựng đến môi trường 



xung quanh hoặc tải trọng phải chịu để thiết lập điều kiện xây dựng, ví dụ: sau một tải trọng khắc 
nghiệt như động đất. 

Các mục đích đa dạng như vậy yêu cầu một loạt hệ thống đo khác nhau từ đơn giản đến phức 
tạp, dàn trải cho các dạng điều tra khác nhau (xem 9.2). 

Nhiều bên quan tâm cần đến hướng dẫn kỹ thuật về cách thức phù hợp nhất cho tiến hành phép 
đo, đặc tính hoá và đánh giá các rung động ảnh hưởng đến công trình xây dựng. Điều này áp 
dụng cả cho các công trình xây dựng đang tồn tại mà có thể chịu một số nguồn gây rung mới 
hoặc thay đổi và cả cho thiết kế các công trình xây dựng được xây cất trong môi trường mà có 
thể tác động đáng kể đến các công trình này. 

Hiệu ứng rung cũng có thể được xét đến bằng tính toán (xem 9.1). 

Mặc dù số liệu sử dụng trong tiêu chuẩn này có thể sử dụng trong việc đánh giá tính khắc nghiệt 
tương đối của rung động, nhưng điều này không được coi như đề xuất của tiêu chuẩn này về 
mức rung chấp nhận hoặc không chấp nhận. Các cơ quan quản lý quốc gia cũng không nên xem 
xét đến các khía cạnh kinh tế và xã hội đã được tiêu chuẩn này đề cập đến. 

 

RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG CƠ HỌC - RUNG ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY 
DỰNG - HƯỚNG DẪN ĐO RUNG ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN 

CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Mechanical vibration and shock – Vibration of buildings – Guidelines for the measurement 
of vibrations and evaluation of their effects on buildings 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này thiết lập các nguyên tắc cơ bản để tiến hành đo rung động và xử lý các số liệu 
trong đánh giá ảnh hưởng của rung động đến các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn này không 
bao gồm việc đánh giá nguồn kích động ngoại trừ trong chừng mực nguồn có dải động lực học, 
tần số hoặc các thông số khác. Đánh giá ảnh hưởng của rung động của công trình xây dựng kết 
cấu, trước hết hướng vào phản ứng về kết cấu và bao gồm các phương pháp phân tích thích 
hợp sao cho có thể xác định được tần số, khoảng thời gian tác dụng và biên độ. Tiêu chuẩn này 
chỉ đề cập đến đo rung động của kết cấu, và không đề cập đến áp suất âm truyền theo đường 
không khí và các dao động áp suất khác, mặc dù phản ứng đối với những kích động đó được 
xem xét đến. 

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các công trình xây dựng trên mặt đất trong đó thường xuyên có 
người ở. Tiêu chuẩn này không xem xét đến bất kỳ kết cấu xây dựng nào trong nhà máy như 
ống khói, cột trụ, tường, dù rằng ở đó thỉnh thoảng có người đến làm việc. 

Phản ứng của kết cấu công trình xây dựng khi chịu tác động phụ thuộc vào nguồn kích động. Vì 
vậy, ở phần cuối tiêu chuẩn này xem xét các phương pháp đo bị ảnh hưởng bởi tần số, thời gian, 
và biên độ do bất kỳ nguồn nào như động đất, nổ, gió, xung âm thanh, máy móc đặt bên trong, 
giao thông, các hoạt động xây dựng, vv ... gây ra. 

Chú thích 1 - Giữa động đất và rung động do con người gây ra có sự khác nhau và sẽ ảnh 
hưởng đến những điều kiện đo. Nguồn rung động phá huỷ do động đất thường xẩy ra ở diện 
rộng và độ sâu hơn so với hầu hết các nguồn rung động nhân tạo. Chúng có năng lượng lớn, 
khoảng thời gian dài, dạng truyền sóng khác và có thể gây hư hại trên phạm vi lớn. Do đó, với 
cùng giá trị của một thông số (như vận tốc hạt đỉnh), nhưng những ảnh hưởng lên các công trình 
xây dựng lại khác nhau. 

2 Tiêu chuẩn viện dẫn 

ISO 2041:1975, Vibration and shock – Vocabulary (Rung động và chấn động - Từ vựng). 

TCVN 6964-2: 2002 (ISO 2631-2: 1989) Đánh giá sự tiếp xúc của con người đối với rung động 
toàn thân. Phần 2: Rung động liên tục và rung động do chấn động gây ra trong công trình xây 
dựng (từ 1 Hz đến 80 Hz). 



ISO 4356:1977, Bases for design of structures – Deformations of building at the serviceability 
limit states. (Nguyên tắc cơ bản đối với thiết kế kết cấu - Sự biến dạng của công trình xây dựng 
tại các trạng thái giới hạn của độ tin cậy trong sử dụng). 

ISO 5348:1987, Mechanical vibration and shock – Mechanical mounting of accelerometers. 
(Rung động và chấn động cơ học - Khung cơ học của máy đo gia tốc). 

IEC 68-2-27:1987, Environmental testing – Part 2: Test – Test Ea and Guidance: Shock. (Thử 
nghiệm môi trường - Phần 2: Phép thử Ea và hướng dẫn: Chấn động) 

3 Xem xét các yếu tố liên quan đến nguồn 

3.1 Các đặc tính của phản ứng rung động trong công trình xây dựng 

Có thể phân loại các dạng rung động thành: 

a) loại đã xác định; 

b) loại ngẫu nhiên. 

phân loại chi tiết hơn được trình bầy ở 8.2. 

Đối với mỗi loại rung động, cần có lượng thông tin tối thiểu sao cho có thể đưa ra định nghĩa đầy 
đủ về loại rung động này (xem trong ISO 2041.)[1] 

3.2 Khoảng thời gian 

Khoảng thời gian tác động của lực kích động động học là một thông số quan trọng. Trong tiêu 
chuẩn này, phản ứng với rung động có thể được xem là liên tục hoặc ngắn và loại phản ứng sẽ 
được tính toán bằng mối quan hệ giữa hằng số thời gian liên quan tới phản ứng của kết cấu với 
hàm số cưỡng bức. 

Hằng số thời gian của phản ứng cộng hưởng khi cộng hưởng, r , tính bằng giây, r , được tính 
theo công thức sau: 

r = 
rr f2

1
 

trong đó 

r thể hiện ảnh hưởng của sự suy giảm và phụ thuộc vào loại kích động (tuyến tính hay phi 
tuyến); 

fr tần số cộng hưởng. 

Do vậy, có hai trường hợp được xác định (không phụ thuộc vào nguồn kích động là đã xác định 
hay ngẫu nhiên): 

- liên tục: 

Nếu hàm cưỡng bức tác động lên kết cấu liên tục trong thời gian lớn hơn 5 r thì rung động đó 
được xem là liên tục. 

- gián đoạn: 

Nếu hàm cưỡng bức tồn tại trong thời gian nhỏ hơn 5 r thì rung động này được xem là gián 
đoạn. 

Vì hàm cưỡng bức xuất hiện một cách tự nhiên và thường không được đặc trưng rõ nên có thể 
là các phản ứng không thuộc vào một loại cụ thể nào. Ví dụ, sự nổ mìn chỉ xảy ra trong khoảng 
thời gian ngắn nhưng vẫn phải coi là rung động gián đoạn. 

3.3 Tần số và dải cường độ rung động 

Dải tần số của rung động cần xem xét phụ thuộc vào sự phân bố phổ trong dải tần số của nguồn 
kích động và vào phản ứng cơ học của công trình xây dựng. Điều này xác định chính xác phổ tần 



số của nguồn kích động là tính chất quan trọng nhất của đầu vào rung động. Để đơn giản, tiêu 
chuẩn này chỉ đề cập đến dải tần số từ 0,1 Hz đến 500 Hz; dải tần số này bao trùm phản ứng 
của các công trình khi ở những trạng thái khác nhau và của các kết cấu xây dựng bị kích động 
do các nguyên nhân tự nhiên (như gió và động đất) và nhân tạo (như hoạt động trong xây dựng, 
nổ mìn hay do giao thông). Thiết bị đo rung có thể cần tần số cao hơn mới ghi lại được. 

Phần lớn hư hại của công trình xây dựng là do các nguồn dao động nhân tạo gây ra ở dải tần số 
từ 1 Hz đến 150 Hz. Các nguồn dao động tự nhiên như động đất, thường có năng lượng ở tần 
số thấp trong khoảng từ 0,1 Hz đến 30 Hz tại các cường độ gây hại. Kích động của gió thường 
có năng lượng đáng kể trong dải tần số từ 0,1 Hz đến 2 Hz. 

Các mức rung động của dải tần số quan tâm có giá trị từ vài milimét trên giây đến vài trăm 
milimét trên giây tuỳ thuộc vào tần số. 

4. Các yếu tố liên quan đến công trình xây dựng cần xem xét 

Phản ứng của công trình xây dựng và các kết cấu nhà đối với kích động động lực học phụ thuộc 
vào các đặc tính phản ứng (như tần số riêng, hình dáng và đặc tính giảm rung) cũng như đặc 
tính phổ tần số của lực tác dụng. Phải xem xét các tác động tích lũy, đặc biệt ở trường hợp mức 
phản ứng cao và thời gian tác dụng lâu dài khi sự phá huỷ do mỏi có khả năng xảy ra. 

4.1 Loại và tình trạng của công trình xây dựng 

Để mô tả một cách đầy đủ và phân loại các tác động nhìn thấy được do rung động và các kết 
quả đo bằng thiết bị, cần phải phân loại các công trình xây dựng (CTXD) như đã nêu trong điều 
1. Trong tiêu chuẩn này, phân loại CTXD được trình bầy ở Phụ lục A. 

4.2 Tần số tự nhiên và tắt chấn 

Các tần số tự nhiên cơ bản của một CTXD hoặc của các phần của tòa nhà ảnh hưởng đến phản 
ứng của chúng và cần phải biết để cho phép áp dụng một số phương pháp đánh giá rung động. 
Điều này có thể thực hiện được bằng phép phân tích phổ theo đặc tính mức thấp đối với kích 
động bao quanh hoặc bằng cách sử dụng các bộ tạo rung.

[2]
 

Khi việc phân tích phản ứng đầy đủ không được thực hiện và việc đánh giá sự trầm trọng của 
rung động tiềm tàng là cần thiết thì có thể sử dụng các biểu thức thực nghiệm liên quan giữa 
chiều cao của công trình xây dựng với chu kỳ cơ bản.

[3], [4], [5]
 

Các nghiên cứu thực nghiệm 
[6]

 cho biết dải tần số trượt cơ bản của các CTXD cao từ 3 m đến 
12 m là từ 4 Hz đến 15 Hz. Tính tắt chấn thường phụ thuộc vào biên độ. Tần số tự nhiên và tính 
tắt chấn của các kết cấu tĩnh được trình bày trong phụ lục của tiêu chuẩn này. 

4.3 Các kích thước nền móng của công trình xây dựng 

Các rung động truyền qua đất có chiều dài bước sóng từ vài mét đến vài trăm mét. Các rung 
động có bước sóng ngắn hơn thì phức tạp và kết cấu móng có thể đóng vai trò như một bộ lọc. 
Các CTXD dân dụng nhỏ hơn thường có các kích thước nền móng nhỏ hơn bước sóng đặc 
trưng của tất cả các nguồn có tần số cao nhất (ví dụ như nổ mìn trong đá). 

4.4 ảnh hưởng của đất 

Khi nghiên cứu động đất, cần tính đến ảnh hưởng của địa tầng.
[3]

 

Việc đánh giá tác động lẫn nhau đôi khi được chứng minh cho những rung động do con người 
gây ra; việc đánh giá như vậy đòi hỏi phải xác định vận tốc sóng trượt hoặc mô đun trượt động 
lực học trong một khối đất phù hợp. Có thể tìm và tham khảo các phương pháp thực nghiệm, số 
hóa và qui trình phân tích từ một số nguồn tài liệu 

[7]
. 

Móng nhà được xây trên nền đất yếu và dày có thể bị lún hoặc mất khả năng chịu tải do rung 
động của đất. Nguy cơ của những tác động này là một hàm số phụ thuộc vào kích cỡ hạt trong 
đất, tính đồng nhất của chúng, độ nén

1)
, độ bão hoà, tình trạng ứng suất trong cũng như giá trị 

                                                 
1)

 Độ nén của đất có thể được kiểm tra bằng sự phân lớp chính xác 



gia tốc đỉnh theo các phương và thời gian thí nghiệm rung động của đất. Tính tơi xốp, không kết 
dính, cát bão hòa là đặc biệt yếu và trong những hoàn cảnh đặc biệt đó có thể xử lý ở thể lỏng. 
Hiện tượng này cần xem xét khi đánh giá rung động và giải thích về các tác động của chúng.

[8], [9]
 

(Xem Phụ lục A) 

5 Đại lượng được đo 

Đặc trưng cả bản chất của rung động và phản ứng có thể bị ảnh hưởng bởi tính đa dạng của sự 
chuyển dịch, vận tốc hoặc gia tốc. Những thông số này có thể cung cấp một số liệu như là hàm 
số theo thời gian. Đó là thực hành thường dùng để định một đại lượng động lực học vận tốc 
hoặc gia tốc. Từ hiểu biết về hàm chuyển đổi thích hợp, mỗi đại lượng này có thể được tính từ 
đại lượng kia bằng phép tích phân hay vi phân. Phép tích phân ở tần số thấp cần sự thận trọng 
và độ tin cậy theo đường đặc tính pha-biên độ của đầu đo và hệ thống thiết bị đo (xem điều 6). 
Theo yêu cầu về thu thập, xử lý và trình bày số liệu (xem điều 6) có thể dùng đầu đo tương ứng 
với đại lượng được chọn. Kinh nghiệm cho biết 

đối với các hoàn cảnh khác nhau sẽ có các đại lượng đo ưu tiên (xem Bảng 1). 

6 Thiết bị đo 

6.1 Yêu cầu chung 

Đo rung động là nhằm có dữ liệu để sử dụng vào qui trình đánh giá hoặc chẩn đoán hoặc để 
quan trắc rung theo các mục đích đã định. Để đánh giá, tính năng tối thiểu của thiết bị đo phải 
thoả mãn các yêu cầu nêu ở điều 3, điều 7 và phương pháp đánh giá nêu ở điều 9. 

Không thể có một hệ thống thiết bị riêng lẻ nào đáp ứng được tất cả các yêu cầu về tần số và dải 
động lực học đối với các kết cấu và đầu vào đa dạng để áp dụng tiêu chuẩn này. 

Hệ thống đo gồm có các thiết bị sau: 

- đầu đo (xem 6.2); 

- thiết bị điều hoà tín hiệu; 

- hệ thống ghi các số liệu đo. 

Cần định rõ các đặc tính tần số phản ứng (biên độ và pha) cho hệ thống đo hoàn chỉnh khi nối 
cùng với nhau theo cách được dùng. 

Mức độ mà chuyển động được đo cần tiếp cận với chuyển động thực sẽ phụ thuộc vào tính chất 
khảo sát và phương pháp đánh giá sử dụng. 

Yêu cầu tối thiểu cho 9.2.2 và 9.2.3 là rung động phải được đặc trưng bởi phép đo liên tục các 
giá trị vận tốc đỉnh. 

Yêu cầu tối thiểu cho 9.2.4 là khoảng thời gian của rung động phải được ghi lại trong một khoảng 
đủ lớn và độ chính xác đủ để thiết lập các đặc tính phổ. Các phương pháp tương tự hay số đều 
có thể dùng theo qui định trong điều này. 

6.2 Chọn đầu đo 

Lựa chọn đầu đo là một yêu cầu quan trọng để đánh giá đúng chuyển động rung. Nói chung, đầu 
đo có thể chia làm hai nhóm, nhóm tạo tín hiệu ra tuyến tính hoặc ở trên hoặc dưới tần số cộng 
hưởng tự nhiên của cơ chế cảm biến của đầu đo. Loại đầu đo “cảm biến vận tốc” hoặc “chấn 
âm” là loại cảm biến điện từ để đo rung động kết cấu, hoạt động ở tần số cao hơn tần số cộng 
hưởng tự nhiên được sử dụng rộng rãi; loại đầu đo gia tốc áp điện thường hoạt động ở tần số 
thấp hơn tần số cộng hưởng. Kiểu cảm biến điện từ làm việc ở tần số thấp hơn tần số tự nhiên 
và được dùng chủ yếu trong các máy ghi các chấn động mạnh. 

Trong thực tế, khi dùng đầu đo kiểu “cảm biến vận tốc” cần lưu ý thông số pha ở vùng tần số 
thấp. Nếu cả hai đáp tuyến về biên độ và pha ở giá trị tới hạn thì đặc tính tuyến tính của toàn dải 
đo phải được đảm bảo. ở giới hạn tần số thấp nhỏ hơn mười lần tần số cần đo thấp nhất thì tín 
hiệu đo được phải lớn hơn mức ồn nền là 5 dB. 



Các cảm biến vận tốc tạo ra tín hiệu tương đối cao vì thế làm đơn giản chuỗi thiết bị. Nếu cần 
đánh giá vận tốc hạt thì tín hiệu ra của đầu đo gia tốc áp điện phải lấy tích phân và phép biến đổi 
này cần kiểm tra đặc tính của cả hệ thống thiết bị. 

6.3 Tỷ lệ nhiễu so với tín hiệu 

Tỷ lệ nhiễu so với tín hiệu thường phải nhỏ hơn 5 dB. Nếu tỷ lệ nhiễu so với tín hiệu trong 
khoảng từ 5 dB đến 10 dB, thì giá trị đo phải được hiệu chỉnh (tức là tăng lên) và phương pháp 
hiệu chỉnh cần viết trong báo cáo. Nhiễu nền được định nghĩa là tổng của mọi tín hiệu xuất hiện 
mà không phải do các đối tượng khảo sát sinh ra. 

Bảng 1 - Dải điển hình của phản ứng của kết cấu đối với các nguồn khác nhau 

Loại rung động do các 
nguồn 

Dải tần số 

Hz 

Dải biên 
độ 

m 

Dải vận tốc 
mm/s 

Dải gia tốc 
m/s

2
 

Đặc tính 
thời gian 

Đại lượng 
đo 

Giao thông 

đường bộ, đường sắt, 
truyền trong đất 

1 - 80 1 - 200 0,2 - 50 0,2 - 50 C/T pvth 

Rung động do nổ 

truyền theo mặt đất 

1 - 300 100-2500 0,2- 500 0,02- 50 T Pvth 

Đóng cọc 

truyền theo mặt đất 

1 - 100 10 - 50 0,2 - 50 0,02 - 2 T pvth 

Thiết bị ở bên ngoài 

truyền theo mặt đất 

1 - 300 10-1000 0,2 - 50 0,02 - 1 C/T pvth/ath 

Âm 

giao thông, thiết bị ở bên 
ngoài 

10 - 250 1 - 1100 0,2 - 30 0,02 - 1 C pvth/ath 

Không khí quá áp suất 1 - 40    T pvth 

Thiết bị ở bên trong 1-1000 1 - 100 0,2 - 30 0,02 - 1 C/T pvth/ath 

Hoạt động của con 
người 

a) va chạm  

b) trực tiếp 

 

0,1- 100 

0,1 - 12 

 

100-500 

100-5000 

 

0,2 - 20 

0,2 - 5 

 

0,02 - 5 

0,02-0,2 

 

T  

T 

pvth/ath 

Động đất 0,1 - 30 10 - 10
5
 0,2- 400 0,02-20 T pvth/ath 

Gió 0,1 - 10 10 - 10
5
   T Ath 

Âm ở bên trong 5 - 500      

Chú thích 

C = liên tục (các loại đã đơn giản hoá, xem 3.1 và 3.2)  

T = tức thời 

pvth : vận tốc dao động hạt  

ath : gia tốc 

Chú thích 

1) Các dải ở trên là cực trị nhưng có các giá trị có thể đo được thực tế. Các dải cực trị biên độ 



của độ dịch chuyển và của tần số không lấy từ vận tốc và gia tốc hạt. 

2) Dải tần số ở trên liên quan đến đáp ứng của tòa nhà và các kết cấu nhà do loại kích thích đặc 
thù. Điều đó chỉ có tính biểu thị. 

3) Các giá trị rung động trong các dải đã nêu có thể gây nên các lo âu. Không có tiêu chuẩn nào 
bao trùm các loại nhà, tình trạng nhà và thời gian tác dụng, nhưng có nhiều qui phạm quốc gia 
qui định ngưỡng của các tác động của các vận tốc hạt đỉnh tại các móng nhà có giá trị trên vài 
milimét trên giây. Xác suất các hư hại đáng kể liên quan đến vận tốc hạt đỉnh có giá trị vài trăm 
milimét trên giây. Các mức rung động thấp hơn ngưỡng cảm nhận con người (xem TCVN 6964-
2) có thể liên quan đến sự khéo léo và phương pháp công nghiệp. 

7 Vị trí và cách gắn đầu đo 

7.1 Vị trí đo 

7.1.1 Khái quát 

Đặc trưng riêng về rung động của một công trình xây dựng đòi hỏi một số điểm đo, số lượng này 
phụ thuộc vào kích thước và độ phức tạp của công trình xây dựng, tòa nhà. 

Để xác định ảnh hưởng của rung động, nên chọn vị trí đo tại móng nhà. Nếu không thể đo trên 
móng nhà thì chọn điểm đo điển hình trên tường ngoài chịu lực chính ở độ cao sàn tầng trệt. 

Việc đo rung động do giao thông, đóng cọc hay nổ mìn sinh ra, đặc biệt ở các khoảng cách xa 
cho thấy rung động có thể được khuyếch đại bên trong công trình và tỷ lệ với chiều cao nhà. Do 
đó cần tiến hành đo đồng thời tại vài điểm trong công trình xây dựng. Đo đồng thời trên móng và 
nền đất bên ngoài nhà thì sẽ thiết lập được hàm truyền. 

Đối với tòa nhà cao hơn 4 tầng ( ≈ 12 m ) thì phải có các điểm đo thêm ở mỗi tầng và ở sàn cao 
nhất của tòa nhà. 

Đối với tòa nhà dài hơn 10 m thì phải đặt các vị trí đo theo phương nằm ngang, cách nhau 
khoảng 10 m. Theo yêu cầu của cư dân và do quan sát ban đầu, có thể phải thực hiện các điểm 
đo bổ sung. 

Để nghiên cứu các kiểu phân tích, việc chọn các vị trí đo tùy thuộc vào dạng biến dạng. Phần lớn 
các trường hợp thực tế, do giới hạn về kinh tế nên phải đồng nhất các dạng cơ bản và đo các 
đặc tính tối đa trong toàn kết cấu cùng với việc quan sát các thành phần như sàn, tường và cửa 
sổ. 

7.1.2 Đo bên trong công trình xây dựng 

Việc gắn đầu đo trong CTXD phụ thuộc vào đáp ứng rung động cần quan tâm. Như đã mô tả 
trong 

7.1.1, để đánh giá rung động do các nguồn truyền trong đất tác động lên tòa nhà thì tốt nhất thực 
hiện các phép đo trên hoặc gần móng nhà. Việc xác định độ dịch chuyển của kết cấu hoặc biến 
dạng trượt của tòa nhà cần có các phép đo trực tiếp trên các thành phần chịu lực mà tạo nên độ 
cứng của kết cấu. Thường là phép đo theo ba phương ở các góc, mặc dù có thể bố trí các vị trí 
khác. 

Đôi khi sự dao động của sàn hoặc tường có liên quan đến biên độ cực đại của các vị trí ở giữa 
kết cấu. Mặc dù đôi khi rất khắc nghiệt, nhưng những dao động này thường không liên quan đến 
toàn bộ kết cấu 

[11]
. 

Việc khảo sát gắn với các nguồn bên trong tòa nhà thường gồm một giai đoạn thăm dò theo 
phương pháp thử và sai. 

Trong trường hợp phép đo liên quan đến thiết bị sẽ được chế tạo, như khi kiểm tra máy tính, rơ 
le và của các thiết bị khác dễ bị ảnh hưởng do rung động thì phép đo phải phản ảnh được cả tình 
hình rung động ở đây. Điểm đo phải đặt bên trên móng hoặc tại móng hay trên khung thiết bị. 
Trong trường hợp này, nếu cần, nên tắt thiết bị khi đo. 



Trong trường hợp phép đo liên quan đến rung động truyền theo mặt đất, như đang nghiên cứu 
các nguồn rung động truyền trong đất, thì thông thường hướng đầu đo theo hướng nối giữa 
nguồn và đầu đo. Khi nghiên cứu đặc tính kết cấu do ảnh hưởng của rung động truyền theo mặt 
đất, trong thực tế hướng về các trục chính và phụ của kết cấu.Thông thường, nếu không thể đo 
trên móng nhà thì phải gắn đầu đo trên mặt đất. 

Đo rung động ở trên hoặc ở dưới mặt đất có thể bị ảnh hưởng do sự biến đổi của biên độ sóng 
mặt theo độ sâu. Móng nhà có thể chịu tác động của những chuyển động khác nhau phụ thuộc 
vào chiều dài bước sóng, độ sâu móng và điều kiện địa chất. 

Đối với rung động do gió thì có thể bỏ qua thành phần thẳng đứng và bố trí thiết bị đo kiểm tra có 
dao động quay và tịnh tiến. 

7.2 Gắn đầu đo 

7.2.1 Gắn lên kết cấu 

Việc gắn đầu đo rung động lên các bộ phận rung động hoặc trong đất phải tuân theo ISO 5348, 
về đầu đo gia tốc. Mục đích là để phản ánh trung thực các dao động tại đó mà không có phản 
ứng bổ sung. Cần cẩn thận để tránh lung lay hoặc bị uốn cong khi lắp đặt theo 3 hướng. 

Khối lượng đầu đo và máy đo kiểm tra (nếu có) không lớn hơn 10 % kết cấu xây dựng nơi gắn 
đầu đo. Việc gắn đầu đo càng nhẹ, và càng chắc chắn càng tốt. 

Tránh các điểm đo trên công son. Tốt nhất là gắn 3 đầu đo loại một hướng đo vào 3 mặt của một 
khối lập phương kim loại được gắn bằng vít cấy hoặc bằng keo dính nhanh. Có thể gắn chắc đầu 
đo trên các kết cấu nhà bằng bu lông nở. Khi đo trên các kết cấu bê tông nhẹ, thì dùng thạch cao 
để kết dính. 

Trong các trường hợp đặc biệt, cho phép dùng keo hoặc dùng nam châm để gắn đầu đo. Khi đo 
trong nhà trên các mặt phẳng nằm ngang có thể dùng băng dính 2 mặt trên các bề mặt khá cứng 
với gia tốc dưới 1 m/s

2
 mặc dù cách gắn kiểu cơ học được ưu tiên hơn. 

Tránh đo trên sàn nhà có phủ các loại vật liệu vì cho kết quả sai lệch. Khi không thể dịch chuyển 
đầu đo được thì phải tiến hành các phép đo so sánh với khối lượng và điều kiện kết dính của đầu 
đo khác nhau để đánh giá ảnh hưởng của lớp phủ sàn. 

7.2.2 Gắn trên mặt đất 

Khi đo trên đất, có thể cố định đầu đo trên thanh thép cứng (có đường kính trên 10 mm) và được 
đóng qua lớp đất xốp. Thanh thép này không được nhô cao quá trên mặt đất vài milimét. Cần 
đảm bảo giữa đầu đo và đất có sự tiếp xúc tốt. Trong trường hợp gia tốc đo lớn hơn 2 m/s

2
 thì 

phải đóng thanh thép vào đất chắc chắn để tránh trượt. 

Để giảm thiểu sai lệch khi đầu đo phải gắn trực tiếp vào đất, đầu đo này phải được chôn sâu vào 
đất ở độ sâu ít nhất gấp ba lần kích thước chính của đầu đo/khối gắn đầu đo. Hoặc đầu đo có 
thể gắn cố định trên một tấm phẳng cứng với tỷ lệ khối lượng (m/r

3
) không lớn hơn 2, trong đó 

m là khối lượng của đầu đo và tấm phẳng và r là bán kính tương đương của tấm phẳng. Đa số 
các loại đất có khối lượng riêng, , trong khoảng từ 1500 kg/m

3
 đến 2600 kg/m

3
. 

8 Thu thập, loại bỏ và phân tích số liệu 

8.1 Khái quát 

Mục đích của phép đo là thu được thông tin đầy đủ để đánh giá phương pháp đã chọn được 
thực hiện với độ tin cậy cao (xem điều 9). 

Lượng thông tin yêu cầu cho đặc trưng tính chất của rung động tăng lên theo độ phức tạp của 
rung động từ dao động tuần hoàn đơn giản đến dao động tĩnh ngẫu nhiên và dao động tức thời. 

Hệ thống thu thập số liệu là đầy đủ để xác định một chuyển động tuần hoàn trong một dải tần số 
xác định có thể lại không đầy đủ để thiết lập thậm chí một chỉ số thông số đơn (thí dụ như vận 
tốc hạt đỉnh) đối với dao động phức tạp hơn. 



8.2 Mô tả số liệu 

Bất cứ số liệu nào thu được do quan sát một quá trình vật lý có thể được mô tả chung dưới dạng 
dao động xác định hay ngẫu nhiên. Có thể mô tả các thông số xác định bằng một hàm số toán 
học rõ ràng. Hình 1 minh hoạ các loại thông số có thể gặp. Việc mô tả về mỗi loại được nêu trong 
ISO 2041. 

8.3 Phương pháp phân tích số liệu 

Mặc dù các phân loại chính trình bày trên hình 1 không nêu số liệu nhưng loại phân tích vẫn rõ 
ràng. Nếu các số liệu được phân loại là xác định, thì phép phân tích đơn giản (giá trị hiệu dụng 
r.m.s., giá trị đỉnh-đỉnh, giá trị trung bình bình phương) là đủ. 

Trong trường hợp đặc biệt đối với các số liệu xác định không tuần hoàn, phải xác định biên độ 
đỉnh mà không đặt điều kiện trước (mặc dù thành phần thẳng có thể được bù bằng phép phân 
tích một phần số liệu trước khi thu được tín hiệu). Chi tiết nêu trong 

[10]
 và 

[12]
. Dải động học 40 

dB là phù hợp cho nhiều mục đích, nhưng dải 50 dB hay được sử dụng hơn. 

Phải thử các số liệu ngẫu nhiên ở chế độ tĩnh (xem 
[13]

 ). 

Nếu các số liệu được cho là tĩnh, thì các phương pháp trình bầy trong Phụ lục C là phù hợp và 
được mô tả chi tiết trong 

[10]
 , 

[12]
 , 

[13]
 và 

[14]
. 

9 Phương pháp đánh giá số liệu 

9.1 Khái quát 

Đánh giá các phép đo phải phản ảnh cả mục đích đo và loại khảo sát. 

Sự phân tích phản ứng đầy đủ cho mục đích dự báo trước đòi hỏi thông tin về chi tiết và điều 
kiện kết cấu thường không thể có được. Do đó người nghiên cứu cần có phương pháp thích hợp 
để đánh giá mức tối đa của rung động lên kết cấu có khả năng dẫn đến hư hỏng. Khi đánh giá 
cần chú ý các yếu tố sau: 

a) tần số cộng hưởng của kết cấu chính và các thành phần khác như tường, sàn, cửa sổ...; 

b) đặc tính tắt chấn của kết cấu chính và các thành phần khác; 

c) loại kết cấu, điều kiện và tính chất vật liệu; 

d) đặc điểm phổ kết cấu; 

e) đặc tính dao động; 

f) dạng biến dạng; 

g) đặc tính không tuyến tính của biên độ. 

Mặc dù tiêu chuẩn này bước đầu đề cập đến đo đạc và đánh giá ảnh hưởng của rung động; 
nhưng khi đánh giá rung động phải nhớ thực hiện loạt công việc, xác định nguồn, đường truyền 
rung động, hàm chuyển đổi. 

 



a/ Các số liệu xác định 

 

b/ Các số liệu ngẫu nhiên 

Hình 1 - Phân loại các kiểu số liệu 

9.2 Các loại khảo sát 

Đối với nhiều thông số cần quan tâm đã được liệt kê trong 9.1 từ a) đến g); thì việc chọn thiết bị, 
vị trí đo trong CTXD, loại thiết bị ghi, số lượng kênh dữ liệu hoặc điểm đo mong muốn, thời gian 
quan trắc hiện tượng, và tốc độ thu thập số liệu sẽ được quyết định ngay. Những điểm chung về 
yêu cầu thiết bị trong điều 6 và Phụ lục C đưa ra để dễ dàng chọn lọc thiết bị cho những yêu cầu 
đặc biệt. Ngoài ra, vấn đề quan trọng là nêu rõ được mức độ phức tạp trong khảo sát. Các thiết 
bị nào xác định được đặc điểm môi trường rung động bằng một đại lượng đơn như những đại 
lượng liên quan với phản ứng của con người và điều kiện máy móc, thì có thể dùng để khảo sát 
sơ bộ miễn là với những đặc tính tần số giới hạn được xem xét đến. Trong tiêu chuẩn này, 
những vấn đề cần xem xét là: đánh giá sơ bộ, chương trình quan trắc, khảo sát ngoài hiện 
trường và phân tích kỹ thuật chi tiết. 

9.2.1 Đánh giá sơ bộ 

Thông thường, cần tiến hành đánh giá về những vấn đề về rung động trong phòng thí nghiệm 
trước khi đo đạc tại hiện trường. Có thể dùng các phương pháp thực nghiệm để ước lượng đặc 
tính với điều kiện các số liệu về thông số nguồn và đặc trưng của công trình xây dựng như tần số 
cơ bản và độ tắt chấn là có sẵn. 

9.2.2 Quan trắc thăm dò 

Phép đo được giới hạn để đo rung động đối với công trình xây dựng hoặc trên một vùng đất có 
thể chỉ ra sự tồn tại của những vấn đề yêu cầu phải khảo sát thêm. Sai số lớn là rất phổ biến và 
việc này cần phải được xem xét (xem đoạn cuối của 9.2.3). 

9.2.3 Khảo sát hiện trường 

Việc khảo sát hiện trường tại một số vị trí đo (xem 7.1) nhằm đánh giá giá trị cực trị của rung 



động để so sánh với các giá trị qui định trong qui phạm hoặc tiêu chuẩn. 

Trong trường hợp rung động lặp lại trong khoảng thời gian đủ để khảo sát thì có thể sử dụng các 
đầu đo giống nhau tại các điểm khác nhau trên móng nhà gần nguồn. 

Trong quan trắc thăm dò (xem 9.2.2) và khảo sát tại hiện trường, các phép đo phải được dùng 
với độ chính xác thích hợp với độ bất định trong chỉ số rung động và mối tương quan thực 
nghiệm đã sử dụng. 

Thông thường, các chỉ số thông số đơn như vận tốc hạt đỉnh hoặc gia tốc đỉnh và các giá trị hiệu 
dụng chỉ cần biết trong khoảng ±10 % với mức tin cậy 68 % . 

9.2.4 Phân tích kỹ thuật 

Đối với các kết cấu phức tạp trọng yếu chịu tác động của rung động có yêu cầu xem xét kỹ 
lưỡng, thì biểu hiện của kết cấu với rung động cần được đánh giá theo cách chi tiết hơn. 

Thiết bị kiểm tra quá trình dao động phải lắp đặt ở một số vị trí để đảm bảo rằng các giá trị đặc 
trưng cho kết cấu đó không bị vượt quá. 

Nếu xem xét đến chức năng truyền dao động từ đất sang móng thì cần tiến hành đo ghi đồng 
thời cả bên ngoài và bên trên móng. Vị trí đo ghi trên móng là ở điểm trên tường chính ở độ cao 
sàn tầng trệt hay nền nhà. 

Số lượng và vị trí điểm đo phải được xác định và thay đổi theo đặc điểm của tòa nhà và sự quan 
sát trong quá trình kiểm tra đo đạc. 

Nếu có thể, phải xác định các tần số tự nhiên của tòa nhà. 

Trong trường hợp rung động có thể lặp lại trong khoảng thời gian khảo sát, thì sử dụng các đầu 
đo giống nhau tại các điểm khác nhau trên móng nhà gần nguồn. 

Đối với những kết cấu trọng yếu, cần tiến hành phân tích cũng như ước lượng tải trọng kết cấu. 
Việc phân tích kỹ thuật đầy đủ cần một hệ thống thiết bị có khả năng đánh giá tần số tới ± 1 % và 
độ tắt chấn tới ± 10 %. 

9.3 Báo cáo về công việc kiểm tra 

Mẫu báo cáo phải phù hợp với kiểu điều tra (xem 9.2), nhưng tối thiểu báo cáo này phải bao gồm 
các phần sau: 

a) Phân tích rủi ro 

1) Mô tả nguồn, 

2) Loại và điều kiện tòa nhà, phù hợp với Phụ lục A, 

3) Mục đích đo đạc, 

4) Viện dẫn tiêu chuẩn được sử dụng và loại điều tra nghiên cứu.  

b) Đo đạc 

1) Vị trí và cách gắn đầu đo. 

2) Loại và cấu tạo đầu đo, thiết bị kiểm tra và ghi tín hiệu. 

3) Các yếu tố hiệu chuẩn đối với hệ thống thiết bị đo. 

4) Dải tần số và độ tuyến tính. 

5) Đánh giá nguồn sai số. 

6) - Để kiểm tra hoặc khảo sát (xem 9.2.2 và 9.2.3), cần ghi chép liên tục các giá trị vận tốc hạt 
đỉnh. 

- Để điều tra tiếp (xem 9.2.4) , thường xuyên ghi chép quá trình dao động. 

c) Kiểm tra toà nhà 



1) Kiểm tra tòa nhà trước khi chịu tác động của rung động, ghi chép bằng đồ thị các vết nứt và 
những hư hỏng khác. 

2) Kiểm tra những tòa nhà tương tự sau khi chịu tác động của rung động. 

3) Đánh giá những hư hỏng quan sát được. d) Viện dẫn những tiêu chuẩn liên quan khác. 

9.4 Đánh giá để dự báo 

Một tòa nhà có thể chịu tác động của nguồn mới, bên ngoài hoặc bên trong và cần đánh giá đặc 
tính rung động của tòa nhà. Đối với những tòa nhà quan trọng cần có những thông tin đầy đủ về 
các đặc tính của dao động và tính chất của kết cấu, phân tích bằng số khi dùng một hoặc các kỹ 
thuật phổ biến khác của phổ, đặc tính Fourier, phép lấy tích phân từng phần theo thời gian. Thay 
vì những đại lượng động học (độ dịch chuyển,vận tốc, gia tốc) (xem 9.6) có thể trình bày bằng số 
liệu thực nghiệm phù hợp cho từng loại nhà 

[7]
. 

Một cách biểu diễn thuận lợi một rung động trong lĩnh vực tần số là “ phổ đặc tính ” được sử 
dụng rộng rãi trong kỹ thuật 

[7]
 ( xem IEC 68-2-27). Đối với trường hợp đặc biệt có độ tắt chấn 

bằng 0 , nó gần với phổ biên độ Fourier. 

Phần lớn các trường hợp, các đặc tính của kết cấu được xác định là xấu dù các phương pháp 
thử động học được thực hiện. 

[7]
 

9.5 Đánh giá để nghiên cứu rung động trong nhà 

Đánh giá tình trạng rung động trong nhà có thể tiến hành với các mức chính xác khác nhau phù 
hợp với phương pháp nghiên cứu trình bày trong 9.2. Dấu hiệu của cực trị rung động có thể 
trong khoảng thời gian có ứng suất hay các đại lượng động học. Trong một vài trường hợp, việc 
quan sát trực tiếp vết nứt hở hay bị dãn nở cho thông tin giá trị về tính chất của kết cấu và có thể 
chỉ ra hư hỏng đang tíến triển.[15], [16] 

9.6 Các đại lượng động học là những giá trị cực trị của rung động trong kết cấu 

Trong vài thập kỷ qua đã tiến hành nghiên cứu những cực trị của rung động của đại lượng như 
độ dịch chuyển đỉnh, vận tốc, gia tốc liên quan đến những ảnh hưởng lên kết cấu. 

Khi phép đo được thực hiện trên một kết cấu, thì một đại lượng động học như vận tốc đỉnh biểu 
thị một ứng suất (xem phụ lục B) và lần lượt liên quan đến ứng suất cho phép. Khi đại lượng 
động học đáp ứng kết cấu toàn bộ được đo ở vài vị trí đã chọn thì tần số và độ tắt chấn của kết 
cấu, và khoảng thời gian ảnh hưởng đến cực trị của rung động. Đại lượng động học là một chỉ số 
thực nghiệm đặc trưng cho từng loại nhà (xem 3.3). 

Một số tính toán của các yếu tố đó thể hiện trong việc sử dụng giá trị gia tốc hay vận tốc phổ đỉnh 
là chỉ số hư hỏng 

[6], [11]
 áp dụng cho nhà ít tầng (một đến ba tầng nhà) và cả tòa nhà 

[16].
 

Sự phụ thuộc của cực trị vào đáp ứng tần số của tòa nhà và tần số kích thích cũng được thừa 
nhận trong các hiệu chỉnh thực nghiệm mà được áp dụng cho các tòa nhà có dải tần số trượt cơ 
bản hữu hạn và nhận biết các phân loại cực trị khác nhau ở các dải tần số khác nhau. Một 
hướng dẫn chung về các mức rung động cho trong Bảng 1. 

9.7 Những khía cạnh xác suất 

Có bằng chứng ngày càng rõ là những chuẩn cứ liên quan đến rung động gây những ảnh hưởng 
thấy được trên tòa nhà (hư hỏng phần trang trí, hư hỏng nhẹ và nặng) phải được tiếp cận theo 
cách xác xuất. 

Để có thể phối hợp giữa tuổi tác và điều kiện của tòa nhà, có thể không đưa ra được giới hạn 
thấp tuyệt đối về kinh tế. 

Có trường hợp đặc biệt, hoặc giá trị động học đỉnh (thường là vận tốc hạt) của dao động của đất 
trong dải tần số xác định hay vận tốc đỉnh tương ứng với gia tốc phổ hoặc độ dịch chuyển được 
sử dụng như là một chỉ số của khả năng hư hại. Nguy cơ nhỏ nhất đối với tác động đã định rõ 
thường chiếm 95 % xác suất của không tác động. 



Việc đánh giá đáp ứng của tòa nhà hoặc các thành phần của nhà có thể bằng cách đo đạc biến 
dạng cục bộ hay độ dịch chuyển tương đối (thí dụ việc kiểm tra vết nứt) mặc dù việc đó không 
cấu thành phương pháp đo của trạng thái rung động. Tuy nhiên, có thể cho phép (có khó khăn) 
đánh giá trực tiếp ứng suất động để so sánh với chuẩn cứ thiết kế. 

9.8 Các hệ số mỏi 

Sự thay đổi ứng suất trong nhiều chu kỳ mang một nguy cơ về hỏng hóc do mỏi tăng lên. Có thể 
tham chiếu các qui phạm thiết kế phù hợp cho các thành phần thép. Không có sẵn các hướng 
dẫn cho bê tông, công trình nề và các vật liệu xây dựng khác. Cần phải tham chiếu để thực hiện 
nghiên cứu. Các rung động trong thời gian dài và ở mức thấp có tới 1010 thay đổi tải có thể phải 
đưa vào tính toán cho các kết cấu đặc biệt, các đài kỷ niệm, vv...

[17]
 

9.9 Mô tả các hư hại 

Trong tiêu chuẩn này, các hư hại được phân chia theo các loại sau: 

- HƯ hại về thẩm mỹ 

Xuất hiện các vết nứt nhỏ như sợi tóc trên bề mặt tường, hoặc các vết nứt lớn thêm trên mặt lớp 
vữa hoặc bề mặt tường; thêm vào đó là sự xuất hiện các vết nứt nhỏ tại chỗ nối bằng vữa của 
kết cấu gạch và bê tông. 

- HƯ hại nhỏ 

Xuất hiện các vết nứt lớn hoặc rộp và rơi lớp vữa, lớp bề mặt tường, hoặc vết nứt sâu trong 
gạch hay bê tông. 

- HƯ hại lớn 

HƯ hỏng tại các thành phần kết cấu của tòa nhà, các vết nứt tại các cột chịu lực , hở các chỗ 
nối, lan rộng các vết nứt, vv 

Chú thích 2 - Việc mô tả hư hỏng tương đương với các thang cường độ được các nhà địa chấn 
học sử dụng. 

 

Phụ lục A 

(tham khảo) 

Phân loại các công trình xây dựng 

A.1 Khái quát 

Phụ lục này cung cấp bản hướng dẫn đơn giản và hữu ích cho việc phân loại các công trình xây 
dựng theo phản ứng có thể xảy ra đối với những rung động cơ học truyền qua đất. 

Một hệ thống động học dùng cho việc phân loại này bao gồm đất và địa tầng ở đó có xây nền 
móng (nếu có), cùng với kết cấu xây dựng. 

Bảng A.2 đưa ra 14 loại đơn giản có xem xét đến các yếu tố sau: 

- loại cấu trúc (như đã xác định trong Bảng A.1); 

- nền móng nhà (xem A.5); 

- đất (xem A.6); 

- yếu tố công cộng. 

Dải tần số được xem xét nằm trong khoảng từ 1 Hz đến 150 Hz (xem thêm 3.3) và bao gồm hầu 
hết các rung động xảy ra trong công nghiệp, nổ mìn, đóng cọc và giao thông vận tải. Không tính 
đến chấn động do các thiết bị công nghiệp truyền trực tiếp đến kết cấu dù ảnh hưởng của chúng 
có tồn tại trong khoảng cách nhất định. Không tính đến chấn động sinh ra do nổ mìn, đóng cọc 
hoặc các nguồn khác ở bên ngoài ranh giới sát với kết cấu nhưng có ảnh hưởng đến kết cấu. 



Không nghiên cứu các tòa nhà cao quá 10 tầng. 

A.2 Các kết cấu được xem xét 

A.2.1 Các kết cấu sau nằm trong khung phân loại 

- tất cả các tòa nhà dùng cho sinh hoạt và làm việc (nhà ở, cơ quan hành chính, bệnh viện, 
trường học, nhà tù, nhà máy, vv...); 

- công trình công cộng (tòa thị chính, nhà thờ, đền chùa, nhà thờ Hồi giáo, tòa nhà kiểu máy xay 
trong công nghiệp nặng, vv...); 

- các tòa nhà lâu năm, cổ có giá trị về kiến trúc, vòm cong và lịch sử ; 

- các kết cấu nhẹ cho công nghiệp thường thiết kế theo qui phạm xây dựng. 

A.2.2 Các kết cấu sau không nằm trong khung phân loại: 

- các kết cấu nặng như lò phản ứng hạt nhân và các công trình phụ trợ và nhà máy điện hạt 
nhân, nhà máy nghiền bi, các kết cấu kỹ thuật hóa chất, tất cả các loại đập, các kết cấu chứa 
chất lỏng và hạt như tháp nước, bể nước, kho chứa dầu, các silô chứa hạt hoặc các loại khác, 
vv...; 

- tất cả các kết cấu ngầm dưới đất; 

- tất cả các kết cấu ở biển. 

A.3 Xác định nghĩa cấp công trình xây dựng (xem Bảng A.2) 

Các cấp của công trình xây dựng được xác định bằng cách lấy một công trình xây dựng được 
duy trì bảo dưỡng tốt làm chuẩn. Công trình xây dựng làm chuẩn phải không có bất kỳ một khiếm 
khuyết nào về kết cấu cũng như hư hỏng do động đất. Nếu kết cấu không đáp ứng các yêu cầu 
đó, thì phải phân định vào cấp thấp hơn. 

Thứ bậc để xếp loại cấu trúc phụ thuộc vào khả năng chống đỡ với rung động và vào sức chịu 
đựng có thể chấp nhận được đối với ảnh hưởng của rung động lên kết cấu không tính đến giá trị 
kiến trúc, khảo cổ và lịch sử của chúng. 

Có ba yếu tố quan trọng tham gia vào phản ứng của kết cấu với ảnh hưởng của rung động cơ 
học. Ba yếu tố đó là: 

- loại cấu trúc - Bảng A.1 phân loại sơ bộ các cấu trúc trên cơ sở các nhóm được định nghĩa 
trong A.4; 

- nền móng (xem A.5); 

- tính chất của đất (xem A.6). 

A.4 Các loại cấu trúc 

A.4.1 Nhóm 1 - Các công trình xây dựng cổ và lâu năm hoặc các cấu trúc được xây dựng 
theo truyền thống 

Các loại CTXD được xem xét trong nhóm này có thể chia làm hai nhóm phụ sau: 

a) các CTXD lâu năm, cũ hoặc cổ; 

b) các tòa nhà hiện đại nhưng kiến trúc theo kiểu cổ, truyền thống và dùng các loại vật liệu, 
phương pháp và tay nghề truyền thống. 

Nói chung, nhóm này gồm các kết cấu nặng và có hệ số tắt chấn rất cao, ngay tức thời do lớp 
vữa xốp. Nhóm này cũng gồm các cấu trúc đàn hồi truyền thống dùng trong các vùng động đất. 
Các công trình xây dựng trong nhóm này hiếm khi cao quá sáu tầng. 

A.4.1 Nhóm 2 - Các tòa nhà và cấu trúc hiện đại 

Các loại CTXD xem xét trong nhóm này là các kết cấu hiện đại sử dụng các vật liệu tương đối 
cứng với xu hướng, thông thường là nhẹ và có hệ số tắt chấn nhỏ. 



Nhóm này bao gồm các CTXD có cấu trúc được tính toán kỹ về các tường chịu lực. Các tòa nhà 
gồm từ một đến nhiều tầng. Tất cả các loại nhà có sơn phủ không thuộc nhóm này. Nhóm này 
cũng bao gồm một số kiểu nhà cũ có sử dụng các vật liệu hiện đại, và giảm chấn. 

A.5 Các loại nền móng 

A.5.1 Loại A 

Loại A bao gồm các kiểu nền móng sau đây: 

- được liên kết tăng cường bê tông và cọc thép; 

- được tăng cường độ cứng khối bê tông lớn; 

- được liên kết cột gỗ; 

- tường chịu lực. 

A.5.2 Loại B 

Loại B bao gồm các kiểu nền móng sau đây: 

- không được tăng cường bằng cọc bê tông
2)

; 

- trải dài theo chân tường; 

- cọc gỗ và bè gỗ. 

A.5.3 Loại C 

Loại C bao gồm các kiểu nền móng sau đây: 

- các tường ngăn nhẹ; 

- chân tường bằng đá to; 

- không có móng - tường xây trực tiếp trên đất. 

A.6 Các loại đất 

Đất được phân loại theo các loại sau: 

Loại a: đá không nứt hay đá khá cứng, cát rất nhỏ hay cát để trộn xi măng; 

Loại b: đất rắn chắc, đất trải đều nằm ngang; 

Loại c: đất yếu, đất trải đều nằm ngang; 

Loại d: bề mặt nghiêng với bề mặt mỏng; 

Loại e: thành hạt, cát, sỏi (không dính liền), đất sét ướt dính liền; 

Loại f: chứa đầy. 

Bảng A.1 Phân hạng các kết cấu theo nhóm công trình xây dựng 

Nhóm nhà (xem A.4) Hạng kết cấu 

1 2 

Giảm 
tính 
chịu 
rung 

1 Các CTXD nhiều tầng trong công 
nghiệp nặng, cao từ năm đến bẩy 
tầng, loại chống được động đất. 

Các kết cấu nặng như cầu,pháo 
đài,thành lũy 

Các CTXD công nghiệp từ hai đến ba tầng, 
cấu trúc nặng bằng bê tông chịu lực hoặc 
kết cấu bằng thép tấm và /hoặc panen tấm, 
gạch, hay bê tông đúc sẵn và với sàn bằng 
thép, bê tông đúc sẵn hay đổ tại chỗ. 

Các tòa nhà công nghiệp nặng bằng 

                                                 
2)

 Các cọc, liên kết với kết cấu thường ở đỉnh cọc. 



composit, kết cấu thép và bê tông 

2 Các CTXD khung gỗ, nặng, CTXD 
công cộng kể cả loại chống được 
động đất 

Các CTXD công nghiệp từ năm đến chín 
tầng (hoặc hơn) dùng để ở, làm văn phòng, 
bệnh viện khung nhẹ có tăng cường bê tông 
hoặc kết cấu thép với panen tấm, gạch,hay 
bê tông đúc sẵn không thiết kế chống động 
đất 

3 Các nhà và CTXD khung gỗ từ một 
đến hai tầng dùng kết hợp với vật 
liệu trát và / hoặc lớp sơn phủ, gồm 
các loại cabin ngăn, chống được 
động đất 

Các CTXD công nghiệp một tầng khối lượng 
nhẹ vừa phải, kiểu mở được nối bằng các 
vách ngăn bên trong bằng thép, nhôm, gỗ 
hay panen nhẹ, loại chống được động đất 

4 Các CTXD nhiều tầng (từ năm đến 
bẩy tầng hoặc hơn) khá nặng, dùng 
làm nhà kho trung bình, nhà ở 

Các nhà và CTXD hai tầng để ở, dùng kết 
hợp có kết cấu bằng tấm, gạch hay bê tông 
đúc sẵn và kết cấu sàn và mái tăng cường, 
hoặc toàn bộ bằng bê tông hay tương tự, tất 
cả là loại chống được động đất 

5 Các nhà và CTXD từ bốn đến sáu 
tầng dùng kết hợp trong thành phố, 
được làm bằng các tấm, hay gạch, 
tường chịu lực có kết cấu nặng, bao 
gồm các nhà trang nghiêm và kiểu 
cung điện nhỏ 

Các CTXD từ bốn đến mười tầng để ở và 
tương tự, kết cấu chính bằng tấm chịu lực 
vật liệu nhẹ và gạch, được tính toán hoặc 
không tính toán được nối phần lớn bằng các 
tường bên trong với vật liệu tương tự và 
bằng tăng cường bê tông đúc sẵn hoặc sàn 
bê tông đổ tại chỗ ít nhất trên mỗi tầng 

6 Các nhà và CTXD hai tầng dùng kết 
hợp được làm bằng các tấm, gạch 
với sàn và mái bằng gỗ Các tháp 
được xây bằng đá hoặc gạch, loại 
chống được động đất 

Các nhà và CTXD hai tầng dùng kết hợp, 
bao gồm văn phòng được kết cấu bằng 
tường tấm, gạch, bê tông đúc sẵn và với kết 
cấu sàn và mái bằng gỗ hoặc bê tông đúc 
sẵn hay đúc tại chỗ. 

7 Nhà thờ, tòa thị chính hoặc tương tự 
rất cao có cấu trúc vòm hay có khớp 
được xây bằng đá hay gạch, với 
hoặc không có xây vòm, bao gồm 
nhà thờ có vòm nhỏ và các tòa nhà 
tương tự 

Nhà thờ khung cấu trúc “mở’ (tức là 
không nối qua) ít nặng và kho kiểu 
tòa nhà gồm các tòa nhà công 
nghiệp vững chắc, ga ra, thấp, tòa 
thị chính, đền chùa, nhà thờ Hồi 
giáo và các tòa nhà tương tự với 
mái và sàn bằng gỗ khá nặng 

Các nhà và CTXD một và hai tầng dùng kết 
hợp làm bằng cấu trúc nhẹ với các vật liệu 
nhẹ, chế tạo sẵn hoặc tại chỗ, kết hợp hai 
loại hay riêng biệt 

8 Các đống đổ nát hoặc gần đổ nát 
hay các công trình xây dựng khác, 
tất cả trong trạng thái mỏng manh. 

Tất cả công trình có tính lịch sử 
quan trọng hạng 7. 

 

Bảng A.2 - Phân loại các công trình xây dựng theo sự chống chịu với rung động và sự 
chịu đựng có thể chấp nhận do tác động của rung động 

Loại Hạng kết cấu (xem bảng A.1) 



1 2 3 4 5 6 7 8 CTXD
1)

 

Loại nền móng (chữ hoa) và loại đất (chữ thường) (xem A.5 và A.6) 

1 A a        

2 A b A a A a A a     

3  A b 

B a 

A b 

B a 

A b A a 

A b 

   

4  A c 

B b 

B b A c A c B a B 
b 

   

5  B c A c  B c B a   

6  A f  A d B d B b 

C a 

B a  

7   A f A e B e B c 

C b 

B b 

C a 

 

8      B e 

C c 

B c 

C b 

 

9  B f    C d B d 

C c 

A a 

10   B f   C e B e 

C d 

A b 

11    C f C f  C e B a 

12      C f  B c 

C a 

13       C f B d C b 
C c 

14        C d C e 
C f 

Giảm 
mức rung 
chấp nhận 

1)
 Số hạng càng cao yêu cầu mức độ bảo vệ càng cao. 

 

Phụ lục B 

(tham khảo) 

Xác định ứng suất cực trị theo vận tốc hạt cực trị 

Có thể tính ứng suất của các dầm hoặc bản mỏng khi rung động gần cộng hưởng từ phép đo 
vận tốc hoặc độ dịch chuyển và tần số, nếu phép đo được thực hiện tại các điểm có độ dịch 
chuyển lớn nhất. Trong trường hợp này, những hiểu biết về điều kiện biên và độ cứng là không 
cần thiết khi đánh giá ứng suất. 

Đối với các dầm có tiết diện ngang hình chữ nhật, có độ cứng và tải trọng không đổi thì áp dụng 
mối liên hệ sau, giữa ứng suất uốn lớn nhất max với vận tốc rung động vmax phụ thuộc vào chiều 
dài, chiều cao và chiều rộng của dầm như sau: 



 

trong đó 

v
^

max = x max x  là biên độ lớn nhất của vận tốc rung động xuất hiện tại một điểm trên chiều dài 

của dầm [ tần số cưỡng bức xấp xỉ bằng n (tần số tự nhiên của dầm)]; 

Eđộng là mô đun đàn hồi động lực học; 

 là khối lượng riêng 

là hệ số chịu tải ( Gtổng = Gdầm + G tải trọng khác ); khi đó dấu được chất tải bổ sung vào 
chính trọng lượng của dầm. 

kn là hệ số dạng (không thứ nguyên) 1 đến1,33; hệ số kn phụ thuộc vào điều kiện biên và bậc 
của dạng và chỉ ảnh hưởng nhẹ. 

Chi tiết khác, xem ở [18 ]. 

 

Phụ lục C 

(tham khảo) 

Các số liệu ngẫu nhiên 

C.1 Khái quát 

Số liệu ngẫu nhiên có thể gặp trong thực tế (tải trọng gió, máy nghiền). Kỹ thuật phân tích phổ có 
thể dùng để đánh giá các đặc tính phản ứng. Việc đánh giá có thể chính xác nhiều hay ít tùy 
thuộc vào đặc tính kết cấu (tần số và độ tắt dần của cách chọn) và độ chính xác theo yêu cầu 
của phân tích

[14]
. Có hai loại sai số, chuyển dịch và dao động

[14]
. Lựa chọn thời gian ghi phụ 

thuộc vào sai số cho phép đã chọn. Thí dụ, nếu sai số chuyển dịch là 4 % và sai số dao động là 
10 % thì thời gian ghi Tr , tính bằng giây có thể tính được bằng công thức sau: 

T = 
nf

200
 

trong đó 

 là tỷ số tắt dần; 

fn là tần số tự nhiên của dạng n, tính bằng héc. 

Thí dụ, nếu  = 1 % và fn = 1 Hz thì cần thời gian ghi chép là 20 000 s để đánh giá các sai số 
chuyển dịch và dao động đã chọn ở trên. Nếu  bằng 2 % và fn bằng 10 Hz thì cần một thời gian 
ghi chép là 1000 giây. Sai số cho phép lớn hơn thì có thể giảm thời gian ghi chép yêu cầu. 

Các yêu cầu này không phụ thuộc vào loại thiết bị dùng để phân tích. (Trong thực tế thường 
dùng máy ghi loại từ). Sự tắt dần của kết cấu được giải quyết tại phụ lục sau của tiêu chuẩn này. 

Các số liệu ngẫu nhiên động trình bày những vấn đề đặc biệt và việc tham khảo phải thực hiện 
theo tài liệu thích hợp; xem [14]. 

Việc phân tích các số liệu ngẫu nhiên dẫn đến một trong hai lĩnh vực là tần số và thời gian. 
Những lĩnh vực này nghiên cứu ở C.2 và C.3. 

C.2 Vùng tần số 



Nói chung khi phân tích rung động, đại lượng thường dùng nhất là mật độ phổ năng lượng 
(PSD). Khi phân tích rung động kết cấu, có thể dùng mật độ phổ biên độ. Các loại phân tích khác 
trong lĩnh vực này bao gồm hàm chuyển đổi, mật độ phổ năng lượng (PSD) đi qua, hàm kết hợp, 
mật độ phổ bậc hai. Các kết quả này được trình bày như là “đại lượng vật lý” bình phương trên 
một hec, không có thứ nguyên và tỷ lệ với các đại lượng vật lý. 

C.3 Miền thời gian 

Trong miền thời gian có thể thực hiện các phép phân tích thống kê, tự tương quan, tương quan 
cắt ngang. Hàm tự tương quan là nghịch đảo của phổ năng lượng thường dùng phổ biến nhất. 
Có thể dùng nhiều đại lượng trong miền thời gian với các số liệu xác định. Tuy nhiên, các hàm 
phức tạp hơn thường dùng với các số liệu ngẫu nhiên. Phép phân tích theo miền thời gian bao 
gồm phép lấy trung bình, hiệu dụng r.m.s., tính đỉnh, tính ngang zero cũng như mật độ xác suất, 
phân bố xác suất, tính đối xứng và Kurtosis. 

 

Phụ lục D 

(tham khảo) 

Dự báo các tần số tự nhiên và độ tắt dần của công trình xây dựng 

Giới thiệu 

TCVN 6964 (ISO 4866) qui định phương pháp đo phản ứng của công trình xây dựng bao gồm 
các tần số tự nhiên cơ bản. Khi không thể đo trực tiếp hoặc bị hạn chế do độ tắt dần cao, do 
cộng hưởng của thành phần phụ, hoặc các khó khăn thực nghiệm khác, thì cần phải đánh giá tần 
số tự nhiên và giá trị tắt dần của công trình xây dựng. 

Phụ lục này đưa ra hướng dẫn đánh giá tần số tự nhiên cơ bản và giá trị tắt dần kết hợp. Phụ lục 
này cũng lưu ý đến tính bất định cần phải tính đến khi đánh giá các tần số tự nhiên cơ bản của 
một CTXD được dùng trong các qui trình đo hoặc đánh giá. 

D.1 Dự báo các tần số tự nhiên của các công trình xây dựng lớn sử dụng các phương 
pháp thực nghiệm 

Có nhiều công thức thực nghiệm để dự báo tần số f, hoặc chu kỳ T của cách chuyển dịch cơ 
bản, của những cách đơn giản nhất là f = 10/N Hz (tức là T = 0,1Ns) với N là số tầng. Các qui 
phạm của các nước khác nhau đưa ra những công thức khác và các công thức này có thể chia 
thành 3 loại: 

T = k1 H (D.1) 

trong đó 

H là chiều cao, tính bằng mét; 

T là chu kỳ, tính bằng giây; 

k1 là hệ số có giá trị từ 0,14 sm
-1

 đến 0,03 sm
-1

 

(tham khảo trong [24] đến [27]). 

 T = k 2 H D  (D.2) 

trong đó 

D là chiều rộng tương đương với lực, tính bằng mét; 

k2 là hệ số có giá trị từ 0,087 sm
-3/2

 đến 0,109 sm
-3/2

 

(tham khảo trong [25] và [28]). 

T = k3 H D hàm của (H, D, I) (D.3) 



(ví dụ, xem trong [29]). 

Chú thích 1 - k1 có đơn vị là sm
-1

 ; k2 có đơn vị là sm
—3/2

 

Trong nghiên cứu sau [30], nghiên cứu một mẫu có 163 công trình xây dựng mặt bằng hình chữ 
nhật, khuyến nghị f = 46/H Hz.m (tức là T = 0022H sm

-1
) cho dạng chuyển dịch cơ bản, f = 58/H 

Hz.m cho dạng chuyển dịch vuông góc và f = 72/H Hz.m cho dạng chuyển dịch xoắn cơ bản (cỡ 
mẫu của 63 CTXD). 

Chú thích 2 - Trong các công thức này, f là thực nghiệm. Chúng cũng có thể được xem xét như 
phương trình giá trị số cho ra các giá trị f tính bằng Hz khi các giá trị của H tính bằng m, cho thí 
dụ f = 46/H. 

Hình D.1 chỉ cho biết việc tạo ra sự phù hợp của đồ thị f = 46/H Hz.m, với các số liệu và nó có 
thể được đánh giá là chắc chắn có sai số lớn cần tính đến. Có thể thấy rằng sai số ± 50 % là 
không bình thường và điều đó là điển hình của độ chính xác có thể dự đoán khi sử dụng công 
thức thực nghiệm. Dựa trên các số liệu đã đo được, nó chứng tỏ rằng chủng loại của tần số tự 
nhiên của CTXD cao có thể tính xấp xỉ một cách hợp lý bằng đường thẳng. 

 

Hình D.1 - Lập đồ thị của tần số cơ bản và chiều cao của 163 công trình xây dựng có mặt 
bằng hình chữ nhật bằng cách sử dụng thang logarit 

D.2 Dự báo tần số tự nhiên của CTXD lớn khi dùng các phương pháp theo máy tính 

Từ lâu đã biết rằng khi sử dụng các công thức thực nghiệm rất có thể có các sai số tương đối 
lớn, nhưng nói chung cũng được chấp nhận vì việc đánh giá tần số thoả mãn có thể thu được kết 
quả khi dùng một trong các phương pháp tiêu chuẩn theo máy tính. Tuy nhiên, không đơn giản 
khi xác định một mô hình toán học tin cậy cho các CTDX có kết cấu phức tạp; vì vậy phải chấp 
nhận các mô hình chỉ cung cấp các dự báo gần đúng. Trong tài liệu tham khảo [30], một bằng 
chứng được công bố là mối tương quan giữa các tần số tính toán với các tần số đo được thực tế 
kém hơn mối tương quan giữa các tần số dự tính khi dùng f = 46/H Hz.m với các giá trị đo được. 
Sự khác nhau có thể là do tính không tương xứng trong việc mô hình hóa các tính chất thực của 



tòa nhà. Bởi vậy việc dự tính các tần số cơ bản phải được xử lý cẩn thận. 

Các phương pháp đặc biệt đã được biên soạn để phân tích các CTXD trọng tâm [31], các CTXD 
bị chuyển dịch [32], khung nhà võng và các CTXD xây bằng khung [33], nhưng với bất kỳ 
phương pháp nào thì vấn đề quan trọng là phải kiểm tra xem liệu phương pháp đó khi hiệu 
chuẩn có dùng dãy các số liệu thực nghiệm tin cậy hay không và những sai số nào có thể gặp. 
Nếu phương pháp sử dụng chưa được làm rõ những điều nghi ngờ đó thì khi ấy độ chính xác 
của phương pháp mà lớn hơn độ chính xác của người thực nghiệm dự báo thu được thì phương 
pháp ấy không được thừa nhận. Chỉ những tần số cơ bản là được xem xét thảo luận, nhưng 
những tần số đã được dự báo từ các dạng tần số cao hơn sẽ bị những sai số tương tự hoặc có 
thể lớn hơn. Điều đó nghĩa là trừ những trường hợp đặc biệt mà mô hình toán học phù hợp với 
các kết quả theo kinh nghiệm, các dự báo bao gồm nhiều dạng tính toán phải coi như không 
chắc chắn. 

D.3 Dự báo các giá trị tắt dần của các tòa nhà lớn 

Sự tắt dần (hay tỷ lệ của tiêu tán năng lượng) ở bất kỳ dạng nào thì giới hạn sự chuyển động 
trong dạng đó, và để đánh giá đặc tính của tòa nhà lên tải trọng đã cho thì cần phải đánh giá 
hoặc đo lượng tắt dần. Không có phương pháp thử cho dự tính độ tắt dần và các thông số đo 
được cho thấy các giá trị tắt dần ở trong khoảng từ 0,5 % đến 2,1 % (xem Hình D.2). Các giá trị 
lớn hơn cũng có thể gặp trong các tòa nhà mà sự tương tác giữa kết cấu và đất là đáng kể. Các 
khung thép có cấu tạo đơn giản có thể có độ tắt dần là rất nhỏ. Các phương pháp dự đoán độ tắt 
dần đã xây dựng (xem tham khảo [34] và [35]) nhưng độ chính xác thì không định được. 

Hình D.2 là đồ thị độ tắt dần và chiều cao ngôi nhà cho một mẫu nhà đã chọn [36]. Có thể thấy 
một sự khác biệt lớn về độ tắt dần đối với các dạng chuyển dịch vuông góc của những tòa nhà 
tương tự nhau. 

Độ tắt dần một phần là hàm số của các phương pháp cấu trúc và tay nghề công nhân xây dựng 
và không thể dự đoán chính xác. Vì vậy những sai số lớn trong đánh giá phải được lường trước. 

D.4 Các tần số tự nhiên và giá trị tắt dần trong các công trình xây dựng thấp tầng 

Các đặc tính của 96 CTXD thấp tầng được trình bày trong tài liệu tham khảo [37], và [38]. Các 
CTXD này xây dựng ở Mỹ có chiều cao 1,1

1/2
 và 2 tầng với cả móng, móng từng phần hoặc các 

khoảng trống. Các số liệu cho biết tần số đo được trung bình giảm đi khi tăng chiều cao nhà. 

Hình D.3 cho biết sơ đồ mối quan hệ giữa số lượng CTXD và các tần số đo được của chúng. 
Điều quan trọng cần lưu ý là dải các tần số đã gặp và do đó sai số khi dự đoán theo kinh nghiệm. 
Không có khuynh hướng rõ ràng cho tần số thay đổi theo tuổi hoặc vị trí của nhà và cũng không 
có mối tương quan của tần số với các kích thước bề mặt nhà. 



 

Hình D.2 Chiều cao CTXD và tỷ lệ tắt dần cho các dạng chuyển dịch cơ bản của 10 tòa nhà 
có tương quan kết cấu với đất là không đáng kể 

Hình D.4 cho biết sơ đồ mối quan hệ giữa số lượng CTXD và tỷ số tắt đần của chúng. Điều đó 
thông thường chỉ ra tỷ số tắt dần càng cao khi các tòa nhà càng cao và cũng cho biết dải các giá 
trị tắt dần có thể gặp. Mối quan hệ giữa độ tắt dần và kích thước hình học CTXD là không rõ ràng 

D.5 Trạng thái không tuyến tính 

Các điều ở trên đề cập đến tần số tự nhiên và độ tắt dần của mỗi dạng và điều đó cho biết các 
đại lượng này là không đổi. Tuy nhiên, các đại lượng này thay đổi theo biên độ chuyển động và 
khi phân tích động đất thì chúng là quan trọng (mặc dù khó khăn trong xác định định lượng). Nói 
chung gió sinh ra dao động biên độ nhỏ (so với động đất lớn) và các biến đổi về tần số tự nhiên 
và độ tắt dần trong dải các biên độ là nhỏ. Trong một tòa nhà chịu được những lực tương đương 
với dải của gió từ nhẹ đến mạnh như bão, biến đổi 3 % về tần số và 30 % về độ tắt dần [36]. Có 
thể cho rằng các thay đổi này là có thể không có ý nghĩa và có thể bỏ qua khi thiết kế. 

D.6 Lời bình luận cuối 

Kết luận chung trong phụ lục này là các dự báo về lý thuyết có thể bao gồm sai số đáng kể. Vì 
vậy các phân tích về lý thuyết phải xem xét những sai số có thể gặp dùng các phép biến đổi tham 
số và đối với những kết cấu quan trọng thì các tính toán để thiết kế phải được kiểm tra sử dụng 
các phép đo thực nghiệm khi kết cấu hoàn chỉnh. 



 

Hình D.3 - Các tần số đo tại 36 CTXD thấp tầng 

 



Hình D.4 - Các tỷ lề tắt dần đo tại 36 CTXD thấp tầng 

 

Phụ lục E 

(tham khảo) 

Sự tác động rung động giữa móng kết cấu và đất 

E.1 Khái quát 

Khi phép đo rung động không thể thực hiện trên móng của kết cấu hoặc bên trong CTXD, thì 
TCVN (ISO 4866) cho phép phép đo ấy được tiến hành trên mặt đất phía ngoài. Có thể cần phải 
dự báo đặc tính của CTXD khi còn chưa xây dựng. Trong cả hai trường hợp này, cần phải biết 
mối tương tác động học giữa tòa nhà với mặt đất. 

Trong trường hợp thứ nhất, phần lớn vị trí bên ngoài CTXD là để đo và mối liên quan giữa tín 
hiệu tại vị trí đó và trên móng CTXD cần thiết lập. 

Trong trường hợp thứ hai, phản ứng của móng nhà có thể được theo dõi tỉ mỉ chuyển dịch của 
đất tiếp xúc với móng trừ khi ảnh hưởng lẫn nhau là đáng kể. Phụ lục này nhằm chỉ ra bản chất 
của sự tác động lẫn nhau và đưa ra phương pháp cho phép đưa vào tính toán. 

Hình E.1 minh hoạ các ký hiệu sử dụng trong phụ lục này ở các thuật ngữ biên độ đỉnh u, truyền 
qua móng (u có thể là biên độ của độ dịch chuyển, vận tốc, hoặc gia tốc của sóng hình sin). Biên 
độ trong trường tự do được biểu thị bằng u0, biên độ ở nền của móng là uF, biên độ ở vị trí tùy ý 
trong kết cấu là ust, và trên bề mặt đất gần tòa nhà là uN. ở vị trí xa với kết cấu thì uN = u0. Phân 
tích tác động lẫn nhau giữa đất và kết cấu thường xem xét mối tương quan giữa chuyển dịch 
trong trường tự do và chuyển dịch của kết cấu, đó là ust/u0 và trong trường hợp đặc biệt uF/u0 = 
r0. Tỷ số quan trọng uF /uN = rN được tính bằng các phương pháp phức tạp hơn mà cũng cách thể 
hiện đó vấn đề đáp ứng của đất bao gồm sự thay đổi biên độ theo chiều sâu. 



 

Ký hiệu: 

u là biên độ của độ dịch chuyển, vận tốc hoặc gia tốc của sóng hình sin  

u0 là biên độ trong trường tự do 

uN là biên độ trên bề mặt đất gần CTXD 

uF là biên độ trên nền của móng 

ust là biên độ tại vị trí bất kỳ trên móng r0 = uF/u0 

rN = uF/uN 

Hình E.1 - Các ký hiệu biểu thị sóng truyền theo phương nằm ngang 

E.2 Nghiên cứu lý thuyết 

Tương tác giữa kết cấu-đất ảnh hưởng đến phản ứng động học của mọi kết cấu ở vài mức độ. 
Một CTXD cứng được xây trên nền đất cứng có phản ứng lại theo các cách như nhau trên đất. 
Trong thực tế, đất không có độ cứng vô hạn và có thể cung cấp một cơ cấu để bức xạ và tiêu tán 
năng lượng. Vì thế nó có thể được coi như một lò so và hệ thống giảm chấn hoặc một loạt các 
hệ thống như thế ở dưới móng. 

Mức độ ảnh hưởng lẫn nhau giữa đất và kết cấu là một mặt đáng kể của đáp ứng kết cấu phụ 
thuộc vào các thông số động của kết cấu và của đất, đặc biệt ở các tần số tự nhiên của kết cấu 
và tính chất cứng của đất. Khi nghiên cứu độ cứng tương đối của các tòa nhà thấp tầng (có 
chiều cao 6m - 7m), vấn đề có thể nghiên cứu là đặc tính theo phương thẳng đứng của một khối 



cứng trên lò so và giảm chấn được điều chỉnh cho phù hợp giải pháp phân tích với đất như là 
đẳng hướng bán vô hạn và nửa không gian đàn hồi đồng nhất. Như các khái niệm đơn giản đưa 
ra khuyếch đại cực đại theo phương thẳng đứng không vượt quá 2. Các dạng rung chuyển và 
trượt có thể cũng được khảo sát tỷ mỷ theo cách tương tự và đưa ra khuyếch đại hơi cao và 
theo lý thuyết có thể thực hiện được trong phần lớn các trường hợp. Tuy nhiên, khuyếch đại theo 
phương thẳng đứng thì chắc chắn bị giới hạn vì năng lượng của sóng truyền qua bị kết cấu giữ 
lại và bức xạ lại vào đất vì vậy biên độ tắt dần 

Việc nghiên cứu đầy đủ sự tương quan giữa kết cấu và đất phải tính đến địa tầng, sự thay đổi độ 
cứng của đất theo chiều sâu, ảnh hưởng của tải trọng nhà lên độ cứng của đất, ảnh hưởng của 
tính liên tục về độ cứng của đất, hình dạng móng và việc đóng móng cũng như tần số dao động. 

Sự tương quan động giữa đất và kết cấu là một trong các vấn đề trọng tâm của kỹ thuật động đất 
và trong hai thập kỷ vừa qua phương pháp phân tích đã được phát triển, chủ yếu đối với công 
nghiệp hạt nhân đưa ra một lượng lớn tài liệu (xem các tài liệu tham khảo từ [39] đến [45]) . Phép 
phân tích tinh tế cũng được sử dụng cho gió và các tải trọng do người làm ra và vài nguyên tắc 
đơn giản hóa được tìm ra (xem các tài liệu tham khảo [46] và [47]) . 

Có thể chia các phương pháp phân tích tiên tiến ấy thành hai loại: 

a) phương pháp trực tiếp, bằng cách đất và kết cấu cùng được sử lý; đất có thể trình bày dưới 
dạng các phân tử giới hạn, các thông số tập trung hoặc cả hai (mô hình kết hợp); 

b) phương pháp siêu cấu trúc, bằng cách đáp ứng của đất và kết cấu được tính như những hệ 
riêng rẽ mà giữa đất và kết cấu có sử dụng lò so và giảm chấn hoặc hàm số của độ cứng. 

Phép gần đúng nữa là phổ đáp ứng được sử dụng rộng rãi trong động đất và tải trọng chấn động 
khác (xem tài liệu tham khảo [48]). Phép này có thể phù hợp cho tính toán tương quan giữa đất 
và kết cấu khi giảm tần số tự nhiên tác động lên kết cấu trên đất có độ cứng nhỏ. ảnh hưởng của 
đáp ứng đất có thể chấp nhận ở phần khi dùng phổ đáp ứng thiết kế mà thay đổi cho phù hợp 
với prôfin của đất về chiều sâu của mô đun trượt. 

Nói chung, tần số gần bằng với tần số dao động là tần số tự nhiên của tòa nhà hoặc một thành 
phần của tòa nhà, còn tần số lớn hơn sẽ là đáp ứng. Các trận động đất với tần số thấp từ 0,5 Hz 
đến 8 Hz, duy trì dao động với các tần số thấp hơn tần số tự nhiên của tòa nhà; dao động do con 
người gây ra thường ở tần số lớn hơn và duy trì dao động của các thành phần của tòa nhà. Hơn 
nữa dải các tần số của dao động thẳng đứng của các thành phần ngôi nhà (6 Hz đến 40 Hz) nằm 
trong dải của dao động do con người tạo ra, ảnh hưởng đến các đặc trưng uốn cong tương đối 
lớn được quan sát ở trên trần (xem tài liệu tham khảo [49]) E.3 Mối quan hệ giữa rung động ở 
mặt đất và nền móng 

Có những khó khăn liên quan đến việc đo đạc trên đất gần tòa nhà, thí dụ như: 

- điểm đo thường xa các vị trí quan tâm ở bên trong kết cấu; 

- có nhiều điều không chắc chắn khi gắn đầu đo lên đất hơn là trên kết cấu tòa nhà; 

- đất gần CTXD thường bị nhiễu; 

- các biên độ rung động gần tòa nhà có thể thay đổi theo khoảng cách tính từ tòa nhà và tỷ lệ với 
chiều dài bước sóng. 

Các phương pháp trực tiếp để phân tích mối tương quan giữa đất và kết cấu thường đắt tiền và 
cần hiểu biết chi tiết về các tính chất của đất, tuy nhiên các phương pháp này có thể đưa ra một 
số hướng dẫn về các yếu tố sau chịu ảnh hưởng của rN. 

a) Biên độ của rung động có thể chịu ảnh hưởng của sự phản xạ ở phía trước của móng (phía 
sóng đi qua) và bị giảm ở phía sau do tiêu tán và phản xạ ở mặt trước. Những ảnh hưởng này 
phụ thuộc vào kích thước của móng, chiều sâu và chiều dài bước sóng dao động. 

b) Khi lan truyền giống như sóng Rayleigh mặt (thường đối với nguồn xa) , thì biên độ giảm theo 
chiều sâu (xem thí dụ ở hình E.2), móng càng sâu thì dao động càng nhỏ. 

c) Các dao động động đất mạnh thường giống các sóng trượt phân cực ngang truyền theo 



phương thẳng đứng có biên độ tăng lên như các sóng đi ra từ lớp cứng hơn. Hơn nữa móng 
càng sâu thì rung động càng nhỏ đi. 

Các điều phức tạp đó loại trừ một tập hợp xác định các nguyên tắc liên quan đến rN và r0 việc 
phân loại kết cấu và tính chất của dao động, nhưng cả hai phép đo (xem tài liệu tham khảo [50]) 
và nghiên cứu lý thuyết chỉ ra rằng trong phần lớn các trường hợp các dao động của con người 
tạo ra thì giá trị rN có thể bằng một hoặc nhỏ hơn. Điều này được xác nhận ở những kết quả 
bằng câu hỏi thăm dò 

1/
 chỉ ra là đối với chuyển động thẳng đứng, không xét về tần số, thì rN ở 

trong khoảng 0,3 đến 0,6. Độ khuyếch đại cực đại ghi được là trong đặc trưng nằm ngang và 
tăng lên tới 13 % . Biểu đồ của các câu trả lời trong các bảng câu hỏi được cho trong hình E.3 và 
E.4. 

Sự suy giảm chung của các rung động thẳng đứng trên móng so sánh với trên mặt đất gần tòa 
nhà có thể không nắm được trong trường hợp ở đó có đặc trưng dao động rõ rệt đến rung động 
liên tục. 

Đối với các vị trí đo thích hợp gần tòa nhà thì các vị trí này phải cách tòa nhà nhỏ hơn 2 m hoặc 
1/10 chiều dài bước sóng. 

 

LR là chiều dài bước sóng Rayleigh 

Hình E.2 - Sự biến đổi của biên độ rung động uZ theo chiều sâu z của sóng Rayleigh 



 

Hình E.3 Sự phân bố tần số rN (rung động theo phương thẳng đứng) 

 

Hình E.4 Sự phân bố tần số rN (rung động theo phương nằm ngang) 
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