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 TỔNG QUAN CHƯƠNG 1.

 TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG ĐẤT VÀ THIẾT KẾ CÔNG 1.1.
TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT 

 Động đất 1.1.1.

Động đất là hiện tượng dao động rất mạnh của nền đất xảy ra khi một 
nguồn năng lượng lớn được giải phóng trong thời gian rất ngắn do sự 
nứt rạn đột ngột trong phần vỏ hay trong phần áo trên của quả đất. 
Năng lượng động đất được trải dài trên một diện tích và lan truyền đến 
bề mặt trái đất dưới dạng sóng. Sóng này khi truyền đến bề mặt sẽ gây 
ra sự rung động mạnh và có thể phá hoại công trình, nhà cửa, gây 
nguy hiểm cho con người. Các trận động đất đã gây ra cái chết cho 
hàng trăm đến hàng chục ngàn người và thiệt hại hàng chục đến hàng 
trăm tỉ đô la. 

 Khái niệm về cách chấn đáy 1.1.2.

Các dạng gối sử dụng trong kỹ thuật cách chấn cho công trình thường 
gồm hai dạng phổ biến: gối cao su (gối đàn hồi) và gối trượt ma sát 
(dạng con lắc). Gối cao su thường được chia thành ba loại (Kelly, 
1993), (Naeim, F., & Kelly, J. M, 1999): gối cao su tự nhiên (Natural 
rubber bearing, NRB), gối cao su có độ cản nhớt lớn (High-damping 
rubber, HDR), và gối cao su có lõi chì (Lead rubber bearing, LRB).  

So với gối cao su, gối trượt ma sát phát triển sau. Nó được giới thiệu 
đầu tiên vào năm 1987 bởi Zayas (Zayas, 1987). Gối trượt ma sát hiện 
đang được nghiên cứu bao gồm ba dạng: gối con lắc ma sát đơn 
(Single Friction Pendulum, SFP), gối con lắc ma sát đôi (Double 
Friction Pendulum, DFP) và gối con lắc ma sát ba (Triple Friction 
Pendulum, TFP) (Constantinou, 2004), (Dao, 2013).  
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 Hình 1.1.Gối con lắc ma sát đơn, gối SFP (EPS, 2011) 

 Gối con lắc ma sát bán kính cong thay đổi (VFPI) 1.1.3.

Do những hạn chế của FPS, nhiều nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm 
những dạng hình học khác nhau cho bề mặt trượt của gối cách chấn. 
Một loại gối cách chấn mới được phát triển gần đây, được gọi là gối 
con lắc bán kính cong thay đổi (Variable Frequency Pendulum 
Isolator, VFPI), kết hợp các ưu điểm của cả hai loại gối cách chấn FPS 
và PF (Pure Friction, PF), bỏ đi những bất lợi của FPS và PF (Pranesh 
và Sinha, 1998, Pranesh, 2000). 

 Gối VFPI được tìm thấy có hiệu quả hơn dưới nhiều chuyển động nền 
và kết cấu vì các tính chất sau đây của VFPI: (1) thời gian dao động 
phụ thuộc vào sự dịch chuyển trượt, và (2) lực hồi phục của nó có giá 
trị giới hạn và thể hiện ứng xử làm mềm (Malu và Murnal, 2010). 

Một bề mặt trượt dựa trên sự biểu diễn của một hình elip đã được sử 
dụng làm cơ sở để phát triển bề mặt trượt của VFPI (Pranesh, 2000).  

 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU GỐI CÔ LẬP 1.2.
TRƯỢT MA SÁT 

 Tình hình nghiên cứu ngoài nước 1.2.1.

Gối SFP được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1987 bởi Zayas và cộng 
sự với tên gọi là FPS. Theo như nghiên cứu này, đây là một thiết bị cải 
tiến ở các đặc điểm như: khả năng phục hồi, sự tiêu tán năng lượng và 
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đặc biệt là hiệu quả cách ly dao động. Dưới sự chuyển động đất nền, 
con lắc sẽ trượt trên mặt cong tạo ra sự cách ly và tiêu tán một phần 
năng lượng do động đất truyền vào kết cấu. Khi kết thúc các trận động 
đất, con lắc dễ dàng về lại vị trí cân bằng ban đầu dưới tác dụng lực 
phục hồi được tạo ra bởi độ cứng ngang kb của gối.  

Một hệ cách chấn mới gọi là VFPI (Pranesh, M. and Sinha, R, 2000) 
kết hợp những ưu điểm của cả hai hê cách chấn con lắc ma sát cong 
(FPS) và hệ con lắc ma sát phẳng (Pure Friction, PF) đã được phát 
triển gần đây. 

 Các công trình nghiên cứu trong nước 1.2.2.

. Nghiên cứu của Đỗ Kiến Quốc (2009) đã phân tích ứng xử của kết 
cấu được cách chấn bằng gối SFP chịu động đất. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy hiệu quả của gối SFP trong thiết kế cách chấn.  

Nghiên cứu của  nhóm Nguyễn Anh Phúc, Đào Đình Nhân, Nguyễn 
Hồng Ân (2015) về ảnh hưởng của chuyển vị ban đầu đến chuyển vị 
đỉnh của gối cách chấn ma sát con lắc đơn. Nghiên cứu này khảo sát 
ảnh hưởng của chuyển vị ban đầu đến lịch sử chuyển vị và chuyển vị 
đỉnh của của gối cách chấn ma sát con lắc đơn, bằng cách mô phỏng 
ứng xử của hệ cách chấn một khối lượng chịu kích động động đất.  

Nghiên cứu của Nguyễn Văn Nam (2017) về mô hình kết cấu gối cô 
lập trượt ma sát cho công trình chịu tải trọng động đất, nghiên cứu đã 
xây dựng mô hình tính toán kết cấu cách chấn bằng các gối trượt ma 
sát SFP, DFP và TFP. Đánh giá chi tiết hiệu quả giảm chấn các dạng 
gối này cho công trình.Cũng như phát triển được một mô hình cải tiến 
cho gối TFP. 

 Gối VFPI được phát triển và giới thiệu gần đây nên các nghiên cứu về 
gối này vẫn chưa được các tác giả trong nước đề cập đến. 
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 MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN VÀ PHƯƠNG PHÁP 1.3.
NGHIÊN CỨU 

Mục tiêu của luận văn là khảo sát đáp ứng về chuyển vị, gia tốc tuyệt 
đối của gối cách chấn ma sát con lắc đơn bán kính thay đổi (VFPI) so 
sánh với kết quả phân tích đáp ứng về chuyển vị, gia tốc tuyệt đối của 
gối cách chấn ma sát con lắc đơn (FPS). Để thực hiện được điều này, 
luận văn sẽ phân tích đáp ứng chuyển vị, gia tốc của gối ma sát con 
lắc đơn bán kính thay đổi (VFPI) với các thông số tối ưu theo (Malu 
Girish, Murnal Pranesh, 2013) chịu tác động của khoảng 14 băng gia 
tốc gần phay (near-fault) ghi được từ các trận động đất trên khắp thế 
giới, đồng thời so sánh với đáp ứng chuyển vị, gia tốc của gối ma sát 
con lắc đơn (FPS) khi thay đổi các giá trị bán kính cong R của gối này 
chịu tác động của cùng 14 băng gia tốc như trên.  

Đáp ứng của hệ cách chấn đáy và gối cách chấn với động đất được 
phân tích bằng phần mềm chuyên dụng OpenSees. 
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 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHƯƠNG 2.

 GỐI CON LẮC MA SÁT ĐƠN VỚI MẶT CONG CÓ BÁN 2.1.
KÍNH KHÔNG ĐỔI (SFP) 

Trong phần tính toán, ta chỉ xét các bậc tự do theo phương ngang, 
chuyển vị theo phương đứng và góc xoay được bỏ qua. Giả thiết này 
được chấp nhận dựa trên sự linh động theo phương ngang của gối 
cách chấn, đồng thời độ cứng theo phương đứng là lớn so với độ cứng 
phần tử mà gối được gắn vào (Mahin, T. A. Morgan and S. A., 2011) 

Quan hệ giữa lực và chuyển vị của gối SFP trong một chu kỳ được thể 
hiện trên Hình 2.1. Đây là quan hệ phi tuyến. 

 
Hình 2.1.Đường ứng xử trễ chuẩn hóa trong gối con lắc ma sát 

đơn 

Luận văn sử dụng phần tử vật liệu Steel 01 trong phần mềm OpenSees 
để mô phỏng đáp ứng của hệ sử dụng gối SFP. Ứng xử cứng - dẻo tái 
bền của vật liệu Steel 01 được thể hiện trên Hình 2.2 
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Hình 2.2.Ứng xử cứng – dẻo tái bền  

 GỐI CON LẮC MA SÁT ĐƠN VỚI MẶT CONG CÓ BÁN 2.2.
KÍNH THAY ĐỔI (VFPI) 

 
Hình 2.3.Đường ứng xử trễ chuẩn hóa trong gối VFPI (nét liền) 

(Pranesh, M. and Sinha, R, 2000) 

Hình dạng mặt trượt của gối VFPI bắt nguồn từ phương trình cơ bản 
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của một hình elip, với bán trục chính của nó là một hàm tuyến tính 
theo chuyển trượt của gối. Vì vậy hình dạng mặt trượt của gối là tập 
hợp của vô số các elip liên tục nhau khi bán trục chính thay đổi tuyến 
tính theo chuyển vị trượt. 

Luận văn sử dụng phần tử vật liệu ElasticPP mắc song với phần tử vật 
liệu ElasticMultiLinear trong phần mềm OpenSees để mô phỏng đáp 
ứng của hệ sử dụng gối VFPI 

Mô hình sử dụng trong luận văn này đã được xây dựng trên phần mềm 
mô phỏng và phân tích kết cấu OpenSees McKenna (1997). Opensees 
được viết ra với mục đích cải thiện quá trình mô phỏng các mô hình 
kết cấu cũng như là tính toán trong ngành kỹ thuật động đất có xét đến 
sự làm việc phi tuyến của kết cấu. Chương trình này được viết để sử 
dụng trên nền của ngôn ngữ lập trình tcl và là một chương trình mã 
nguồn mở. Điều này cho phép người sử dụng có thể kết hợp các vật 
liệu, phần tử, đối tượng được xây dựng vào chương trình một cách 
linh hoạt. 

OpenSees hoạt động dựa trên phương pháp hướng đối tượng (object-
oriented) nhằm tối đa hóa các mô đun, mở rộng các công cụ mô hình 
ứng xử cũng như việc xử lý dữ liệu. Chương trình cung cấp nhiều tiện 
ích cho người dùng và có thể mô phỏng kết cấu bên trên (structures), 
địa kỹ thuật (geotechnical), hoặc tính toán chất lỏng (fluid) với những 
mô hình làm việc phi tuyến phản ảnh sát sự làm việc của kết cấu trong 
thực tế. 
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 MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHƯƠNG 3.

 MÔ HÌNH KHẢO SÁT 3.1.

Mô hình khảo sát sử dụng trong luận văn này chấp nhận giả thiết công 
trình là cứng tuyệt đối so với độ cứng khá bé theo phương ngang của 
gối ma sát. Ảnh hưởng của kích động đứng của gia tốc nền đến 
chuyển vị ngang của gối ma sát cũng được bỏ qua. Điều này phù hợp 
với nhiều nghiên cứu trước đây. Trong khuôn khổ của luận văn này, 
tác giả giả sử gia tốc nền chỉ tác dụng theo một phương. Khi đó cả hệ 
cũng chỉ dao động theo một phương ngang. 

Khi chấp nhận những giả thiết như trên, hệ cách chấn đáy có thể được 
mô hình thành hệ một bậc tự do như trên Hình 3.2. 

Hình 3.1 thể hiện mô hình của hệ sử dụng gối VFPI. Hệ số ma sát của 
gối ma sát được chọn 0.05 và bán kính cong của gối ma sát được lựa 
chọn khảo sát thay đổi từ 0.1m đến 7.0m với bước nhảy 0,1m. 

 
Hình 3.1.Mô hình của hệ sử dụng gối VFPI được khảo sát 

𝑢 

𝑚 
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Hình 3.2.Mô hình của hệ sử dụng gối FPS được khảo sát 

 CÁC BĂNG GIA TỐC ĐẦU VÀO 3.2.

Các khảo sát trong luận văn này sử dụng các băng gia tốc trong cơ sở 
dữ liệu của PEER (Pacific Earthquake Engineering Research). Tính 
đến nay, cơ sở dữ liệu của PEER chứa hơn 21 000 bộ gia tốc.   

Luận văn sử dụng 14 băng gia tốc gần các đứt gãy (Near-field) với 
xung (pulse) lớn (NIST, 2011) (ATC, 2009).Tên của các băng gia tốc 
được chọn và hệ số tỉ lệ của chúng được thể hiện trên Bảng 3.1. Lưu ý 
rằng các băng gia tốc này đã được nhân với các hệ số tỉ lệ (như trong 
Bảng 3.1) 
Bảng 3.1-Các băng gia tốc đầu vào  

ST
T 

Số hiệu 
trong dữ 
liệu NGA 

Hệ 
số tỉ 

lệ 

Hướng 
(độ) 

phương X 

Hướng 
(độ) 

phương Y 

Khoảng 
cách R 
(km) 

1 181 0.9 140 230 0 
2 182 0.96 140 230 0.56 
3 292 1.72 0 270 6.78 
4 723 1.04 225 315 0.95 

𝑢 

𝑚 

𝑢𝑔 

𝐹/𝑊 

𝑢 

𝜇 
1/𝑅 
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ST
T 

Số hiệu 
trong dữ 
liệu NGA 

Hệ 
số tỉ 

lệ 

Hướng 
(độ) 

phương X 

Hướng 
(độ) 

phương Y 

Khoảng 
cách R 
(km) 

5 802 1.63 0 90 7.58 
6 821 1.09 180 270 0 
7 828 1.08 0 90 0 
8 879 0.77 260 345 2.19 
9 1063 0.69 228 318 0 
10 1086 0.8 90 360 1.74 
11 1165 2.79 180 90 3.62 
12 1503 0.74 90 0 0.57 
13 1529 0.86 90 0 1.49 
14 1605 1.08 180 270 0 

 PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG CỦA CÁC MÔ HÌNH 3.3.

 Kết quả đáp ứng  3.3.1.

Hình 3.3 biểu diễn lịch sử chuyển vị của hệ khi chịu tác động của 
băng gia tốc NGA1605. Qua đây có thể thấy rằng hai lịch sử chuyển 
vị này là khác nhau và chuyển vị đỉnh của chúng cũng sai khác nhau. 
Tương tự đồ thị trong Hình 3.4 biểu diễn lịch sử gia tốc của hệ cũng 
cho thấy đáp ứng chuyển vị, đáp ứng về gia tốc của hai gối là khác xa 
nhau. Vòng trễ chuẩn hóa của hai gối tựa của hệ này được biểu diễn 
trên Hình 3.5. Trong Hình 3.5, trục hoành biểu diễn chuyển vị của gối 
tựa còn trục tung là lực chuẩn hóa, được tính bằng lực trong gối tựa 
chia cho trọng lượng công trình. Ta thấy ứng xử của các gối này khá 
chênh lệch nhau. Tương ứng với cùng một giá trị chuyển vị gối VFPI 
có giá trị lực hồi phục nhỏ hơn rất nhiều so với gối FPS, gối VFPI thể 
hiện ứng xử làm mềm và lực hồi phục có giới hạn trên. 
Bảng 3.2-Các thông số gối  

Thông số gối VFPI FPS 
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Thông số gối VFPI FPS 
Khối lượng, m 1 1 
Hệ số ma sát, µ 0.05 0.05 
Bán trục nhỏ, b 0.09 m 

Bán kính R=5m 
Hằng số bán trục lớn, d 0.8 m 

 
Hình 3.3.Lịch sử chuyển vị của gối VFPI và FPS với băng gia tốc 

NGA1605 

 
Hình 3.4.Lịch sử gia tốc của gối VFPI và FPS với băng gia tốc 
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Hình 3.5.Vòng ứng xử trễ ứng với băng gia tốc NGA1605 

Với các thông số của gối VFPI như trên thực hiện phân tích đáp ứng 
của mô hình với 14 băng gia tốc. Sau khi phân tích, ứng với mỗi lịch 
sử đáp ứng chuyển vị, ta xác định chuyển vị lớn nhất của hệ cho từng 
băng gia tốc. Ứng với mỗi lịch sử đáp ứng gia tốc kết hợp với băng 
gia tốc đầu vào, ta cũng xác định được gia tốc tuyệt đối lớn nhất. Như 
vậy tổng cộng ta có 14 chuyển vị lớn nhất và 14 gia tốc tuyệt đối lớn 
nhất tương ứng. Trung bình cộng cho 14 giá trị trên ta được giá trị 
trung bình chuyển vị lớn nhất Dmean_14= 0.507m, giá trị trung bình gia 
tốc tuyệt đối lớn nhất Amean_14=0.685m/s2  

Thực hiện phân tích đáp ứng của mô hình gối FPS với bán kính cong 
của gối ma sát được lựa chọn khảo sát thay đổi từ 0.1m đến 7.0m với 
bước nhảy 0.1m cho 14 băng gia tốc nêu trên. Sau khi phân tích, ứng 
với mỗi lịch sử đáp ứng chuyển vị, ta xác định chuyển vị lớn nhất của 
nó. Ứng với mỗi lịch sử đáp ứng gia tốc kết hợp với băng gia tốc đầu 
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vào, ta cũng xác định được gia tốc tuyệt đối lớn nhất. Như vậy tổng 
cộng ta có 14 chuyển vị lớn nhất và 14 gia tốc tuyệt đối lớn nhất tương 
ứng với một bán kính cong R. Trung bình cộng cho 14 giá trị trên ta 
được giá trị trung bình chuyển vị lớn nhất Dr

mean_14, giá trị trung bình 
gia tốc tuyệt đối lớn nhất Ar

mean_14. Sau đó vẽ đường cong quan hệ 
giữa chuyển vị với bán kính và đường cong quan hệ giữa gia tốc tuyệt 
đối với bán kính như hình Hình 3.6. Qua Hình 3.6 cho thấy khi bán 
kính cong R của gối tăng lên thì chuyển vị trong gối cũng tăng, khi 
bán kính còn nhỏ hơn 2.5m thì sự thay đổi của bán kính cho thấy sự 
thay đổi rất nhanh về chuyển vị, khi bán kính thay đổi từ 2.5m đến 5m 
thì sự thay đổi về chuyển vị là rất ít. Khi bán kính của gối lớn hơn 5m 
thì chuyển vị hầu như không thay đổi và bắt đầu tiến đến giá trị bão 
hòa (0.52m). Quan hệ giữa bán kính và gia tốc tuyệt đối trên Hình 3.6 
cho thấy khi bán kính của gối tăng thì gia tốc tuyệt đối giảm dần và 
gia tốc tuyệt đối cũng giảm dần đến giá trị bão hòa (1.22m/s2). 

 Lấy giá trị Dmean_14= 0.507m và dựa trên đường cong quan hệ bán 
kính R với chuyển vị (Hình 3.6) sử dụng hàm nội suy tuyến tính 
interp1 trong matlab để tìm ra bán kính R tương ứng, từ bán kính R 
này ta xác định giá trị gia tốc tuyệt đối Afps = 1.669m/s2 trên đường 
cong quan hệ bán kính R với gia tốc (Hình 3.6). 

Kết quả trên cho thấy gối VFPI mang lại hiệu quả giảm gia tốc đỉnh 
tốt hơn gối FPS. Vì với cùng một chuyển vị là Dmean_14= 0.507m ta có 
được gia tốc tuyệt đối của gối VFPI là Amean_14=0.685m/s2  nhỏ hơn 
gia tốc tuyệt đối của gối FPS Afps = 1.669m/s2. 
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Hình 3.6.Quan hệ giữa bán kính với chuyển vị, gia tốc gối FPS 

 Kết quả đáp ứng khi thay đổi cường độ các băng gia tốc 3.3.2.
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đối của hệ sử dụng gối VFPI và FPS là không đáng kể và ứng xử của 
hai gối là tương đồng nhau. 
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ở Hình 3.7 cho thấy lịch sử chuyển vị của hai hệ cách chấn là gần như 
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có sự chênh lệch gia tốc đỉnh là rất nhỏ. 

 
Hình 3.7.Lịch sử chuyển vị của gối VFPI và FPS với hệ số SF=0.25 

 
Hình 3.8.Lịch sử gia tốc của gối VFPI và FPS với hệ số SF=0.25 
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Hình 3.9.Lịch sử chuyển vị của gối VFPI và FPS với hệ số SF=3 

 
Hình 3.10.Lịch sử gia tốc của gối VFPI và FPS với hệ số SF=3 
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nhất (Dmax) và tính được chênh lệch gia tốc tuyệt đối giữa gối VFPI và 
FPS như công thức (3.1) 

s a 14A A Afp me n∆ = − _  
(3.1) 

 

Vẽ được đồ thị quan hệ giữa chuyển vị lớn nhất (Dmax) với chênh lệch 
gia tốc tuyệt đối giữa gối VFPI và FPS như Hình 3.11. Qua biểu đồ có 
thể thấy rằng quan hệ này là tuyến tính. Hình 3.11 cũng cho thấy khi 
cường độ các băng gia tốc được tăng lên sự chênh lệch gia tốc của hệ 
sử dụng gối VFPI và gối FPS là khá lớn.  

Thiết lập tỉ số gia tốc r theo công thức (3.2)  

s a 14r A Afp me n= / _  
(3.2) 

 

Vẽ được đồ thị quan hệ giữa chuyển vị lớn nhất (Dmax) với tỉ số gia tốc 
tuyệt đối r giữa gối VFPI và FPS như Hình 3.12. Hình 3.12 cho thấy 
khi hệ số khếch đại gia tốc tăng lên chuyển vị trung bình lớn nhất 
trong hệ tăng lên, tỉ số gia tốc tuyệt đối cũng tăng tuyến tính theo 
chuyển vị  
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Hình 3.11.Quan hệ giữa chuyển vị và chênh lệch gia tốc 

 
Hình 3.12.Quan hệ giữa chuyển vị và tỉ số gia tốc 
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 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG 4.

Luận văn đã khảo sát hiệu quả giảm chấn của hệ một bậc tự do sử 
dụng gối VFPI so sánh hệ sử dụng gối FPS với 14 băng gia tốc từ 
ngân hàng dự liệu chuyển động nền NGA. Với các thông số của gối 
VFPI được chọn tối ưu theo (Malu Girish, Murnal Pranesh, 2013) và 
thông số gối FPS được lấy theo Bảng 3.2. Sau đó các băng gia tốc đầu 
vào được thay đổi cường độ bằng cách nhân với hệ số khuếch đại 
(SF=0.25:0.25:3) và thực hiện phân tích đáp ứng của hai hệ gối cách 
chấn này. Phân tích đáp ứng được thực hiện bằng phần mềm 
OpenSees, các kết quả số được xử lý trong chương trình matlab. Sau 
phân tích và so sánh các kết quả, có thể rút ra các kết luận chính cho 
luận văn như sau: 

Hiệu quả giảm chấn của gối VFPI là rất tốt đối với chuyển động nền 
gần phay đứt gãy với xung kích thích lớn khi so sánh với gối FPS. 

Khi chuyển vị lớn nhất tăng lên sự chênh lệch gia tốc của hệ sử dụng 
gối VFPI và gối FPS tăng lên. Khi chuyển vị còn nhỏ hơn 0.4m thì 
chênh lệch gia tốc tuyệt đối không quá 0.5m/s2, khi chuyển vị lớn hơn 
0.4m thì chênh lệch gia tốc bắt đầu tăng nhanh và khi chuyển vị bằng 
1m thì chênh lệch gia tốc bằng 4.55m/s2. 

Khi hệ số khếch đại gia tốc tăng lên chuyển vị trung bình lớn nhất 
trong hệ tăng lên, tỉ số gia tốc tuyệt đối cũng tăng tuyến tính theo 
chuyển vị. Khi chuyển vị nhỏ hơn 0.4m thì gia tốc tuyệt đối của hệ sử 
dụng gối FPS không vượt quá 2 lần gia tốc của hệ sử dụng gối VFPI 
và chênh lệch gia tốc không vượt quá 0.5m/s2 

Kết luận của luận văn này được rút ra từ việc phân tích mô hình một 
bậc tự do. Luận văn chỉ dừng lại ở việc so sánh về hiệu quả đáp ứng 
gia tốc đỉnh và chuyển vị đỉnh. Các nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung 
vào việc khảo sát và so sánh đáp ứng về năng lượng cũng như là 



20 
 

chuyển vị dư trong hệ cũng như việc cải tiến mô hình. Việc cải tiến 
mô hình có thể được thực hiện bằng cách: 

1. Sử dụng mô hình 3 chiều của gối cách chấn. 
2. Kể đến sự ảnh hưởng của độ mềm của công trình bên trên. 
3. Sử dụng bộ gia tốc kích thích theo 3 chiều.  
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