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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết của đề tài 

Hiện nay trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước 

nói chung đang trong quá trình hiện đại hóa và phát triển xây dựng các 

công trình cơ sở & Hạ tầng. Riêng khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh 

quá trình xây dựng đang phát triển rất mạnh, nhất là việc xây dựng các 

tòa nhà cao ốc văn phòng và chung cư với mật độ tập trung cao tại các 

quận trung tâm của Thành Phố. 

Với trình trạng giá đất đắt đỏ và nguồn đất khan hiếm thì việc xây dựng 

tầng hầm ở các chung cư & cao ốc văn phòng ngày càng phổ biến và 

cần thiết. 

Vì vậy việc tính toán thiết kế và thi công hố móng sâu được thực hiện 

ngày càng phổ biến ở nước ta. Tuy nhiên do nước ta nằm trong vùng 

động đất yếu hầu hết các tính toán thiết kế điều không xét tới yếu tố 

ảnh hưởng của động đất khi công trình đi vào sử dụng 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Hệ thống tóm tắt lại các lý thuyết tính toán tường vây trong đó có xét 

đến yếu tố ảnh hưởng của động đất khi công trình đưa vào sử dụng và 

vận hành.  

Sử dụng phần mềm viết bằng phương pháp phần tử hữu hựu hạn 

DeepEx để tính toán chuyển vị và nội lực khi có động đất xảy ra, từ đó 

đánh giá kết quả tính toán, đưa ra nhận xét, kết luận sự ảnh hưởng của 

động đất đến tường vây trong tính toán và thiết kế công trình. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

Các công trình tầng hầm điển hình tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu áp dụng các lí thuyết về tính toán tường tầng hầm. 
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Dùng phần mềm viết bằng phương pháp phần tử hữu hựu hạn DeepEx 

để phân tích. 

So sánh kết quả và phân tích. 

5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Do thời hạn nghiên cứu có hạn, đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi 

công trình có 3 sàn tầng hầm dùng tường vây Barrette bằng phương 

pháp Semi – Topdown. 

6.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Đề tài “Tính toán nội lực và chuyển vị tường vây có xét đến tác 

động của động đất” là cơ sở tham khảo cho các kỹ sư trong quá trình 

thiết kế để đánh giá chuyển vị và nội lực giữa việc không và có xét đến 

tác động của động đất đồng thời có thể là tài liệu tham khảo phục vụ 

cho chuyên ngành Địa kỹ thuật Xây Dựng. 

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và các phụ lục, bố cục 

của luận văn bao gồm các chương chính như sau: 

 Chương 1: Tổng Quan; 

 Chương 2: Cơ Sở lý thuyết; 

 Chương 3: Tính toán phân tích nội lực và chuyển vị của tường vây 

có xét đến ảnh hưởng của động đất; 
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CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN 

1.1. Tình hình xây dựng tầng hầm 

1.1.1. Trên thế giới 

Sơ lược tình hình xây dựng xây dựng tầng hầm trên thế giới 

1.1.2. Tại Việt Nam 

Hiện nay trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước 

nói chung đang trong quá trình hiện đại hóa và phát triển, nhu cầu xây 

dựng các công trình cơ sở & Hạ tầng là rất lớn trong có nhu cầu về xây 

dựng tầng hầm trong các công trình dân dụng & Công nghiệp. 

1.2. Hố móng sâu 

1.2.1. Đặc điểm 

Đặc điểm của hố đào sâu liên quan tới yếu tố địa phương, đặc tính của 

đất nền tại nơi thi công, các giải pháp kết cấu và kỹ thuật thi công hố 

đào.  

1.2.2. Phân loại 

Các hình thức phân loại Hố móng sâu: 

 Theo Phương thức đào 

 Phân loại theo đặc điểm chịu lực của kết cấu chắn giữ 

 Phân loại theo chức năng chắn giữ hố đào 

1.3. Các loại tường vây hố móng 

 Tường chắn bằng xi măng đất trộn ở tầng sâu 

 Tường chắn bằng cọc khoan nhồi 

 Tường chắn dùng cọc bản thép 

 Tường chắn bằng cọc bản bê tông cốt thép 

 Tường vây barrette 

 Giếng chìm và giếng hơi ép 
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1.4. Một số công trình hố đào sâu trên thế giới và việt nam 

1.4.1. Trên thế giới 

Một số công trình hố đào sâu trên thế giới: 

 Tòa nhà Chung – Wei Đài Loan : 20 tầng, 3 tầng hầm; 

 Tháp đôi Luala Lumpur city Center Malaysia; 

 Tòa nhà Commerce Bank: 56 tầng; 3 tầng hầm; 

 Tòa nhà Cental Plaza HongKong : 75 tầng, 3 tầng hầm; 

 Tòa thư viện Anh: 7 tầng, 4 tầng hầm; 

 Tòa nhà Chung- Hava Đài Loan : 16 tầng, 3 thầng hầm. 

1.4.2. Tại Việt Nam 

Một số công trình hố đào sâu tại Việt Nam: 

 Cục tần số vô tuyến điện, Trần Duy Hưng, Hà Nội; tường barrette dày 

80cm, 27 tầng có 3 thầng hầm; 

 Chung cư Nguyễn Thái Học, phường Yết Kiêu: có 2 tầng hầm; 

 Vietcombank Tower, 98 Trần Quang Khải, Hà nội: 2 tầng hầm; 

 Hacinco Tower : tường barrette: 2 tầng hầm; 

 Kho bạc nhà nước Hà Nội: 2 tầng hầm; 

 Tòa nhà văn hóa đa năng, Pasteur, quận 1, Hồ Chí Minh: 3 tầng hầm; 

 Tòa nhà Vincom Tower, Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí Minh: có 6 

tầng hầm; 

 Bitexco tower, Hồ Chí Minh: 2 tầng hầm; 

 Lottery Tower, Lê Thánh Tôn, Hồ Chí Minh: 3 tầng hầm. 
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CHƯƠNG 2  

CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Tải trọng 

Các dạng tải trọng: Tải trọng thường xuyên; Tải trọng tạm thời; Tải 

trọng đặc biệt. 

Các dạng tải trọng tác động lên kết cấu chắn giữ chủ yếu có: Áp lực 

đất; Áp lực nước; Tải trọng truyền từ móng qua môi trường đất của 

công trình xây dựng trong phạm vi vùng ảnh hưởng (ở gần hố móng) 

[1]; Tải trọng thi công; Tải trọng động đất; Tải trọng phụ do sự biến 

đổi nhiệt độ và co ngót của bê tông gây ra tùy theo thiết kế kết cấu 

chắn giữ hố móng khác nhau cũng như điều kiện đất nền mà các loại 

tải trọng sẽ xuất hiện ở các dạng khác nhau. 

Áp lực đất gồm có 3 loại: Áp lực đất tĩnh; Áp lực chủ động; Áp lực bị 

động. 

2.2. Các lý thuyết tính toán áp lực đất 

2.2.1. Lý thuyết Tính áp lực đất tĩnh: 

Tường chắn duy trì tĩnh tại bất động ở nguyên vị trí của nó thì áp lực 

đất tác động vào tường gọi là áp lực đất tĩnh. Đất ở phía sau tường chắn 

cân bằng đàn hồi, áp lực đất tĩnh được tính theo công thức sau: 

0 0( )i ip h q K   

2.2.2. Lý thuyết áp lực đất Rankine 

 Tính áp lực đất tĩnh theo công thức: 

0 0
bt bt
x zp K    

Trong đó: 

Ko : Hệ số áp lực tĩnh của đất  
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 Tính áp lực đất chủ động Rankine với Giả thuyết bỏ qua mát giữa 

đất và tường, mặt đất nằm ngang, tường thẳng đứng sẽ có hai trường 

hợp tính toán đối với đất cát và đối với đất đính. 

 Tính áp lực đất bị động Rankine với Giả thuyết bỏ qua mát giữa đất 

và tường, mặt đất nằm ngang, tường thẳng đứng cũng sẽ có hai 

trường hợp đối với đất cát và đối với đất dính. 

2.2.3. Lý thuyết áp lực đất Coulumb 

Các giả thuyết: Mặt trượt phẳng. Khối trượt đượt coi là một vật thể rắn 

ở trạng thái cân bằng giới hạn. Hướng của áp lực đất lên tường là xác 

định. Trị số thực tế của áp lực chủ động là trị số lớn nhất trong tất cả 

các trị số áp lực chủ động có thể có từ các khối trượt chủ động. Trị số 

của áp lực bị động là trị số nhỏ nhất trong tất cả các trị số áp lực bị 

động có thể có từ các khối trượt giả định. 

 Áp lực đất chủ động: Cho hai trường hợp đất rồi và đất dính; 

 Áp lực đất bị động: Cho hai trường hợp đất rồi và đất dính; 

2.3. Các lý thuyết tính toán tường liên tục trong đất 

Các lý thuyết tính toán tường liên tực trong đất có rất nhiều phương 

pháp nhưng trong luận này chủ yếu sơ lược 2 phương pháp: 

 Phương pháp Sachipana của Nhật 

 Phương pháp đàn hồi 

Chi tiết tương đối các phương pháp được trình bày trong báo cáo luận 

văn. 

2.4. Lý thuyết tính toán lực động do ảnh hưởng động đất 

2.4.1. Tính toán theo TCVN 9386:2012:  

Tổng lực thiết kế tác dụng lên tường chắn tại lưng tường, Ed được cho 

bởi công thức sau: 

21
*.(1 ). .

2d v ws wdE k K H E E     
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2.4.2. Tính toán theo tài liệu [4] của Chang-Yu Ou, Deep 

Excavation mục 4.6.7 

Theo tài liệu [4] của Chang-Yu Ou, Deep Excavation mục 4.6.7: Động 

đất gây ra gia tốc ngang và đứng, lần lượt làm tăng áp lực bên ngoài 

tường chắn và giảm bớt áp lực bị động phía trong tường. Theo phương 

trình chung của Mononobe-Okabe (Okabe, 1926; Mononobe, 1929) để 

tính toán áp lực đất chủ động và bị động dưới ảnh hưởng của động đất. 

Như trong Hình 2-10, áp lực đất chủ động và bị động (Pae, Ppe) dưới 

ảnh hưởng của động đất có thể tính toán theo phương trình sau: 

2
1

1
(1 )

2ae v aP H k K   

2
1

1
(1 )

2pe v pP H k K   

2.5. Lý thuyết tính toán kiểm tra ổn định của hố đào 

Kiểm tra ổn định chống trồi của hố móng gồm có cá phương pháp: 

 Phương pháp Terzaghi – Peck 

 Phương pháp Caquot – Kerisel 

 Phương pháp tính chống trồi đáy khi đồng thời xem xét cả c và  

2.5.1. Kiểm tra ổn định chống chảy thấm của hố đào 

 Kiểm tra ổn định chống phun trào 

 Kiểm tra ổn định chống cột nước có áp 

2.6. Lý thuyết phần mềm deepex 

Định nghĩa mô hình Tường chắn với giả thuyết tính toán cắt giả định 

bề rộng tường 1m để tính toán, Phần mềm được viết bằng phương pháp 

phần tư hữu hạn sử dụng các giả thuyết tính toán áp lực đất đã được 

nghiên cứu và áp dụng trên thế giới để mô hình tính toán và kiểm tra.  
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CHƯƠNG 3  

TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH NỘI LỰC VÀ CHUYỂN VỊ TƯỜNG 

VÂY CÓ XÉT ĐẾN TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘNG ĐẤT 

3.1. Tổng quan 

3.1.1. Giới thiệu chung 

Công trình dùng thực tế dùng trong nghiên cứu với quy mô 03 tầng 

hầm. Giải pháp đào đất thi công tầng hầm sử dụng hệ tường vây dày 

600 và 800, dài 23m đến 25m (tính từ MĐTN) kết hợp với hệ sàn hầm 

và kingpost để giữ ổn định hố đào phục vụ quá trình thi công đào đất 

và kết cấu phần ngầm  

3.1.2. Tên và vị trí công trình thực tế dùng trong nghiên cứu 

Tên công trình: Trung tâm thương mại – Khách sạn cao cấp và Văn 

phòng cho thuê 

Vị trí công trình thực tế sử dụng trong nghiên cứu: 196 Hoàng văn 

Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

3.2. THÔNG SỐ ĐỊA CHẤT VÀ TẢI TRỌNG 

3.2.1. Số liệu địa chất 

Số liệu địa chất được lấy theo báo cáo KSĐC thực hiện bởi công ty 

TNHH địa chất xây dựng Phú Nguyên tháng 11/2015. 

Công trình thực tế xây dựng được khoan 2 hố khoan với HK1 sâu 70m 

và hố khoan HK2 sâu 35m tổn độ sâu 2 hố khoan 105mm. 

Các thông số về mặt cắt và hình trụ hố khoan được đính kèm theo Phụ 

lục. 

Các thông số địa chất dùng trong tính toán được trình bày trong Bảng 

3.1. 
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Bảng 3.1: Bảng thông số địa chất dùng trong tính toán 

3.2.2. Thông số tải trọng 

3.2.2.1. Phụ tải mặt đất 

Mặt giáp đường Hoàng Văn Thụ - DW1: phụ tải mặt đất 20 kN/m2 

(Phụ tải chọn cho vị trí tính toán điển hình trong luận văn); 

Mặt giáp White Palace - DW2/DW5: phụ tải mặt đất 10 kN/m2;  

Mặt giáp đường nội bộ DW3: phụ tải mặt đất 15kN/m2; 

Mặt giáp Adora - DW4: phụ tải tại cao trình thấp hơn mặt đất -4.30m 

là 20kN/m2; 

3.2.2.2. Gia tốc nền thiết kế 

Theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu 

động đất, Phụ lục H: Bảng Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành 

chính thì khu vực nghiên cứu có gia tốc nền agR=0.0702 

Gia tốc nền thiết kế ag=I.agR=1.25*0.0844=0.1055 

Trong đó lấy hệ số tầm quan trọng: I=1.25 

3.3. THÔNG SỐ MÔ HÌNH 

3.3.1. Thông số hố đào 

Hố đào thực tế có kích thước khoảng 54.3m x 58.6m.  

Chiều sâu hố đào điển hình tính từ mặt đất tự nhiên đến cao độ đáy lớp 

bê tông lót 11.35m, riêng khu vực đài hố PIT là 13.15m 
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Hình 3.1: Mặt bằng bố trí tường vây 

3.3.2. Thông số sàn hầm 

3.3.2.1. Đặc trưng tiết diện và vật liệu 

Bảng 3.2: Bảng thông số sàn tầng hầm 
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3.3.2.2. Độ cứng thanh chống 

Độ cứng thanh chống được tính bằng công thức: 

*0.5

EA
k n

LB
  (3-1)

Bảng 3.3: Bảng độ cứng của thanh chống (sàn) 

 
3.3.3. Qui trình thi công đề xuất 

Quy trình thi công đề xuất điển hình như sau: 

 Giai đoạn 0: Thi công tường vây  

 Giai đoạn 1: Đào đất tới sàn hầm 1  

 Giai đoạn 2: Thi công sàn hầm 1  

 Giai đoạn 3: Thi công sàn tầng 1  

 Giai đoạn 4: Đào đất tới sàn hầm 2  

 Giai đoạn 5: Thi công sàn hầm 2  

 Giai đoạn 6: Đào đất tới đài cọc và sàn hầm 3  

 Giai đoạn 7: Thi công đài cọc và sàn hầm 3 

 Giai đoạn 8:  Công trình đi vào vận hành không xét đến tác động 

của động đất 

 Giai đoạn 9: Công trình đi vào vận hành có xét đến tác động của 

động đất 
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3.3.4. Mô hình công trình 

 

Hình 3.2: Hình ảnh mô hình tường vây trong phần mềm DeepEx 

3.4. Kết quả tính toán nội lực và chuyển vị bằng phần mềm 

deepex 

3.4.1. Kết quả áp lực đất 

 

Hình 3.3: Biểu đồ áp lực đất cho giai đoạn 0,1,2,3,4,5,6,7 
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Hình 3.4: Biểu đồ áp lực đất cho giai đoạn 8 và 9 

3.4.2. Kết quả Moment uốn 

 

Hình 3.5: Biểu đồ kết quả Moment cho giai đoạn 0,1,2,3,4,5,6,7 
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Hình 3.6: Biểu đồ kết quả Moment cho giai đoạn 8 và 9 

3.4.3. Kết quả Lực cắt 

 

Hình 3.7: Biểu đồ kết quả lực cắt cho giai đoạn 0,1,2,3,4,5,6,7 

 

Hình 3.8: Biểu đồ kết quả lực cắt cho giai đoạn 8 và 9 

3.4.4. Kết quả chuyển vị của tường 

 

Hình 3.9: Biểu đồ kết quả chuyển vị của tường giai đoạn 
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0,1,2,3,4,5,6,7 

 

Hình 3.10: Biểu đồ kết quả chuyển vị của tường giai đoạn 8 và 9 

3.4.5. Kết quả tính toán thép 

Tính toán thép cho trường hợp không xét đến động đất (Stage 8) và 

trường hợp có xét đến động đất (Stage 9) được thể hiện trong biểu đồ 

Hình 3.11 bên dưới: 

 

Hình 3.11: Biểu đồ diện tích thép chịu moment cho trường hợp 

không có động đất và có động đất 

Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích nội lực cho thấy sự thay đổi về nội lực là không 

lớn giữa không xét và có xét động đất trong tính toán và thiết kế. 

Và như vậy sự thay đổi về diện tích thép là không lớn, đối với cốt thép 

chịu moment uốn sự thay đổi cốt thép tại các mặt cắt chịu nội lực lớn 

là rất ít, tại các mặt cắt chịu nội lực bé do về yêu cầu cấu tạo và thuận 

tiện cho việc thi công nên việc tính toán và bố trí cốt thép hầu như 
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không thay đổi giữa việc không xét và có xét đến tác động của động 

đất, như vậy có thể không xét đến yếu tố động đất khi tính toán và thiết 

kế tường vây trong phạm vi giới hạn của luận văn. 

Để làm sáng tỏ hơn về việc cần thiết phải xét đến tác động động đất 

trong thiết kế tường vây, tác giả khảo sát thêm 1 trường hợp khi gia 

tốc nền tăng lên 1,6 lần so với gia tốc động đất ở khu vực đang khảo 

sát như mục bên dưới. 

3.4.6. Kết quả tính toán nội lực và chuyển vị tường vây trong 

trường hợp giả thuyết gia tốc nền tăng lên 1,6 lần. 

 Kết quả tính toán áp lực đất: 

 

Hình 3.12: Biểu đồ áp lực đất cho giai đoạn 8 và 10 

 Kết quả tính toán moment: 

 

Hình 3.13: Biểu đồ moment cho giai đoạn 8 và 10 
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 Kết quả tính toán lực cắt: 

 

Hình 3.14: Biểu đồ lực cắt cho giai đoạn 8 và 10 

 Kết quả tính toán chuyển vị: 

 

Hình 3.15: Biểu đồ lực chuyển vị cho giai đoạn 8 và 10 

 Kết quả tính toán cốt thép cho giai đoạn 10 (Stage 10) So với giai 

đoạn 8 (Stage 8): 
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Hình 3.16: Biểu đồ diện tích thép chịu moment cho trường hợp 

không có động đất và có động đất 

 Nhận xét 

Đối với nội lực: Sự thay đổi trong trường hợp có xét động đất và giả 

thuyết gia tốc nền tăng 1,6 lần (giai đoạn 10) so với giai đoạn vận hành 

không xét đến động đất (giai đoạn 8) được cho trong bảng bên dưới: 

Bảng 3.4: Diện tích thép chịu momnet uốn của tường vây khi giả 

thuyết gia tốc nền tăng 1,6 lần 

 

Đối với diện tích thép: Đối với giai đoạn 8 và 10: Sự thay đổi về diện 

tích thép tương đối đáng kể giữa việc không xét và có xét đến tác động 

của động đất khi giả thuyết gia tốc nền tăng lên 1,6 lần (Thép phía 

ngoài hố đào tăng 18% so với trạng thái tĩnh, thép phía trong hố đào 

tăng 42% so với trạng thái tĩnh). 

Như vậy trong trường hợp tính toán thiết kế tường vây có xét đến tác 

động của động đất khi gia tốc nền tăng lên hai lần thì diện tích thép 

của tường vây tăng lên rất đáng kể so với không xét đến tác động của 

động đất, vì vậy trong trường hợp công trình nằm ở những vùng có gia 

tốc nền lớn cần xem xét đến yếu tố ảnh hưởng của động đất đến công 

trình. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Việc tính toán chuyển vị và nội lực của tường vây trong trong báo cáo 

luận văn này chủ yếu dùng phần mềm DeepEx để mô hình và tính toán 

phân tích kết quả. Phần mềm DeepEx được viết dựa trên phương pháp 

phần tử hữu hạn trên cơ sở sử dụng các lý thuyết mô hình đất của 

Winkler, các tiêu chuẩn châu Âu có liên quan và lý thuyết Mononobe-

Okabe đối với áp lực đất bị động và chủ động khi có có xét đến tác 

động của động đất… 

Qua kết quả phân tích và tính toán nội lực và chuyển vị của tường vây 

khi có xét đến tác động của động đất sau khi tính toán bằng phần mềm 

DeepEx trong báo báo luận văn cho thấy việc gia tăng nội lực kéo theo 

sự thay đổi về việc tính toán và bố trí cốt thép như đã trình bày trong 

mục 3.4.5 trong báo cáo này với kết quả là sự thay đổi về cốt thép cũng 

không nhiều. 

Như vậy trong bài toán tính toán nội lực và chuyển vị của tường vây 

trong trường hợp có xét đến tác động của động đất với điều kiện giới 

hạn trong luận này này thì sự gia tăng về nội lực và chuyển vị rất thấp 

và dẫn đến việc gia tăng cốt thép cũng không lớn và như vậy có thể 

không xét đến yếu tố động đất trong việc tính toán và thiết kế tường 

vây. 

Trong trường hợp xét đến yếu tố động đất nếu giả thuyết gia tốc nền 

tăng lên 1,6 lần so với gia tốc tại vị trí được sử dụng nghiên cứu trong 

luận văn thì kết quả nội lực và chuyển vị của tường vây tăng lên đáng 

kể cụ thể Moment uốn tăng lên 20,25%, lực cắt tăng lên 21,07%, 

chuyển vị tăng lên 27,55%. Tiết diện thép chịu moment phía ngoài hố 

đào tại vị trí có moment uốn lớn nhất tăng 18%, tiết diện thép chịu 
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moment phía trong hố đào tại vị trí có moment uốn lớn nhất tăng 42% 

so với trạng thái không xét đến tác động của động đất. Vì vậy trong 

trường hợp này cần xem xét đến yếu tố động đất trong tính toán và 

thiết kế tường vây. 

KIẾN NGHỊ 

Cần phân tích các bài toán ứng xử của tường vây với chiều sâu hố 

đào, điều kiện đất nền và biện pháp thi công khác nhau để có thể rút 

ra được nhận xét kết luận có tính phổ quát hơn khi thiết kế tường vây 

trong vùng có xét đến tác động của động đất. 

Do đặc thù Việt Nam nằm ở phân vùng xác xuất xảy ra động đất thấp, 

qua các kết quả tính toán ở Chương 3 và Kết luận, báo cáo luận văn 

kiến nghị để đơn giản trong tính toán thiết kế tường vây tại các khu 

vực phía Nam – Việt Nam (khu vực có cường độ động đất trung bình 

và yếu) có thể không cần xét đến tác động của động đất.  

Tuy nhiên tùy theo mức độ tầm quan trọng của công trình, tùy theo 

khu vực thiết kế, đặc biệt các khu vực phía Bắc Trung Bộ, Tây 

Bắc…, nơi gia tốc nền thiết kế có thể lớn hơn 1,6 lần đối với khu vực 

được nghiên cứu trong luận văn, nội lực có xét đến tác động của động 

đất có thể lớn hơn nhiều so với trường hợp không xét động đất. Do 

đó cần tư vấn cho chủ đầu tư quyết định trong quá trình thực hiện 

thiết kế công trình.
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