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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nhà cao tầng là một giải pháp kiến trúc hiệu quả giải quyết 

yêu cầu cấp bách về không gian sống ở các đô thị phát triển. Hiện 

nay ở nước ta nhà cao tầng ngày càng phát triển mạnh ở số lượng 

cũng như quy mô. 

Tuy nhiên, nhà cao tầng là loại công trình xây dựng có quy mô 

lớn, phức tạp. Nhà cao tầng với chiều cao và độ mảnh lớn nên tải 

trọng ngang đóng vai trò quyết định đến ổn định của kết cấu, khác 

với nhà thấp tầng chủ yếu chịu tải trọng đứng. Do đó, vấn đề đặt ra 

với người thiết kế kết cấu nhà cao tầng là tìm ra giải pháp kết cấu 

hợp lý, đảm bảo về mặt ổn định của công trình đồng thời tính toán 

chi phí xây dựng một cách chấp nhận được. Một giải pháp kết cấu 

phù hợp sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho chủ đầu tư. 

Nhà nhiều tầng bê tông cốt thép phổ biến thường có dạng kết 

cấu khung kết hợp với vách chịu lực. Đối với nhà có chiều cao lớn, 

có các yêu cầu về kiến trúc đặc biệt thì kích thước của các cấu kiện là 

tương đối lớn, chẳng hạn tiết diện cột có thể lên đến hàng mét, bề 

dày dầm hay sàn chuyển có thể lên đến vài mét. Trong khi đó, 

phương pháp mô phỏng truyền thống thường coi các cấu kiện này là 

đối tượng không kích thước, cụ thể cột thường coi là cấu kiện thanh 

(2 nút 2 đầu), sàn thì mô phỏng bằng phần tử Vách mỏng hoặc dày. 

Việc mô phỏng như vậy có thể dẫn đến ứng xử của nhà sai lệch nhiều 

so với thực tế.  

Đề tài này tập trung vào việc mô phỏng chi tiết, sát với thực tế 

và biểu diễn được kích thước của các cấu kiện trong mô hình nhằm 

đánh giá sự khác biệt của việc mô phỏng này so với phương pháp 

truyền thống, đưa ra được một số thông số như chuyển vị, chu kì dao 

động riêng và nội lực khi tính toán theo các phương án khác nhau. 

Do đó việc thực hiện đề tài: “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 

phương pháp mô phỏng đến kết quả phân tích nhà cao tầng” là rất 

cần thiết, góp phần làm rõ ảnh hưởng của phương pháp mô phỏng 

tính toán đối với công trình nhà cao tầng. Từ đó sẽ có biện pháp phù 

hợp để hạn chế sai khác giữa các mô hình tính toán đến các công 

trình xây dựng. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Mô phỏng được chi tiết kết cấu nhà cao tầng BTCT với các 

cấu kiện có kích thước gần với thực tế. 
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 Đánh giá được sự sai khác của phương pháp mô phỏng thông 

thường và mô phỏng chi tiết để đưa ra các khuyến cáo trong thiết kế 

nhà cao tầng. 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: Nhà cao tầng bê tông cốt thép 

3.2. Phạm vi nghiên cứu:  Phương pháp mô hình hóa kết cấu 

và các đặc trưng tĩnh và động của nhà. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng phương pháp mô phỏng số trên nền tảng của phương 

pháp phần tử hữu hạn mô phỏng chi tiết, sát với thực tế và biểu diễn 

được kích thước của các cấu kiện trong mô hình nhằm đánh giá sự 

khác biệt của việc mô phỏng này so với phương pháp truyền thống.   

Phần mềm mô phỏng:   Etabs 

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

Làm rõ ảnh hưởng của phương pháp mô phỏng tính toán đối 

với công trình nhà cao tầng. Từ đó sẽ có biện pháp phù hợp để hạn 

chế sai khác giữa các mô hình tính toán đến các công trình xây dựng. 

6. Bố cục của Luận văn 

Luận văn gồm có phần mở đầu, kết luận và 03 chương, cụ thể 

như sau: 

Chương 1: Tổng quan và các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng.  

Chương 2: Cơ sở mô phỏng kết cấu nhà cao tầng và các yếu tố 

ảnh hưởng đến kết quả phân tích. 

Chương 3: Một số kết quả phân tích ảnh hưởng của phương 

pháp mô phỏng. 

Kết luận và kiến nghị  

 

Chương 1 

TỔNG QUAN VÀ CÁC HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC  

NHÀ CAO TẦNG 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ NHÀ CAO TẦNG 

1.1.1 Khái niệm về nhà cao tầng 

Định nghĩa về nhà cao tầng thay đổi từng nước tùy thuộc vào 

sự phát triển khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội và ứng dụng công 

nghệ của nước đó. 

Theo Ủy Ban nhà cao tầng Quốc tế: ”Một công trình được 

xem là nhà cao tầng nếu chiều cao của nó quyết định các điều kiện 
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thiết kế, thi công hoặc sử dụng khác với nhà thông thường”. 

Có thể định nghĩa theo cách khác: “Nhà cao tầng là một nhà 

mà chiều cao của nó ảnh hưởng tới ý đồ và cách thức thiết kế”. 

1.1.2. Lịch sử phát triển 

Từ đầu thế kỉ XX, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật 

trong công nghệ vật liệu, chế tạo máy đã đưa thế giới vào một cuộc 

chạy đua xây dựng các công trình chọc trời. Vì vậy nhà cao tầng xuất 

hiện và trở thành biểu tượng cho sự phồn thịnh và phát triển mà điển 

hình là sự phát triển ở Mỹ: 

Nhà cao tầng ở Mỹ: 

Trường phái nhà cao tầng Chicago 

Trường phái nhà cao tầng New York 

Nhà cao tầng ở Châu Âu 

Nhà cao tầng ở Mỹ La tin, Trung Đông, Châu Á 

Nhà cao tầng ở Việt Nam 

1.1.3. Phân loại nhà cao tầng 

- Phân loại theo chiều cao nhà của Ủy ban nhà cao tầng Quốc tế: 

Nhà cao tầng loại I:  09 - 16 tầng (cao nhất 50m); 

Nhà cao tầng loại II:  17 - 25 tầng (cao 50m-75m); 

Nhà cao tầng loại III: 26 - 40 tầng (cao 75m-100m); 

Nhà cao tầng loại IV: 40 tầng trở lên  

1.2. CÁC HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC NHÀ CAO TẦNG 
1.2.1. Hệ khung chịu lực 

1.2.2. Hệ tường chịu lực 

1.2.3. Hệ lõi chịu lực 

1.2.4. Hệ hộp chịu lực 

1.2.5. Hệ hỗn hợp: Khung -Tường (Vách) chịu lực 

1.2.6. Hệ Khung-Lõi chịu lực 

1.2.7. Hệ Khung - Hộp chịu lực 

1.2.8. Hệ Hộp - Tường chịu lực 

1.2.9. Hệ Hộp - Lõi chịu lực  

1.2.10. Hệ Tường - Lõi chịu lực 

1.2.11. Hệ Khung – Vách - Lõi 

 

Chương 2 

CƠ SỞ MÔ PHỎNG TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG 

VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

2.1. TẢI TRỌNG ĐỨNG 
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Tĩnh tải do trọng lượng bản thân kết cấu chịu lực và kết cấu 

bao che, và hoạt tải là tải trọng sử dụng tác động thường xuyên hoặc 

ngắn hạn 

2.2. TẢI TRỌNG GIÓ TĨNH VÀ ĐỘNG 

Tải trọng gió gồm hai thành phần: 

- Thành phần tĩnh (gió tĩnh); 

- Thành phần động (gió động). 

2.2.1. Gió tĩnh 

Theo TCVN 2737-2006 giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của 

tải trọng gió ở độ cao so với mốc chuẩn xác định theo công thức: 

              W  W0 kc                (2.1) 

Trong đó: W0 – giá trị áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng lãnh thổ; 

 k– hệ số tính đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao so với 

mốc chuẩn và dạng địa hình; 

c – hệ số khí động. 

- Gió đẩy, cường độ tính toán 

       Wd   W0 kc B  (daN/m)                  (2.2) 

Trong đó:  – hệ số tin cậy; 

B – bề rộng đón gió của cột khung đang xét. 

- Gió hút, cường độ tính toán 

              Wh  W0 kc 
' B  (daN/m)                    (2.3) 

Tải trọng gió tác dụng lên dầm sàn mỗi tầng: 

+ Gió đẩy, cường độ tính toán 

           Wd  W0 kc h  (daN/m)               (2.4) 

+ Gió hút, cường độ tính toán 

          Wh   W0 kc 
' h  (daN/m)              (2.5) 

- Tải trọng gió là lực tập trung tác dụng lên trọng tâm sàn mỗi 

tầng: tổng gió đẩy và gió hút có cường độ tính toán 

W  W k (c  c 
'
 ) hB  (daN)           (2.6) 

2.2.2. Gió động 

Trình tự các bước tính gió động: 

Tính gió động khi chiều cao công trình H > 40m; 

Thiết lập sơ đồ tính gió động; 

2.2.2.1. Đối với công trình có f1 > fL: giá trị tiêu chuẩn thành 

phần động của áp lực gió Wpj tác động lên phần thứ j của công trình 

được xác định theo: 
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                            Wpj   W j  j S j   (W0 k zj c ) j S j     (2.7) 

Trong đó: j – hệ số áp lực động của tải trọng gió, ở độ cao 

ứng với phần thứ j của công trình, không thứ nguyên; 

j = 1,4; kzj - lấy theo quy định chung. 

- Sj là diện tích đón gió ở phần thứ j của công trình (m
2
). 

2.2.2.2. Giá trị tiêu chuẩn thành phần động của tải gió (lực gió 

động) tác dụng lên phần thứ j của công trình ứng với dạng dao động 

thứ i, được xác định theo: 

               W p ( ji )   M j  i iji   (daN,kN)                             (2.8) 

Trong đó: Mj – khối lượng tập trung của phần công trình thứ j; 

i – hệ số động lực ứng với dạng dao động thứ i, không thứ 

nguyên, phụ thuộc  

Hệ số độ tin cậy, đối với tải trọng gió lấy bằng 1,2 
fi – tần số dao động thứ i; W0 – giá trị áp lực gió tiêu chuẩn. 

ji – chuyển vị ngang tỉ đối của trọng tâm phần công trình thứ j 

ứng với dạng dao động riêng thứ i, không thứ nguyên. 

i – hệ số được xác định bằng cách chia công trình thành n 

phần, trong phạm vi mỗi phần tải trọng gió có thể coi như không đổi: 

jji

Fjji

n

j

i
M

W

2

1













                              (2.9) 

Trong đó WFj – giá trị tiêu chuẩn thành phần động của gió tác 

dụng lên phần thứ j của công trình, ứng với các dạng dao động khác 

nhau khi chỉ kể đến ảnh hưởng của xung vận tốc gió, có thứ nguyên 

là lực, xác định theo: 

          WFj  W j  j S j (daN,kN)           (2.10) 

Trong đó:  - khi tính toán đối với dạng dao động thứ 1, lấy 

=1, còn đối với dạng dao động còn lại lấy =1; Sj - diện tích đón 

gió ở phần thứ j của công trình (m
2
). 

2.2.2.3. Giá trị tính toán thành phần động của tải trọng gió tính 

theo công thức 

    
W

tt  

 
W   

(2.11) 

Trong đó: W – giá trị tiêu chuẩn của thành phần động của tải 

trọng gió hoặc áp lực gió. 



6 

 

  = 1,2 – hệ số tin cậy; β – hệ số điều chỉnh tải trọng gió theo 

thời gian sử dụng giả định của công trình. Thực tế tính toán thường 

chọn β=1. 

2.2.3. Tổ hợp nội lực (tải trọng) do tải trọng gió 

Nội lực và chuyển vị gây ra do thành phần tĩnh và động của tải 

trọng gió được xác định như sau: 

  

X  X 
t
    ( X i

d
 )

2 

          (2.12) 

 

Trong đó: X – mô men uốn (xoắn), lực dọc, lực cắt hoặc 

chuyển vị; 

X
t
 - mô men uốn (xoắn), lực dọc, lực cắt hoặc chuyển vị do 

thành phần tĩnh của tải trọng gió gây ra; 

Xi
d
 - mô men uốn (xoắn), lực dọc, lực cắt hoặc chuyển vị do 

thành phần động của tải trọng gió khi dao động ở dạng thứ i gây ra; 

s – số dạng dao động được tính toán. 

2.3. TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT 

2.3.1. Khái niệm chung về động đất 

Thang Mercalli cải tiến: do nhà địa chấn học Mercallỉ đã đề 

xuất, có 12 cấp.  

Thang MKS-64: thang cường độ động đất MSK - 64 do ba 

nhà khoa học Medvedev, Sponhauer và Karnic đề xuất năm 1964. 

Thang này gồm 12 cấp.  

Thang Richter: thang đo cường độ động đất bằng cách đánh 

giá gần đúng năng lượng được giải phóng ở chấn tiêu. Độ lớn M 

(magninude) của một trận động đất bằng logarit thập phân của biên 

độ cực đại A (µm) ghi tại một điểm cách chấn tâm D=100km trên 

máy đo địa chấn có chu kỳ dao động riêng T =0,8s. 

                  M  log A                 (2.13) 

Quan hệ giữa năng lượng E được giải phóng ở chấn tiêu với 

magnitude được xác định theo biểu thức: 

log E  9,9  1,9M  0,024M 
2   

(2.14) 

2.3.2. Phản ứng của công trình dưới tác dụng của động đất 

Lực quán tính tác dụng lên khối lượng mk bằng: 

F 
qt
   m [x (t )  x (t )] (2.15) 
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Lực quán tính này được gọi là lực động đất tác dụng lên công 

trình tại điểm tập trung khối lượng m. 

2.3.3. Các phương pháp xác định tải trọng động đất 

Phương pháp phân tích đàn hồi tuyến tính: 

- Phương pháp “phân tích phổ phản ứng dạng dao động” 

- Phương pháp “phân tích tĩnh lực ngang tương đương”. 

Phương pháp phi tuyến: 

- Phương pháp tĩnh phi tuyến; 

- Phương pháp phi tuyến theo thời gian  

2.4. TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG 

2.4.1. Giả thiết tính toán 

2.4.2. Ảnh hưởng của kết cấu sàn đến sự làm việc của các 

hệ chịu lực thẳng đứng 

2.4.3. Sơ đồ tính toán 

Sơ đồ phẳng tính toán theo hai chiều 

Sơ đồ tính toán không gian 

2.4.4. Các phương pháp tính toán 

Các phương pháp trong cơ học kết cấu như phương pháp lực, 

phương pháp chuyển vị, phương pháp lực - chuyển vị. Các phương 

pháp biến phân, sai phân hữu hạn để giải các hệ phương trình vi phân 

bậc cao, phương pháp phần tử hữu hạn.  

 

Chương 3 

MỘT SỐ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA 

PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG 

3.1 CÁC MÔ HÌNH TÍNH TOÁN 

3.1.1. Tổng quan về lựa chọn sơ đồ khảo sát và mô phỏng 

a. Phương pháp Mô phỏng 1 (MP1):   

Mô phỏng liên kết giữa dầm và cột như phần tử không kích 

thước, liên kết giữa hai phần tử này theo tim trục dầm, trục cột như 

hình 3.1 bên dưới: 

b. Phương pháp Mô phỏng 2 (MP2):  

Mô phỏng liên kết giữa dầm và cột như phần tử có kích thước, 

có kể đến dầm cột lệch tim trục như hình 3.2 bên dưới: 

c. Phương pháp Mô phỏng 3 (MP3):  

Mô phỏng liên kết giữa dầm và cột ,trong đó cột như phần tử 

thanh hai đầu nút, dầm như phần tử vách như hình 3.3 bên dưới: 

3.1.2. Các trường hợp tính toán 
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Kịch bản tính toán cho các trường hợp như sau: 

-  TH1: Tính toán cho công trình giả định cao 7 tầng, dầm 

chuyển đặt ở tầng 2 theo 3 mô phỏng MP1, MP2 và MP3. So sánh và 

đánh giá kết quả tính toán. 

-  TH2: Tính toán cho công trình giả định cao 15 tầng dầm 

chuyển đặt ở tầng 2 theo 3 mô phỏng MP1, MP2 và MP3. So sánh và 

đánh giá kết quả tính toán. 

-  TH3: Tính toán cho một công trình thực tế cao 37 tầng dầm 

chuyển đặt ở tầng 4 theo 2  mô phỏng MP2 và MP3. So sánh và đánh 

giá kết quả tính toán. 

3.2 PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP MÔ 

PHỎNG THÔNG QUA MỘT SỐ MÔ HÌNH KẾT CẤU CỤ THỂ 

3.2.1. Trường hợp 1: (TH1) Công trình 7 tầng 

Tính toán cho công trình giả định cao 7 tầng, dầm chuyển đặt 

ở tầng 2 theo 3 mô phỏng MP1, MP2 và MP3. So sánh và đánh giá 

kết quả tính toán. 

Mô phỏng tính toán kết cấu bằng phần mềm Etabs v9.7.4 . 

Chọn công trình để tính toán mô hình là công trình giả định với các 

thông số thông số như sau: 

- Nhà cao 7 tầng với chiều cao tầng: Tầng 1, 2 cao 5,4m; các 

tầng còn lại cao 3,4m 

- Bản sàn: chiều dày 15cm 

- Cột chính: 60x60(cm
2
) ;  Cột trên dầm chuyển: 40x40(cm

2
) 

- Dầm thường ở tầng 1:  70x55(cm) ; 80x55(cm
2
) 

- Dầm chuyển: 70x120(cm
2
); 80x120(cm

2
) 

- Khảo sát chuyển vị và một số tính chất của mô hình tại điểm 

25 nằm trên trục số 2, trục bố trí dầm chuyển 

Tải trọng tác dụng lên công trình:  

-Tĩnh tải:  lấy Ptt=0,17   ( T/m
2
) 

- Hoạt tải:  lấy Pht=0,32  ( T/m
2
) 

- Tải trọng gió 

3.2.1.1 Mô phỏng MP1 

a. Kích thước khai báo của mô hình 

b. Kết quả tính toán 
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Bảng 3.1: Bảng kết quả chuyển vị ngang của nút 25 - Đơn vị: m 
Story Point Load UX 

STORY7 6 BAO MAX 0,0051 

STORY6 6 BAO MAX 0,0048 

STORY5 6 BAO MAX 0,0046 

STORY4 6 BAO MAX 0,0043 

STORY3 6 BAO MAX 0,0039 

STORY2 6 BAO MAX 0,0032 

STORY1 6 BAO MAX 0,0012 

BASE 6 BAO MAX 0 

Bảng 3.2: Bảng kết quả nội lực trong dầm B40 - Đơn vị: Tm 

Story Beam Load Loc V2 M3 

STORY2 B40 BAO MAX 0 6,99 6,262 

STORY2 B40 BAO MAX 0,5 6,57 2,874 

STORY2 B40 BAO MAX 1 6,15 -0,306 

STORY2 B40 BAO MAX 1,5 5,73 35,772 

STORY2 B40 BAO MAX 2 5,31 71,283 

STORY2 B40 BAO MAX 2,5 4,89 105,189 

STORY2 B40 BAO MAX 3 4,48 137,491 

STORY2 B40 BAO MAX 3,5 4,06 168,189 

STORY2 B40 BAO MAX 4 3,64 197,283 

STORY2 B40 BAO MAX 4 82,04 194,488 

STORY2 B40 BAO MAX 4,5 85,25 152,665 

STORY2 B40 BAO MAX 5 88,46 109,238 

STORY2 B40 BAO MAX 5,5 91,67 64,206 

STORY2 B40 BAO MAX 6 94,88 17,57 

STORY2 B40 BAO MAX 6,5 98,08 2,235 

STORY2 B40 BAO MAX 7 101,29 6,266 

STORY2 B40 BAO MAX 7,5 104,5 10,506 

STORY2 B40 BAO MAX 8 107,71 14,955 
 

Bảng 3.3: Bảng kết quả chu kỳ dao động - Đơn vị: s 

Mode Period UX UY 

1 2,293 90,769 0,0021 

2 2,188 0,0029 91,27 

3 1,886 0,1153 0,0527 

4 0,531 2,657 0 

5 0,497 0 2,3337 

6 0,429 0,0004 0 

7 0,279 4,6999 0,0004 
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8 0,271 0,0006 4,7571 

9 0,237 0,0093 0,0044 

10 0,161 1,5522 0,0001 

11 0,156 0,0002 1,4261 

12 0,134 0,0036 0,0011 

3.2.1.2 Mô phỏng MP2 

a. Kích thước khai báo của mô hình 

b. Kết quả tính toán 

Bảng 3.4: Bảng kết quả chuyển vị ngang của nút 25 - Đơn vị: m 
Story Point Load UX 

STORY7 6 BAO MAX 0,0049 

STORY6 6 BAO MAX 0,0047 

STORY5 6 BAO MAX 0,0045 

STORY4 6 BAO MAX 0,0043 

STORY3 6 BAO MAX 0,0039 

STORY2 6 BAO MAX 0,0032 

STORY1 6 BAO MAX 0,0012 

BASE 6 BAO MAX 0 

Bảng 3.5: Bảng kết quả nội lực trong dầm B40- Đơn vị: Tm 

Story Beam Load Loc V2 M3 

STORY2 B40 BAO MAX 0,3 6,77 4,34 

STORY2 B40 BAO MAX 0,763 6,38 1,3 

STORY2 B40 BAO MAX 1,225 5,99 14,788 

STORY2 B40 BAO MAX 1,688 5,61 48,613 

STORY2 B40 BAO MAX 2,15 5,22 81,067 

STORY2 B40 BAO MAX 2,613 4,83 112,147 

STORY2 B40 BAO MAX 3,075 4,44 141,855 

STORY2 B40 BAO MAX 3,538 4,06 170,19 

STORY2 B40 BAO MAX 4 3,67 197,153 

STORY2 B40 BAO MAX 4 81,99 194,364 

STORY2 B40 BAO MAX 4,463 84,96 155,756 

STORY2 B40 BAO MAX 4,925 87,93 115,775 

STORY2 B40 BAO MAX 5,388 90,9 74,422 

STORY2 B40 BAO MAX 5,85 93,86 31,696 

STORY2 B40 BAO MAX 6,313 96,83 0,778 

STORY2 B40 BAO MAX 6,775 99,8 4,423 

STORY2 B40 BAO MAX 7,238 102,77 8,247 

STORY2 B40 BAO MAX 7,7 105,74 12,25 
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Bảng 3.6: Bảng kết quả chu kỳ dao động - Đơn vị: s 

Mode Period UX UY 

1 2,260953 91,0474 0,0027 

2 2,180924 0,0033 91,2191 

3 1,880487 0,0574 0,0527 

4 0,518436 2,393 0 

5 0,496644 0 2,3714 

6 0,428475 0 0,0001 

7 0,276393 4,8319 0,0007 

8 0,270706 0,0009 4,7658 

9 0,236218 0,0059 0,0044 

10 0,157837 1,4834 0,0005 

11 0,155804 0,0005 1,4291 

12 0,134145 0,0015 0,0012 

3.2.1.3. Mô phỏng MP3 

Bảng 3.7: Bảng kết quả chuyển vị ngang của nút 25 - Đơn vị: m 

Story Point Load UX 

STORY7 6 BAO MAX 0,0043 

STORY6 6 BAO MAX 0,0041 

STORY5 6 BAO MAX 0,0039 

STORY4 6 BAO MAX 0,0039 

STORY3 6 BAO MAX 0,0036 

STORY2 6 BAO MAX 0,003 

STORY1 6 BAO MAX 0,0012 

BASE 6 BAO MAX 0 

Bảng 3.8: Bảng kết quả nội lực trong dầm B40 - Đơn vị: Tm 

Story Spandrel Load Loc V2 M3 

STORY2 SW3 BAO MAX Left 9,2 11,986 

STORY2 SW3 BAO MAX Right 5,81 231,752 

STORY2 SW3 BAO MIN Left -109,45 -154,161 

STORY2 SW3 BAO MIN Right -83,51 -18,032 

STORY2 SW4 BAO MAX Left 103,8 251,654 

STORY2 SW4 BAO MAX Right 129,75 16,863 

STORY2 SW4 BAO MIN Left -7,44 -19,675 

STORY2 SW4 BAO MIN Right -10,83 -215,453 

Bảng 3.9: Bảng kết quả chu kỳ dao động - Đơn vị: s 

Mode Period UX UY 

1 2,28026 93,1133 0,006 
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2 2,215658 0,0073 93,1538 

3 1,9261 0,0836 0,0719 

4 0,496272 0,8618 0 

5 0,47876 0 0,9246 

6 0,413149 0 0 

7 0,260959 5,0086 0,0044 

8 0,257714 0,0051 4,9413 

9 0,224497 0,0109 0,0073 

10 0,138759 0,7488 0,0067 

11 0,13832 0,0067 0,7503 

12 0,118769 0,0001 0,0001 

Bảng 3.10. Bảng so sánh chuyển vị ngang của nút 25 - Đơn vị: m 

Story MP1 MP2 MP3 

STORY7 0,0051 0,0049 0,0043 

STORY6 0,0048 0,0047 0,0041 

STORY5 0,0046 0,0045 0,0039 

STORY4 0,0043 0,0043 0,0039 

STORY3 0,0039 0,0039 0,0036 

STORY2 0,0032 0,0032 0,003 

STORY1 0,0012 0,0012 0,0012 

BASE 0 0 0 

Bảng 3.11: Bảng so sánh kết quả chu kỳ dao động - Đơn vị: s 

Mode  MP1  MP2 MP3 

1    2,293  2,261 2,2803 

2    2,188  2,1809 2,2157 

3    1,886  1,8805 1,9261 

4    0,531  0,5184 0,4963 

5    0,497  0,4966 0,4788 

6    0,429  0,4285 0,4131 

7    0,279  0,2764 0,261 

8    0,271  0,2707 0,2577 

9    0,237  0,2362 0,2245 

10    0,161  0,1578 0,1388 

11    0,156  0,1558 0,1383 

12    0,134  0,1341 0,1188 

Bảng 3.12: Bảng so sánh kết quả Mômen - Đơn vị: Tm 

Story Beam Load Loc MP1 MP2 MP3 

STORY2 B40 BAO MAX 0 6,26 4,34 11,99 
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STORY2 B40 BAO MAX 4 194,49 194,36 -154,16 

STORY2 B40 BAO MAX 8 14,96 12,25 16,86 

Bảng 3.13: Bảng so sánh kết quả Lực cắt - Đơn vị: T 

Story Beam Load Loc MP1 MP2 MP3 

STORY2 B40 BAO MAX 0 6,99 6,77 9,2 

STORY2 B40 BAO MAX 4 82,04 81,99 -109,45 

STORY2 B40 BAO MAX 8 107,71 105,74 129,75 

 
Hình 3.13. Biểu đồ so sánh  chuyển vị ngang  nút 25 - Đơn vị: cm 

Nhận xét và đánh giá:  

- Chuyển vị trong mô hình MP1 lớn hơn trong mô hình MP3. Độ 

chênh lệch chuyển vị là 0,08cm. Chuyển vị lớn nhất ở đỉnh công trình 

trong mô hình MP1 là 0,510cm trong khi đó chuyển vị lớn nhất ở mô 

hình MP3 chỉ là 0,430cm. Ở mô hình MP3 chuyển vị khá nhỏ. Giữa mô 

hình MP1 và MP2 độ chênh lệch chuyển vị là không đáng kể. 

- Chu kỳ dao động của mô hình MP1 cũng lớn hơn mô hình 

MP3, có nghĩa là tần số dao động của mô hình này là nhỏ hơn. 

Chênh lệch giữa hai mô hình không lớn. Điều này cũng dễ hiểu vì 

mô hình đang xét có vị trí đặt ở tầng 2, cách khá xa dao động của 

đỉnh công trình ở tầng 7. Vì vậy, độ ảnh hưởng của mô hình đến kết 

quả tính toán chu kỳ hay dao động là khá nhỏ. Chu kỳ dao động của 

MP3 khá gần với MP1 hơn so với MP2. 

- Độ chuyển vị của tầng phía bên dưới dầm chuyển là rất nhỏ, 

các tầng bên trên là lớn hơn giữa các phương án mô hình hóa. Đồng 

thời độ chênh lệch này sẽ tăng lên ở các vị trí dần lên cao.  

- So sánh mô men giữa mô hình MP2 và mô hình MP1 có xu 

hướng giảm, MP2 nhỏ hơn MP1 khoảng 22%.  Mômen của mô hình 

0
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8
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MP3 có lớn mô men của mô hình MP1, chênh lệch khoảng 11%.  

- So sánh lực cắt của MP2 cũng nhỏ hơn MP1, chênh lệch 

khoảng 2%. Lực cắt của mô hình MP3 lớn hơn của mô hình MP1, 

chênh lệch khoảng 17% 

Như vậy, việc mô hình hóa theo mô hình MP1 và MP2 không 

chênh lệch nhiều về chuyển vị đỉnh công trình và chu kỳ dao động. 

Hai mô hình này so với mô hình MP3 thì có độ chênh lệch lớn hơn. 

Ảnh hưởng của phương pháp mô phỏng là đáng kể nếu so sánh giữa 

mô hình MP3 với hai mô hình MP1 và MP2, còn giữa MP1 và MP2 

thì ảnh hưởng là khá nhỏ. Đối với nội lực thì có sự chênh lệch rõ rệt 

hơn giữa các phương pháp mô hình. 

3.2.2. Trường hợp 2: (TH2) Công trình cao 15 tầng 

Tính toán cho công trình giả định cao 15 tầng dầm chuyển đặt 

ở tầng 4 theo 3 mô phỏng MP1, MP2 và MP3.  

3.2.1.1 Mô phỏng MP1 

a. Kích thước khai báo của mô hình 

b. Kết quả tính toán 

Bảng 3.14: Bảng kết quả chuyển vị ngang của nút 6  

Đơn vị: m 

Story Point Load UX 

STORY15 6 BAO MAX 0,0208 

STORY14 6 BAO MAX 0,0205 

STORY13 6 BAO MAX 0,0201 

STORY12 6 BAO MAX 0,0196 

STORY11 6 BAO MAX 0,0188 

STORY10 6 BAO MAX 0,0179 

STORY9 6 BAO MAX 0,0168 

STORY8 6 BAO MAX 0,0156 

STORY7 6 BAO MAX 0,0142 

STORY6 6 BAO MAX 0,0128 

STORY5 6 BAO MAX 0,0115 

STORY4 6 BAO MAX 0,0106 

STORY3 6 BAO MAX 0,0095 

STORY2 6 BAO MAX 0,0075 

STORY1 6 BAO MAX 0,0028 

BASE 6 BAO MAX 0 
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Bảng 3.15: Bảng kết quả nội lực trong dầm B24 - Đơn vị: Tm 

Story Beam Load Loc V2 M3 

STORY2 B24 BAO MAX 0 9,12 2,959 

STORY2 B24 BAO MAX 0,5 8,6 -1,473 

STORY2 B24 BAO MAX 1 8,09 -5,645 

STORY2 B24 BAO MAX 1 7,98 -5,687 

STORY2 B24 BAO MAX 1,5 7,47 7,082 

STORY2 B24 BAO MAX 2 6,95 66,812 

STORY2 B24 BAO MAX 2 6,6 67,381 

STORY2 B24 BAO MAX 2,5 6,09 121,962 

STORY2 B24 BAO MAX 3 5,57 174,559 

STORY2 B24 BAO MAX 3 5,07 175,04 

STORY2 B24 BAO MAX 3,5 4,55 221,074 

STORY2 B24 BAO MAX 4 4,04 265,125 

STORY2 B24 BAO MAX 4 3,47 265,522 

STORY2 B24 BAO MAX 4,5 2,95 302,355 

STORY2 B24 BAO MAX 5 2,44 337,204 

STORY2 B24 BAO MAX 5 89,49 328,895 

STORY2 B24 BAO MAX 5,5 93,46 283,159 

STORY2 B24 BAO MAX 6 97,42 235,44 

STORY2 B24 BAO MAX 6 107,9 234,936 

STORY2 B24 BAO MAX 6,5 111,87 179,992 

STORY2 B24 BAO MAX 7 115,84 123,064 

STORY2 B24 BAO MAX 7 124,98 122,477 

STORY2 B24 BAO MAX 7,5 128,95 58,996 

STORY2 B24 BAO MAX 8 132,91 14,632 

STORY2 B24 BAO MAX 8 139,19 14,72 

STORY2 B24 BAO MAX 8,5 143,16 23,932 

STORY2 B24 BAO MAX 9 147,13 33,402 

STORY2 B24 BAO MAX 9 148,74 33,499 

STORY2 B24 BAO MAX 9,5 152,71 43,26 

STORY2 B24 BAO MAX 10 156,68 53,281 

Bảng 3.16: Bảng kết quả chu kỳ dao động riêng  - Đơn vị: s 

Mode Period UX UY 

1 3,165955 0 72,2635 

2 2,857824 70,8043 0 

3 2,586701 0,1299 0,0016 

4 1,037969 0,0001 15,609 

5 0,988521 18,9169 0,0001 

6 0,874459 0,0259 0,0012 

7 0,624197 0,0001 7,8707 

8 0,603988 6,3793 0,0001 

9 0,53266 0,0071 0,0023 
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10 0,416152 0 1,9994 

11 0,386645 1,4518 0 

12 0,350526 0,0031 0,0003 

3.2.1.2 Mô phỏng MP2 

a. Kích thước khai báo của mô hình 

b. Kết quả tính toán 

Bảng 3.17: Bảng kết quả chuyển vị ngang của nút 6 - Đơn vị: m 

Story Point Load UX 

STORY15 6 BAO MAX 0,020 

STORY14 6 BAO MAX 0,0197 

STORY13 6 BAO MAX 0,0193 

STORY12 6 BAO MAX 0,0188 

STORY11 6 BAO MAX 0,018 

STORY10 6 BAO MAX 0,0172 

STORY9 6 BAO MAX 0,0161 

STORY8 6 BAO MAX 0,015 

STORY7 6 BAO MAX 0,0136 

STORY6 6 BAO MAX 0,0123 

STORY5 6 BAO MAX 0,011 

STORY4 6 BAO MAX 0,0102 

STORY3 6 BAO MAX 0,0091 

STORY2 6 BAO MAX 0,0072 

STORY1 6 BAO MAX 0,0027 

BASE 6 BAO MAX 0 

Bảng 3.19: Bảng kết quả chu kỳ dao động riêng - Đơn vị: s 

Mode Period UX UY 

1 3,165586 0 72,5595 

2 2,857324 71,0953 0 

3 2,585413 0,1046 0,0007 

4 1,036442 0 15,4034 

5 0,986574 18,6983 0 

6 0,872289 0,0166 0,0005 

7 0,621253 0 7,7501 

8 0,601588 6,334 0,0001 

9 0,529651 0,0035 0,0011 

10 0,414334 0 2,0338 

11 0,385196 1,4661 0 

12 0,348831 0,0021 0,0002 
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3.2.1.3 Mô phỏng MP3 

Bảng 3.20: Bảng kết quả chuyển vị ngang của nút 6 - Đơn vị: m 

Story Point Load UX 

STORY15 6 BAO MAX 0,0183 

STORY14 6 BAO MAX 0,018 

STORY13 6 BAO MAX 0,0176 

STORY12 6 BAO MAX 0,0171 

STORY11 6 BAO MAX 0,0164 

STORY10 6 BAO MAX 0,0155 

STORY9 6 BAO MAX 0,0144 

STORY8 6 BAO MAX 0,0132 

STORY7 6 BAO MAX 0,0119 

STORY6 6 BAO MAX 0,0106 

STORY5 6 BAO MAX 0,0095 

STORY4 6 BAO MAX 0,0092 

STORY3 6 BAO MAX 0,0086 

STORY2 6 BAO MAX 0,007 

STORY1 6 BAO MAX 0,0027 

BASE 6 BAO MAX 0 

Bảng 3.21: Bảng kết quả nội lực trong dầm B24 - Đơn vị: Tm 

Story Spandrel Load Loc V2 M3 

STORY2 SW1 BAO MAX Left 11,13 14,948 

STORY2 SW1 BAO MAX Right 4,6 365,653 

STORY2 SW1 BAO MIN Left -165,29 -309,462 

STORY2 SW1 BAO MIN Right -98,8 -25,207 

STORY2 SW2 BAO MAX Left 88,21 347,861 

STORY2 SW2 BAO MAX Right 154,89 46,275 

STORY2 SW2 BAO MIN Left -15,06 -46,006 

STORY2 SW2 BAO MIN Right -21,54 -274,872 

Bảng 3.22: Bảng kết quả chu kỳ dao động riêng  – Đơn vị: s 

Mode Period UX UY 

1 3,059998 0 69,5757 

2 2,773656 67,9703 0 

3 2,505305 0,1056 0,0008 

4 0,983701 0,0001 14,9171 

5 0,93211 18,5435 0 

6 0,826408 0,024 0,0002 
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7 0,58765 0,0003 10,62 

8 0,575196 9,3713 0,0005 

9 0,501962 0,0095 0,0027 

10 0,407761 0 3,4082 

11 0,380771 2,3829 0 

12 0,343636 0,0055 0,0011 

Tổng hợp kết quả so sánh 

Bảng 3.23. Bảng so sánh  chuyển vị ngang của nút 6 - Đơn vị: cm 

Story MP1 MP2 MP3 

STORY15 0,0200 0,0208 0,0183 

STORY14 0,0197 0,0205 0,0180 

STORY13 0,0193 0,0201 0,0176 

STORY12 0,0188 0,0196 0,0171 

STORY11 0,0180 0,0188 0,0164 

STORY10 0,0172 0,0179 0,0155 

STORY9 0,0161 0,0168 0,0144 

STORY8 0,0150 0,0156 0,0132 

STORY7 0,0136 0,0142 0,0119 

STORY6 0,0123 0,0128 0,0106 

STORY5 0,0110 0,0115 0,0095 

STORY4 0,0102 0,0106 0,0092 

STORY3 0,0091 0,0095 0,0086 

STORY2 0,0072 0,0075 0,007 

STORY1 0,0027 0,0028 0,0027 

 
Hình 3.25 Biểu đồ so sánh kết quả chuyển vị - Đơn vị: cm 

Nhận xét và đánh giá:  

- Chuyển vị trong mô hình MP1 lớn hơn trong mô hình MP3. 

Độ chênh lệch chuyển vị là 0,25cm. Chuyển vị lớn nhất ở đỉnh công 
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trình trong mô hình MP1 là 2,08cm trong khi đó chuyển vị lớn nhất ở 

mô hình MP3 chỉ là 1,83cm.  

- Chu kỳ dao động của mô hình MP1 cũng lớn hơn mô hình 

MP3, có nghĩa là tần số dao động của mô hình này là nhỏ hơn. 

Chênh lệch giữa hai mô hình không lớn.  

- Độ chuyển vị của các tầng phía bên dưới dầm chuyển là rất 

nhỏ, các tầng bên trên là lớn hơn nhiều giữa hai phương án mô hình 

hóa. Đồng thời độ chênh lệch này sẽ tăng lên ở các vị trí dần lên cao.  

- So sánh mô men giữa mô hình MP2 và mô hình MP1 có xu 

hướng giảm nhưng không đáng kể, MP2 nhỏ hơn MP1 khoảng 1%.  

Mômen của mô hình MP3 có lớn mô men của mô hình MP1, chênh 

lệch khoảng 8%.  

- So sánh lực cắt của MP2 cũng nhỏ hơn MP1, chênh lệch 

khoảng 2%. Lực cắt của mô hình MP3 lớn hơn của mô hình MP1, 

chênh lệch khoảng 18% 

Như vậy việc mô hình hóa theo mô hình MP1 và MP2 không 

chênh lệch nhiều về chuyển vị đỉnh công trình và chu kỳ dao động. 

Ảnh hưởng của phương pháp mô phỏng là khá nhỏ giữa mô hình 

MP1 với mô hình MP3. Đối với nội lực thì có sự chênh lệch đáng kể 

hơn giữa các phương pháp mô hình. 

3.2.3. Trường hợp 3: (TH3)  Công trình thực tế  

3.2.3.1 Tính toán theo mô hình MP2 

Kết quả tính toán 

Bảng 3.28: Bảng kết quả nội lực trong dầm B106 - Đơn vị: Tm 

Story Beam Load Loc V2 M3 

L4 B106 BAO MAX 0,7 -20,06 -16,778 

L4 B106 BAO MAX 1,171 -19,49 -7,454 

L4 B106 BAO MAX 1,643 -18,92 1,602 

L4 B106 BAO MAX 2,114 -18,35 10,389 

L4 B106 BAO MAX 2,586 -17,78 18,907 

L4 B106 BAO MAX 3,057 -17,21 27,156 

L4 B106 BAO MAX 3,529 -16,64 36,083 

L4 B106 BAO MAX 4 -16,07 45,734 

L4 B106 BAO MAX 4 21,84 45,293 

L4 B106 BAO MAX 4,5 22,44 34,753 

L4 B106 BAO MAX 5 23,05 23,911 
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L4 B106 BAO MAX 5,5 23,65 15,486 

L4 B106 BAO MAX 6 24,26 10,169 

L4 B106 BAO MAX 6,5 24,86 4,55 

L4 B106 BAO MAX 7 25,47 -1,372 

L4 B106 BAO MAX 7,5 26,07 -7,596 

L4 B106 BAO MAX 8 26,68 -14,123 

L4 B106 BAO MAX 8 26,13 -6,731 

L4 B106 BAO MAX 8,375 26,58 -12,443 

 

Bảng 3.29: Bảng kết quả chu kỳ dao động riêng - Đơn vị: s 

Mode Period UX UY 

1 3,525919 8,872 3,7844 

2 3,080875 10,1107 59,4933 

3 2,763636 52,5582 7,3801 

4 1,036137 1,9457 0,6738 

5 0,835518 0,7589 14,1411 

6 0,793422 11,6424 0,1439 

7 0,522662 0,6897 0,1907 

8 0,397551 0,1883 4,9124 

9 0,384949 4,5444 0,4725 

10 0,332474 0,4244 0,1032 

11 0,241188 0,1742 2,5922 

12 0,236437 1,9953 0,4016 

3.2.3.2  Tính toán mô phỏng theo mô hình MP3 

a. Khai báo loại tải trọng tác dụng: giống mô hình MP2 

b. Khai báo theo mô hình MP3 

Kết quả tính toán 

Bảng 3.31. Bảng kết quả nội lực trong dầm B106-Đơn vị: Tm 

Story Beam Load Loc V2 M3 

L4 B106 BAO MAX 0,7 -19,41 -14,693 

L4 B106 BAO MAX 1,171 -18,84 -5,674 

L4 B106 BAO MAX 1,643 -18,27 3,076 

L4 B106 BAO MAX 2,114 -17,7 11,558 

L4 B106 BAO MAX 2,586 -17,13 19,771 

L4 B106 BAO MAX 3,057 -16,56 27,86 

L4 B106 BAO MAX 3,529 -15,99 36,356 

L4 B106 BAO MAX 4 -15,42 45,575 

L4 B106 BAO MAX 4 22,6 45,128 



21 

 

L4 B106 BAO MAX 4,5 23,2 34,208 

L4 B106 BAO MAX 5 23,81 22,693 

L4 B106 BAO MAX 5,5 24,41 13,813 

L4 B106 BAO MAX 6 25,02 8,041 

L4 B106 BAO MAX 6,5 25,62 1,968 

L4 B106 BAO MAX 7 26,23 -4,409 

L4 B106 BAO MAX 7,5 26,83 -11,088 

L4 B106 BAO MAX 8 27,44 -18,069 

L4 B106 BAO MAX 8 26,69 -7,77 

L4 B106 BAO MAX 8,375 27,13 -13,744 

Bảng 3.32. Bảng kết quả chu kỳ dao động Đơn vị: s 

Mode Period UX UY 

1 3,492364 9,5184 2,7541 

2 3,065297 8,8038 60,7827 

3 2,75202 52,8853 6,7924 

4 1,024857 2,0372 0,5568 

5 0,831661 0,5378 14,4199 

6 0,789086 11,8776 0,0665 

7 0,520145 0,7055 0,218 

8 0,397015 0,219 4,9994 

9 0,383797 4,6504 0,5314 

10 0,332268 0,4325 0,1292 

11 0,241272 0,1913 2,6598 

12 0,236605 1,9538 0,4357 

Bảng 3.33: Bảng so sánh kết quả chu kỳ dao động- Đơn vị: s 

Mode MP1 MP3 

1 3,5259 3,4924 

2 3,0809 3,0653 

3 2,7636 2,752 

4 1,0361 1,0249 

5 0,8355 0,8317 

6 0,7934 0,7891 

7 0,5227 0,5201 

8 0,3976 0,397 

9 0,3849 0,3838 

10 0,3325 0,3323 

11 0,2412 0,2413 

12 0,2364 0,2366 
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Nhận xét và đánh giá:  

- Chuyển vị trong mô hình MP3 lớn hơn trong mô hình MP2. 

Độ chênh lệch chuyển vị là 0,03cm. Chuyển vị lớn nhất ở đỉnh công 

trình trong mô hình MP2 là 0,79cm trong khi đó chuyển vị lớn nhất ở 

mô hình MP3 chỉ là 0,76cm.  

- Chu kỳ dao động của mô hình MP2  lớn hơn mô hình MP3, 

có nghĩa là tần số dao động của mô hình này là nhỏ hơn. Chênh lệch 

giữa hai mô hình không lớn. Điều này cũng hợp lý vì mô hình đang 

xét có vị trí đặt cách khá xa dao động của đỉnh công trình. Vì vậy, độ 

ảnh hưởng của mô hình đến kết quả tính toán chu kỳ hay dao động là 

khá nhỏ.  

- Độ chuyển vị của các tầng phía bên dưới dầm chuyển là nhỏ, 

các tầng bên trên lớn hơn giữa hai phương án mô hình hóa. Đồng 

thời độ chênh lệch này sẽ tăng lên ở các vị trí dần lên cao.  

- Mô men  trong mô hình MP3 lớn hơn mô hình MP2. Giá trị 

chênh lệch giữa hai mô hình trong khoảng từ 1-2%.  

Như vậy việc mô hình hóa theo mô hình MP2 và MP3 không 

chênh lệch nhiều về chuyển vị đỉnh công trình và chu kỳ dao động. 

Ảnh hưởng của phương pháp mô phỏng đối với công trình là khá nhỏ 

giữa hai mô hình.  

KẾT LUẬN 

 Từ các kết quả tính toán, phân tích tổng hợp ở các trường 

hợp nêu trên có thể kết luận được như sau: 

 Đối với công trình 7 tầng 

  Mô men  so sánh giữa mô hình MP2 và mô hình MP1 có xu 

hướng tăng, và tương tự ở mô hình MP3 so với mô hình MP1. Giá trị 

chênh lệch giữa hai mô hình trong khoảng từ 3-5%.  

Giữa hai mô hình MP1 và MP2 không chênh lệch nhiều về 

chuyển vị đỉnh công trình và chu kỳ dao động. Hai mô hình này so 

với mô hình MP3 thì có độ chênh lệch lớn hơn. Ảnh hưởng của 

phương pháp mô phỏng là đáng kể nếu so sánh giữa mô hình MP3 

với hai mô hình MP1 và MP2, còn giữa MP1 và MP2 thì ảnh hưởng 

là khá nhỏ.  

Đối với công trình 15 tầng 

 Mô men  so sánh giữa mô hình MP3 và mô hình MP1 có xu 

hướng tăng. Giá trị chênh lệch giữa hai mô hình trong khoảng từ 1-3%.  

Việc mô hình hóa theo mô hình MP1 và MP2 không chênh 

lệch nhiều về chuyển vị đỉnh công trình và chu kỳ dao động. Ảnh 
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hưởng của phương pháp mô phỏng là khá nhỏ giữa mô hình MP3 với 

mô hình MP1. 

 Đối với công trình 37 tầng 

- Mô men  trong mô hình MP3 lớn hơn mô hình MP2. Giá trị 

chênh lệch giữa hai mô hình trong khoảng từ 1-2%.  

Như vậy việc mô hình hóa theo mô hình MP2 và MP3 không 

chênh lệch nhiều về chuyển vị đỉnh công trình và chu kỳ dao động. 

Ảnh hưởng của phương pháp mô phỏng đối với công trình là khá nhỏ 

giữa hai mô hình. Nội lực cũng có thay đổi nhưng khá nhỏ giữa hai 

mô hình. 

          Đối với  tất cả các công trình  

Độ chuyển vị của các tầng phía bên dưới dầm chuyển là nhỏ, 

các tầng bên trên lớn hơn giữa hai phương án mô hình hóa. Đồng 

thời độ chênh lệch này sẽ tăng lên ở các vị trí dần lên cao.  

 Khi công trình có dầm chuyển, so với phương pháp mô phỏng 

dầm cột là phần tử thanh có kích thước (MP2) nội lực của công trình 

tăng lên khi mô phỏng theo dạng Vách (MP3).  Chu kỳ dao động của 

công trình theo mô phỏng dạng MP2 cao hơn theo mô phỏng dạng 

MP3.  

Chuyển vị đỉnh của công trình ở mô hình Vách giảm so với 

mô hình Dầm. Tuy nhiên, độ sai biệt không đáng kể vì thay đổi mô 

hình chủ yếu nằm ở các tầng dưới thấp, là vị trí tầng có đặt dầm 

chuyển, còn đỉnh công trình nằm ở khá xa. 

Nội lực nhìn chung giảm đi giữa MP2 so với MP1 và tăng lên 

giữa MP3 so với MP1. Độ chênh lệch của nội lực là đáng kể hơn 

nhiều so với độ chênh lệch về chuyển vị và dao động. 

So với công trình giả định thì ảnh hưởng của phương pháp mô 

phỏng đến kết quả tính toán cho nhà cao tầng ở công trình thực tế với 

chiều cao lớn hơn nhiều có sự khác biệt đáng kể ở kết quả chuyển vị. 

Đối với công trình thực tế, do khoảng cách giữa tầng có dầm chuyển 

đến tầng cao nhất của công trình xa nên ảnh hưởng của phương pháp 

mô phỏng đến kết quả chuyển vị là ít hơn công trình giả định. 

 

 

KIẾN NGHỊ 

Qua tính toán, phân tích cho các trường hợp công trình khác 

nhau nêu trên đã cho một số kết quả khá rõ về ảnh hưởng của 

phương pháp mô phỏng đến phân tích nhà cao tầng. Các kết quả này 
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có thể tham khảo để có thể vận dụng tính toán đối với từng công 

trình trong thực tế. 

Trong tính toán thiết kế công trình, tùy theo yêu cầu về độ 

chính xác, tầm quan trọng của công trình có thể sử dụng các mô 

phỏng như đã phân tích. Thông thường, có thể sử dụng một trong các 

mô phỏng trên để tính toán nội lực cho công trình vẫn đạt yêu cầu về 

độ ổn định, tính bền vững. Nếu công trình có thiết kế dầm chuyển 

nhiều, đặc thù có thể mô phỏng theo nhiều dạng khác nhau để phân 

tích, so sánh, đánh giá tính hợp lý có thể áp dụng được cho công 

trình. Tuy nhiên, lúc đó khối lượng tính toán sẽ lớn hơn và yêu cầu 

về mặt kỹ thuật cũng cao hơn. 

Dựa trên những kết quả thu được trong việc áp dụng các 

phương pháp mô phỏng khác nhau cho phần tử thanh hai đầu nút, tác 

giả kiến nghị hướng phát triển tiếp theo của đề tài: 

- Luận văn mới chỉ nghiên cứu dạng công trình có dầm 

chuyển. Trong thực tế có thể có những công trình có kết cấu sàn 

chuyển. Để mô phỏng có độ chính xác cao, sát với thực tế cần có 

nghiên cứu sâu hơn về mô hình dạng này để phục vụ cho thiết kế 

trong công tác thiết kế thực tế.  

- Ngoài ra, có thể nghiên cứu thêm trường hợp mô hình liên 

kết giữa cột với dầm chuyển theo hai mô hình ngàm và mô hình 

khớp để đánh giá ảnh hưởng của mô hình này đến kết quả phân tích 

nhà cao tầng. 

 

 


