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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 
- Hiện nay, Chủ sở hữu của các công trình kiến trúc đã phải 

nghĩ đến giải pháp ứng dụng công nghệ xanh vào các tòa nhà của 
mình để giảm nhiều chi phí điện năng tiêu thụ và  giảm thiểu khí thải 
carbon từ các tòa nhà.  

- Các công nghệ không những sử dụng năng lượng hiệu quả để 
đạt được tiêu chuẩn quốc tế mà còn mang lại kinh tế thiết thực cho 
tất cả các công trình kiến trúc. 

- Với các giải pháp về kiến trúc như sử dụng vật liệu xây dựng 
nhằm giảm thiểu sự hấp thụ tia tủ ngoại và tia sáng hồng ngoại của 
mặt trời nhằm làm giảm nhiệt độ cho các tòa nhà để để tiết kiệm 
năng lượng. 

- Sử dụng năng lượng gió tự nhiên để làm mát và thông gió 
cho tòa nhà nhằm tiết kiệm năng lượng. 

- Ngoài ra còn sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng 
như bóng đèn compact, điều hòa trung tâm dùng biến tầng… 

- Các tòa nhà hiện nay ngoài việc sử dụng các công nghệ sạch, 
tiết kiệm năng lượng mà còn phải điều khiển một cách thông minh 
nhằm giảm chi phí vận hành và kiểm soát tốt quá trình tiêu thụ năng 
lượng hợp lý. 
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu:  
+ Nghiên cứu các giải pháp để ứng dụng công nghệ xanh. 
+ Nghiên cứu các phương án ứng dụng công nghệ xanh và tiết 

kiệm năng lượng để áp dụng vào tòa nhà Trung tâm hành chính 
thành phố Đà Nẵng. 

+ Nghiên cứu giải pháp điều khiển tự động để vận hành, điều 
khiển thông minh hơn nhằm giảm chi phí vận hành và tiết kiệm năng 
lượng của tòa nhà. 

- Phạm vi nghiên cứu: Dựa vào thiết kế của tòa nhà Trung 
tâm hành chính (thiết kế kiến trúc, M&E...) 
3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Nguyên lý làm việc của các dạng công nghệ xanh, khảo sát, 
ứng dụng công nghệ để áp dụng cho Tòa nhà Trung tâm hành chính 
thành phố Đà Nẵng. 

- Nguyên lý hoạt động và phương án cung năng lượng (năng 
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lượng mặt trời, gió, ánh sáng tự nhiên...) cho toà nhà.  
- Các giải pháp điều khiển thông minh để điều khiển các hệ 

thống kỹ thuật của tòa nhà. 
4. Phương pháp, đối tượng nghiên cứu 

Sử dụng các tài liệu khoa học đã được chứng minh và khảo sát 
thực tế Hồ sơ thiết của tòa nhà để nghiên cứu, áp dụng công nghệ 
xanh, tiết kiệm năng lượng và điều khiển thông minh cho tòa nhà. 
5.Ý nghĩa thực tiễn và khoa học của đề tài 

Với quan niệm rằng “Vừa tiết kiệm năng lượng, cải thiện sức 
khỏe người lao động, giảm chi phí vận hành cho các tòa nhà cao 
tầng”. Tác giả muốn nghiên cứu triển khai ứng dụng các dạng công 
nghệ xanh phục vụ cho kiến trúc xây dựng và hệ thống điều khiển 
thông minh iBMS để ứng dụng cho các tòa nhà cao tầng.  
6.Cấu trúc của luận văn 

Luận văn được trình bày thành 3 chương: 
Chương 1:  Cơ sở lý thuyết của một số công nghệ xanh trong 

kiến trúc nhà cao tầng và hệ thống điều khiển thông minh iBMS. 
Chương 2:  Các giải pháp sử dụng công nghệ xanh và hệ thống 

điều khiển thông minh cho các tòa nhà cao tầng. 
Chương 3:  Ứng dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng 

và hệ thống điều khiển thông minh iBMS cho tòa nhà Trung tâm 
hành chính thành phố Đà Nẵng.  

 
 



3 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT NĂNG MỘT SỐ CÔNG NGHỆ 
XANH TRONG KIẾN TRÚC NHÀ CAO TẦNG VÀ HỆ 
THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH IBMS 
1.1. NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI: 

1.1.1. Giới thiệu về năng lượng mặt trời 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mặt trời luôn phát ra một  nguồn năng lượng khổng lồ và một 
phần nguồn năng lượng đó truyền bằng bức xạ đến trái đất chúng ta. 
Trái đất và Mặt trời có mối quan hệ chặt chẽ, chính bức xạ mặt trời là yếu 
tố quyết định cho sự tồn tại của sự sống trên hành tinh của chúng ta.  

1.1.2. Tính toán góc tới của bức xạ trực xạ 
Tia bức xạ mặt trời khi chiếu xuống một mặt phẳng nghiêng 

được phân tích như trong hình 1.2. 

 
Hình 1.2: Quan hệ các góc hình học của tia bức xạ mặt trời trên mp 

nghiêng 

Hình 1.1: Bên ngoài mặt trời 
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Quan hệ giữa các loại góc đặc trưng ở trên có thể biểu diễn 
bằng phương trình giữa góc tới θ và các góc khác như sau:  

( )s

Cos   sin .sin .cos   sin .cos .sin .cos
             cos .cos .cos .cos  + cos .sin .sin .cos .cos
             cos .sin .sin .sin  
và :  Cos   cos z.cos   sin z.sin .cos  

θ = δ ϕ β − δ ϕ β γ
+ δ ϕ β ω δ ϕ β γ ω
+ δ β γ ω

θ = θ β + θ β γ − γ                   (1.1)

 

1.2. CÔNG NGHỆ LỚP PHỦ CHỐNG NÓNG HPS 
Công nghệ lớp phủ HPS là một lớp phủ cách nhiệt được thiết 

kế cách nhiệt cho cả nội và ngoại thất. Công nghệ phủ này ơphanr 
chiếu lại sự tỏa nhiệt bên trong các công trình mà không làm ảnh 
hưởng đến kết cấu, thẩm mỹ chung của các công trình đó. Kết quả là 
tăng hiệu quả tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí điện năng và khí 
thải cacbon. 
1.3. CƠ SỞ THIẾT KẾ VỀ THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG 

Từ thời kỳ sơ khai của văn minh đến thời gian gần đây, con 
người chủ yếu tạo ra ánh sáng từ lửa mặc dù đây là nguồn nhiệt 
nhiều hơn ánh sáng. Ở thế kỷ 21, chúng ta vẫn đang sử dụng nguyên 
tắc đó để sản sinh ra ánh sáng và nhiệt qua loại đèn nóng sáng. Chỉ 
trong vài thập kỷ gần đây, các sản phẩm chiếu sáng đã trở nên tinh vi 
và đa dạng hơn nhiều. Theo ước tính, tiêu thụ năng lượng của việc 
chiếu sáng chiếm khoảng (20÷45)% tổng tiêu thụ năng lượng của 
một toà nhà thương mại và khoảng (3÷10)% trong tổng tiêu thụ năng 
lượng của một nhà máy công nghiệp.  

Hầu hệt những người sử dụng năng lượng trong công nghiệp 
và thương mại đều nhận thức được vấn đề tiết kiệm năng lượng trong 
các hệ thống chiếu sáng. Thông thường có thể tiến hành tiết kiệm 
năng lượng một cách đáng kể chỉ với vốn đầu tư ít và một chút kinh 
nghiệm. Thay thế các loại đèn hơi thuỷ ngân hoặc đèn nóng sáng 
bằng đèn halogen kim loại hoặc đèn natri cao áp sẽ giúp giảm chi phí 
năng lượng và tăng độ chiếu sáng. Lắp đặt và duy trì thiết bị điều 
khiển quang điện, đồng hồ hẹn giờ và các hệ thống quản lý năng 
lượng cũng có thể đem lại hiệu quả tiết kiệm đặc biệt. Tuy nhiên, 
trong một số trường hợp, cần phải xem xét việc sửa đổi thiết kế hệ 
thống chiếu sáng để đạt được mục tiêu tiết kiệm như mong đợi. Cần 
hiểu rằng những loại đèn có hiệu suất cao không phải là yếu tố duy 
nhất đảm bảo một hệ thống chiếu sáng hiệu quả. 



5 

1.4. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG 
MINH iBMS 

Hiện nay trên thế giới hầu hết các toà nhà trong các đô thị hiện 
đại như: tổ hợp văn phòng, khách sạn, chung cư cao cấp, nhà băng, 
nhà chính phủ, toà nhà sân bay, … đều được trang bị những hệ thống 
thong minh hiện đại phục vụ cho việc hoạt động tòa nhà như : Hệ 
thống điều hòa không khí (HVAC), hệ thống chiếu sang, hệ thống an 
ninh, hệ thống phòng cháy chữa cháy v.v…Các hệ thống trên đều 
chạy riêng rẽ được, nhưng do nhu cầu vận hành thông suốt, đảm bảo 
được hiệu quả tốt nhất cũng nhưng sử dụng và phối hợp được các hệ 
thống đó với nhau dẫn đến yêu cầu các tòa nhà phải được trang bị hệ 
thống tích hợp  quản lý tòa nhà (iBMS). Trong những năm gần đây, 
nắm biết được ưu thế vượt trội đó , các chủ đầu tư ở Việt Nam đã 
tích hợp , sử dụng hệ thống iBMS trong các tòa nhà của mình nhằm 
nâng cao giá trị của tòa nhà, tiết kiệm chi phí đầu tư vận hành.  

Hệ thống quản lý toà nhà iBMS có nhiệm vụ điều khiển và 
quản lý các hệ thống kỹ thuật trong toà nhà như : 

- Hệ thống thang máy 
- Hệ thống điều khiển chiếu sáng 
- Quản lý hệ thống thông tin liên lạc, giải trí (PA System) 
- Quản lý, cảnh báo môi trường: Nhiệt độ, thông gió, bụi… 
- Hệ thống cấp nước. 
- Hệ thống điều hoà thông gió 
- Hệ thống an ninh ( camera, thẻ an ninh), hệ thống quản lý ra vào 
- Hệ thống báo cháy - chữa cháy 
- Hệ thống quản lý năng lượng. 

CHƯƠNG 2 
CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ XANH 

VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH CHO 
CÁC TÒA NHÀ CAO TẦNG. 

2.1 GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
2.1.1. Mô hình biến đổi năng lượng mặt trời thành điện 

năng 
Mô hình hệ thống biến đổi năng lượng mặt trời thành điện 

năng đơn giản nhất là một hệ thống độc lập gồm các tấm pin năng 
lượng mặt trời PV kết nối với nhau và nối trực tiếp cho các phụ tải 
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dùng điện một chiều DC (hình 2.1 (a)). Trong trường hợp phụ tải 
điện sử dụng điện năng xoay chiều AC thì đầu ra của hệ thống PV sẽ 
được nối qua thiết bị biến đổi nguồn một chiều thành nguồn xoay 
chiều AC (Inverter) (hình 2.1 (b)). 
 
 

 
Hình 2.1: Hai mô hình sử dụng hệ thống PV độc lập 

 

Nhược điểm của mô hình trên là công suất điện cung cấp cho 
phụ tải không ổn định và luôn thay đổi theo thời gian trong ngày, đặc 
biệt vào ban đêm thì phụ tải sẽ không có điện để vận hành. Do đó mô 
hình này chỉ được sử dụng cho các tải có công suất rất nhỏ và chỉ sử 
dụng trong thời gian có bức xạ mặt trời.  

2.1.2 Các thông số cần thiết để thiết kế hệ thống điện mặt 
trời  

Để thiết kế, tính toán một hệ thống điện mặt trời trước hết cần 
một số thông số chính sau đây:  

- Các yêu cầu và các đặc trưng của phụ tải. 
- Vị trí lắp đặt hệ thống.  
Vị trí lắp đặt hệ thống  
Yêu cầu này xuất phát từ việc thu nhập các số liệu về bức xạ 

mặt trời và các số liệu thời tiết khí hậu khác. Như đã trình bày, bức 
xạ mặt trời phụ thuộc vào từng địa điểm trên mặt đất và các điều 
kiện tự nhiên của địa điểm đó. Các số liệu về bức xạ mặt trời và khí 
hậu, thời tiết được các trạm khí tượng ghi lại và xử lý trong các 
khoảng thời gian rất dài, hàng chục, có khi hàng trăm năm.  

Vị trí lắp đặt hệ thống điện mặt trời còn dùng để xác định góc 
nghiêng của dàn pin mặt trời sao cho khi đặt cố định hệ thống có thể 
nhận được tổng cường độ bức xạ lớn nhất 

Nếu gọi β là góc nghiêng của dàn pin mặt trời so với mặt 
phẳng ngang thì thông thường ta chọn β= ϕ +100, với ϕ là vĩ độ nơi 
lắp đặt. Còn hướng, nếu ở bán cầu Nam thì quay về hướng Bắc, nếu 
ở bán cầu Bắc thì quay về hướng Nam. 

 
 

 
 

(a)                                         (b) 
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2.1.3. Các bước thiết kế 

 
Hình 2.3: Sơ đồ khối hệ thống điện mặt trời 

a. Lựa chọn sơ đồ khối 
Từ phân tích các yêu cầu và các đặc trưng của các phụ tải sẽ 

chọn một sơ đồ khối thích hợp. Hình 2.3 là sơ đồ khối thường dùng 
đối với các hệ thống điện mặt trời. 

Các khối đưa vào trong hệ thống đều gây ra tổn hao năng 
lượng. Vì vậy cần lựa chọn sơ đồ khối sao cho số khối hay thành 
phần trong hệ là ít nhất. Ví dụ, nếu tải là các thiết bị dùng nguồn 12 
VDC (đèn 12 VDC, radio, TV đen trắng có ổ cắm điện 12 VDC,... 
thì không nên dùng bộ biến đổi điện inverter. 

b. Tính toán hệ nguồn điện pin mặt trời  
Có nhiều phương pháp tính toán, thiết kế hệ nguồn điện pin 

mặt trời. Ở đây chỉ nêu một phương pháp thông dụng nhất chủ yếu 
dựa trên sự cân bằng điện năng trung bình hàng ngày. Theo phương 
pháp này, các tính toán hệ nguồn có thể được tiến hành qua nhiều 
bước theo thứ tự sau:  

Hình 2.2: Góc nghiêng β của hệ thống 
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vTính phụ tải điện yêu cầu  
vTính năng lượng điện mặt trời cần thiết Ecấp  
2.1.4. Mô hình biến đổi năng lượng mặt trời thành nhiệt 

năng 
a. Cơ sở lý thuyết 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.4: Hiệu ứng lồng kính 
Khác với pin mặt trời, thiết bị nhiệt mặt trời nhận bức xạ nhiệt 

mặt trời và tích trữ năng lượng dưới dạng nhiệt năng. Thiết bị nhiệt 
mặt trời có rất nhiều loại khác nhau tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng 
của chúng. 

Hầu hết các bộ thu NLMT đều sử dụng kính làm vật liệu che 
phủ bề mặt bộ thu vì tính chất quang học ưu việt của nó.  

Ứng dụng đơn giản, phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay của 
năng lượng mặt trời là dùng để đun nước nóng. Các hệ thống thiết bị 
cung cấp nước nóng dùng năng lượng mặt trời ngày nay được sử 
dụng ngày càng nhiều và trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên thế 
giới. Ở Việt nam trong những năm gần đây thiết bị cung cấp nước 
nóng với qui mô hộ gia đình đã được nhiều cơ sở sản xuất và đã 
thương mại hoá, với giá thành có thể chấp nhận được nên người dân 
sử dụng ngày càng nhiều.  

Hệ thống cung cấp nước nóng dùng năng lưưọng mặt trời có 
rất nhiều loại khác nhau, nhưng nếu xét theo phạm vi nhiệt độ sử 
dụng thì ta có thể phân làm hai loại nhóm thiết bị chính, đó là hệ 
thống cung cấp nước nóng với nhiệt độ thấp t ≤ 70oC và hệ thống 
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cung cấp nước nóng dùng năng lượng mặt trời với nhiệt độ cao t > 
80oC.  

b. Các mô hình cung cấp nước nóng dùng năng lượng mặt trời 
b.1. Hệ thống cung cấp nước nóng có nhiệt độ thấp  
b.2. Hệ thống cung cấp nước nóng có nhiệt độ cao  
c. Lắp đặt hệ thống  
Khi lắp đặt Colllector, vị trí cần phải chọn ở nơi mà tấm phủ 

trong suốt không dễ dàng bị hư hỏng bởi sự thiếu thận trọng (ví dụ 
trẻ chơi đùa ... ) và Collector phải nhận được nhiều ánh nắng mặt 
trời nhất, tốt nhất là nên đặt trên mái nhà. Collector phải được đặt 
dựa vững chắc trên khung đỡ, bình chứa cũng được đặt theo nguyên 
tắc đó.  

c.1. Hệ thống tuần hoàn tự nhiên  
Hệ thống này hoạt động dựa trên hiệu ứng Syphon nhiệt, tức là 

nước được đốt nóng trong Collector chuyển động lên phía trên và 
cuối cùng đến bình chứa. Sự chuyển động lên của nước nóng kéo 
theo nước lạnh trong bình chứa xuống giống như ống hút syphon, 
nước lạnh sau đó được đun nóng khi nó vào Collector và tiếp tục chu 
kỳ tuần hoàn. Điều này có tác dụng làm cho nước trong toàn hệ 
thống nóng lên, quá trình lưu thông tiếp tục mãi chừng nào nhiệt độ 
nước ở Collector còn lớn hơn nhiệt độ nước ở bình chứa. 

c.2. Hệ thống tuần hoàn cưỡng bức 

 
Hình 2.5: Hệ thống tuần hoàn cưỡng bức. 

2.2. GIẢI PHÁP SỬ DỤNG QUẢ TRONG CHIẾU SÁNG 
2.2.1. Sử dụng chiếu sang tự nhiên 
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Theo ước tính, tiêu thụ năng lượng của việc chiếu sáng chiếm 
khoảng 20 – 45% tổng tiêu thụ năng lượng của một toà nhà thương 
mại và khoảng 3 – 10% trong tổng tiêu thụ năng lượng của một nhà 
máy công nghiệp.  

Tiện ích của việc chiếu sáng tự nhiên thay thế chiếu sáng bằng 
điện vào ban ngày đã được nhiều người biết đến nhưng càng ngày 
càng bị bỏ qua đặc biệt ở các văn phòng được trang bị điều hoà 
không khí hiện đại và ở các khu thương mại như khách sạn, trung 
tâm mua bán vv.  

 
Hình 2.6: Chiếu sáng tự nhiên bằng mái che và mái vòm 

2.2.2. Giảm số lượng đèn để giảm lượng chiếu sáng thừa 
Giảm số lượng đèn là một phương pháp hiệu quả để giảm tiêu 

thụ năng lượng chiếu sáng.  
2.2.3. Chiếu sáng theo công việc 
2.2.4. Lựa chọn đèn và bộ đèn hiệu suất cao 
2.2.5. Thiết bị hẹn giờ, bộ chuyển mạch ánh sáng khuếch 

tán hoặc mờ và bộ cảm biến tại chỗ 
2.2.6. Bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng 
2.2.7. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng 
Mục này bao gồm các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả 

quan trọng nhất: 
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- Giảm mức chiếu sáng thừa xuống mức tiêu chẩn bằng cách 
điều chỉnh, tháo đèn, vv.  

- Tích cực điều khiển chiếu sáng bằng đồng hồ hẹn giờ, thiết 
bị làm trễ, tế bào quang điện, và/hoặc bộ cảm biến tại chỗ. 

- Lắp các đèn hiệu suất cao để chiếu sáng kiểu sợi đốt, chiếu 
sáng bằng hơi thuỷ ngân, vv.  

- Chọn cẩn thận chấn lưu và đèn có công suất cao và hiệu suất 
lâu dài, hệ thống huỳnh quang không dùng được với đèn huỳnh 
quang Compact và chấn lưu điện tử. 

- Nên lưu ý hạ thấp giá đèn để sử dụng số giá và bóng đèn ít hơn. 
- Lưu ý chiếu sáng tự nhiên, cửa sổ ở trần nhà, vv. 
- Lưu ý sơn tường bằng màu sáng hơn và sử dụng ít đèn chùm 

chiếu sáng hoặc công suất thấp hơn. 
- Sử dụng chiếu sáng theo công việc và giảm độ chiếu sáng nền. 
- Tái đánh giá điều khiển, loại và chiến lược chiếu sáng bên ngoài.  
Thay đổi công nghệ sử dụng dèn sợi đốt bằng công nghệ đèn 

LED có hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng. 
2.3. GIẢI PHÁP SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ LỚP PHỦ HPS 

Đối với các cửa sổ, có loại công nghệ HPS-G là loại công 
nghệ phủ kính trong suốt phản chiếu khí nóng, chỉ sử dụng một lớp 
phủ duy nhất.  

Lý tưởng cho việc áp dụng cả thời tiết mùa nóng và mùa 
lạnh. Lớp phủ ngăn không cho khí nóng hoạt động, chặn được 
khoảng 99% tia tử ngoại và 85% tia hồng ngoại. Lớp phủ này được 
thiết kế để làm giảm nhiệt độ trong nhà từ 5 – 8 độ C và giảm được 
khoảng 20 – 30% chi phí điện năng cho công trình. 

 
Hình 2.7: Chiếu sáng tự nhiên bằng mái che và mái vòm 
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Các bức tường nội và ngoại thất có thể xử lý bằng công nghệ 
HPS-X và HPS-I, đó là công nghệ chống thấm, nấm mốc và chống 
ooxxy hóa, nhằm duy trì nhiệt độ dể chịu cho không gian bên trong 
tòa nhà và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng chung cho cả tòa 
nhà. Trong khi công nghệ HPS-X phản chiếu khí nóng thì HPS-I lại 
là công nghệ ngăn ngừa sự chuyển giao của khí nóng. Chủ sở hữu 
công trình có thể tiết kiệm được khoảng từ 20 – 40% chi phí năng 
lượng tiêu thụ thông qua áp dụng hai công nghệ này. Sản phẩm cũng 
không gây ra bất cứ nguy hại nào cho môi trường. ngoài ra, sản phẩm 
còn thích ứng được sự thay đổi của thời tiết. Sản phẩm áp dụng được 
cả cho đường bê tông, gỗ, nhựa và có nhiều chủng loại màu sắc để 
phục vụ cho mục đích trang trí cho các các công trình. 

2.4. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG iBMS .  

Bên cạnh các yêu cầu chung về một hệ thống iBMS , Hệ thống 
iBMS trang bị cho tòa nhà Trung tâm hành chính đảm bảo các yêu 
cầu về chất lượng quản lí, về tính hiện đại hóa, tính tiện nghi, tính 
năng mở rộng cho tòa nhà;  

Các hạng mục cơ điện, kỹ thuật tòa nhà Trung tâm hành chính 
kết nối với Hệ thống iBMS gồm các hạng mục sau: 

- Hệ thống điều hòa không khí Chiller: tích hợp cấp cao qua 
BACnet IP cho phép iBMS giám sát và điều khiển  các thiết bị. 

- Hệ thống thông gió: quản lí và điều khiển hệ thống quạt cấp 
khí tươi, quạt hút khí thải của tòa nhà, quạt hút khí độc, nhà vệ sinh. 

- Hệ thống cấp thoát nước:  
+ Quản lí và điều khiển hệ thống bơm cấp thoát nước và bể 

chứa nước của tòa nhà. 
+ Tính lượng nước tiêu thụ của từng tầng. 
- Hệ thống chữa cháy: kết nối, giám sát hệ thống báo cháy và 

điều khiển hệ thống bơm nước chữa cháy của tòa nhà, quản lí quạt 
tăng áp cầu thang. 

- Hệ thống thang máy: giám sát hệ thống thang máy của tòa 
nhà. 

- Hệ thống an ninh:  
+ Tích hợp hệ thống camera giám sát vào iBMS. 
+ Tích hợp hệ thống truy nhập – Access Control vào iBMS. 
+ Tích hợp hệ thống truyền thanh PA 
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- Hệ thống chiếu sáng: Quản lí và điều khiển chiếu sáng các 
khu vực phòng họp, khu công cộng, hành lang, nhà vệ sinh, sân vườn 
và các tầng hầm của tòa nhà. 

- Hệ thống điện năng:  
+ Giám sát trạng thái của các máy biến áp, các tủ điện phân 

phối chính, các máy phát điện. 
+ Đo đếm điện năng tiêu thụ của từng tầng. 
Hệ thống iBMS trang bị cho tòa nhà Trung tâm hành chính sử 

dụng các kết nối tiêu chuẩn, mở để dễ dàng kết nối với các hệ thống 
cơ điện khác. Do đặc thù việc tiến độ cung cấp các hạng mục cơ điện 
khác không đồng thời với tiến độ cung cấp iBMS nên ngoài các tiêu 
chuẩn đề xuất trên, tùy theo thực tế Giải pháp hệ thống iBMS có thể 
kết nối với tất cả các chuẩn mở chung khác liên quan đến thiết bị cơ 
điện, kỹ thuật tòa nhà.  

CHƯƠNG 3 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XANH TIẾT KIỆM NĂNG 
LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH 
iBMS CHO TÒA NHÀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TP 

ĐÀ NẴNG 
3.1.  GIỚI THIỆU TÒA NHÀ TTHC ĐÀ NẴNG 

- Trung tâm hành chính Đà Nẵng được xây dựng trên khu đất 
tại số 24 đường Trần Phú ,quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Ranh giới: 
Phía Bắc giáp: Đường Lý Tự Trọng 
Phía Tây giáp: Bảo tàng Thành phố và đường quy hoạch 
Phía Đông giáp: Đường Trần Phú 
Phía Nam giáp : Đường Quang Trung 
3.1.1. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các điểm đấu nối 
- Giao thông : Ba mặt đều tiếp giáp với đường giao thông hoàn 

thiện 
- Cấp nước : Đấu nối từ tuyến ống hiện có Φ150mm trên 

đường Trần Phú thuộc mạng lưới cấp nước của Thành phố. 
- Thoát nước: Hiện tại khu vực đã có hệ thống thoát nước hoàn 

chỉnh,vì vậy việc thoát nước mưa của công trình chỉ đấu nối trực tiếp 
vào hệ thống mương chung của khu vực . Nước thải công trình sau 
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khi đã được xử lý cục bộ sẽ được đấu nối vào tuyến mương chung 
của khu vực. 

- Cấp điện : Hiện tại đã có đường dây 22KV chạy dọc theo 
đường Trần Phú. 

3.1.2. Giải pháp kiến trúc: 
a. Tổ chức mặt bằng các tầng: 
.Quy mô:  
- Chiều cao tầng        : 34 tầng nổi và 2 tầng hầm 
- Tổng diện tích sàn  : 65.234m2 
- Khẩu độ kết cấu: Hệ thống lưới cột 8m x 8m (phần đế) 
- Các tầng hầm: đỗ xe ô tô, xe 2 bánh và các phòng quản lý kỹ 

thuật, căn tin phục vụ nhân viên.   
-Tầng 1: Sảnh chính, tiền sảnh, văn phòng.  
-Tầng 2: Sảnh chính, các phòng hội nghị, phòng họp,sảnh chờ. 
-Tầng 3-31: Bố trí văn phòng làm việc , phòng họp nhỏ và một 

số khoảng trống trồng cây xanh trong nhà. 
-Tầng 32-34: Bố trí nhà hàng xoay để ngắm thành phố  

 
Hình 3.1: Tòa nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng 

Tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 1400 tỷ đồng 
3.1.3. Nhu cầu về năng lượng 
a. Nhu cầu về điện năng 
Phụ tải dự kiến đối với toàn bộ công trình là 7,000 kVA. Các 

phụ tải điện của toà nhà là văn phòng, phòng hội thảo, nhà hàng, và 
đài quan sát. Những tính toán về lượng phụ tải dựa vào các dữ liệu 
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phụ tải điện của Việt Nam và của Hiệp Hội Điện Hàn Quốc và các 
ước lượng về lượng phụ tải hiện hành. 

b. Nhu cầu về nhiệt năng 
Tòa nhà trung tâm hành chính được xây dựng để làm nơi làm 

việc tập trung của UBND thành phố và các Sở, Ban, Ngành thuộc 
UBND nên nó chỉ hoạt động trong 8 giờ/ngày, 6 ngày/ tuần. Vì vậy 
hệ thống cung cấp nước nóng cho các tòa nhà chỉ sử dụng chủ yếu là 
để rửa tay, rửa mặt trong giờ làm việc. 

Theo tiêu chuẩn cấp nước trung bình cho 1 tầng làm việc 50 
thành viên là 100 lít nước nóng (tương ứng mỗi thành viên có tiêu 
chuẩn 2 lít nước nóng) trong một ngày làm việc. Như vậy khối lượng 
nước nóng cần cung cấp cho  tòa nhà là: 

G = 100 x 34 = 3400 (lit) 
3.2. ỨNG DỤNG, TÍNH TOÁN NLMT 

Qua khảo sát, tổng diện tích sàn mái của tầng 37 là 2184 m2. 
Tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng nằm ở tọa độ GPS: Latitude 
16,060N; Longitude 108,220E, kết hợp với số liệu thống kê về bức xạ 
mặt trời tại khu vực Đà Nẵng và dùng Chương trình tính bức xạ mặt 
trời ta xác định được năng lượng bức xạ trung bình tại tọa độ GPS 
trên là: 4,425 kWh/m2.  

Đánh giá: 
Hệ thống cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời có hiệu 

suất cao hơn rất nhiều so với hiệu suất biến đổi điện năng, do đó với 
630 m2 diện tích sàn mái tầng 34 sẽ ưu tiên dùng cho hệ thống nước 
nóng dùng năng lượng mặt trời. Diện tích còn lại sau khi ưu tiên cho 
hệ thống nước nóng trên sẽ sử dụng cho hệ thống Pin mặt trời. 

3.2.1. Triển khai mô hình biến đổi NLMT thành nhiệt năng  
Để cung cấp 3400 lít nước nóng từ hệ thống cấp nước nóng 

năng lượng mặt trời trong một ngày làm việc cho tòa nhà chúng ta 
phải tiến hành các bước sau: 

3.2.1. Chọn mô hình biến đổi NLMT thành nhiệt năng  
Theo lý thuyết từ chương 2 lắp ráp hệ thống lớn, chúng  ta sẽ 

chọn mô hình nối theo sơ đồ kết hợp.  
Trong đó kích thước của các Collector và hệ thống tùy thuộc 

với các số liệu sau: 
- Cường độ bức xạ nơi lắp đặt: R (kWh/m2) 
- Tổng lượng nước nóng cần thiết : G (Lít,kg)  
- Nhiệt độ nước nóng yêu cầu: tnn (oC )  
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- Nhiệt độ của nước lạnh cung cấp: tnl (oC )  
- Hiệu suất của mẫu hệ thống mà mình định chế tạo, lắp đặt. 
Tính toán cụ thể cho hệ thống 
a. Tính toán chỉ tiêu kỹ thuật 
Qua khảo sát chúng ta có được các thông số sau: 
- Cường độ bức xạ trung bình một năm nơi lắp đặt: R = 

4,425(kWh/m2) 
- Tổng lượng nước nóng cần thiết : G = 3.400 (Lít,kg)  
- Nhiệt độ nước nóng yêu cầu: tnn = 60 (oC )  
- Nhiệt độ của nước lạnh cung cấp: tnl = 25 (oC )  
- Chọn mẫu hệ thống có dải tấm hấp thụ được đan xen vào dãy 

ống (hình 2.16), với loại này có hiệu suất là: η = 40 % = 0,4.  
Nhiệt dung riêng trung bình của nước Cn = 1,16 Wh/kg.0C  
Với số liệu trên ta tính được lượng nhiệt cần thiết trong một 

ngày là:  
( ) [ ]nn nl n      Q  G t  t C kWh/ngay= × − × (theo công thức 2.31) 

⇒ Q= 3400 x(60 – 25)x1,16 = 138,04 [kWh/ngày] 
Và diện tích bề mặt Collector cần thiết: 

( ) 2F  Q / η.R     m =  
 

⇒ F = 138,04/(0,4 x 4,425) = 118[m2] 
Vậy cần phải có 118 m2 Collector để cung cấp 3400 lít nước 

nóng 600C trong một ngày.  
Kích thước chuẩn của mỗi Collector là 2 m2, như vậy số lượng 

Collector cần dùng sẽ là: 
n = 118/2 = 59 (cái) ⇒  chọn 60 cái 
Với số lượng Collector và đặc điểm của tòa tháp đôi chúng ta 

sẽ chọn giải pháp gồm 2 hệ thống cung cấp nước nóng bằng năng 
lượng mặt trời lắp đặt trên mái sàn của tòa tháp. Như vậy mỗi hệ 
thống sẽ tương ứng 30 Collector cung cấp 1700 lít nước nóng trong 
một ngày.. 

Chúng ta dùng hai bồn chứa nước nóng ở nhiệt độ 600C mỗi 
bồn 1500 lít. Nước nóng từ hai bồn này sẽ được dẫn vào 4 bình nước 
nóng bằng điện mỗi bình 100 lít trước khi cấp cho hệ thống nước 
nóng tại các tầng. Bốn bình nước nóng dùng điện năng mỗi bình 
20kW được đặt tại các tầng 33; 34; 30 và 29 sử dụng trong trường 
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hợp không có nắng do trời mưa nhiều hay mùa đông trời âm u, khi 
nhiệt độ của nước không đạt được 600C. 

b. Tính toán chỉ tiêu kinh tế 
Với hệ thống cung cấp nước nóng ở trên sẽ tốn chi phí đầu tư 

ban đầu gồm: 
- Tiền đầu tư cho Collector: 60×4.500.000 = 270.000.000 VNĐ 
- Tiền đầu tư cho bồn nước nóng: 4×23.000.000 = 92.000.000 VNĐ 
- Tiền đầu tư cho bình nước nóng 100 lít 20kW:  
4×10.000.000 = 40.000.000 VNĐ 
- Tiền đầu tư cho các ống dẫn nước nóng và các phụ kiện:  
100.000.000 VNĐ 
- Tiền đầu tư cho Áp tô mát và dây dẫn: 4×1.500.000 = 

6.000.000 VNĐ 
Như vậy tổng chi phí đầu tư cho hệ thống:  
     Z

Σ
 = Z

collector
 + Z

bồn nn
 + Z

Bình nn
 + Z

ống,PK
 + Z

day,Ap 
= 

270.000.000 + 92.000.000  
  +40.000.000 + 100.000.000 + 6.000.000 = 508.000.000 VNĐ  
Chi phí cho vận hành được tính toán như sau: 
Trong những ngày có nắng thì hệ thống trên có thể cấp 3400 

lít nước nóng trong một ngày đêm cho tòa nhà trung tâm hành chính 
thành phố Đà Nẵng. Do vậy sẽ không tốn chi phí cho những ngày này. 

c. Đánh giá so sánh 
Để có cơ sở đánh giá so sánh hệ thống cung cấp nước nóng 

bằng năng lượng mặt trời với hệ thống sử dụng năng lượng điện, 
chúng ta sẽ xét cho trường hợp nếu dùng điện lưới để cấp 3400 lít 
nước nóng thì: 

Lượng nhiệt lượng tiêu thụ (bằng nước nóng) tính cho một 
ngày đêm:       Q = 138,04 [kWh/ngày] (đã tính ở trên)  

Chi phí vận hành:  
Nếu chỉ tính đơn giá điện năng hiện nay cho phụ tải hành 

chính sự nghiệp là 1.200 VNĐ/kWh và xem hiệu suất của bình nước 
nóng là 100% thì chi phí bỏ ra sẽ là: 

Zvh = 1.200×138,04 = 165.648 VNĐ/ngày.  
So sánh hiệu quả của 2 phương án trên:  
- Đối với chi phí vận hành thì cứ mỗi ngày có nắng phương án 

dùng năng lượng mặt trời sẽ tiết kiệm được: 165.648 VNĐ/ngày.  
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- Theo số liệu thống kê tại Đà Nẵng thì số ngày nắng trung 
bình trong một năm là khoảng 300 ngày. Như vậy trung bình mỗi 
năm hệ thống nước nóng dùng năng lượng mặt trời sẽ tiết kiệm được 
chi phí vận hành là:  

Z
CP

 = 300×165.648 = 49.694.400 VNĐ. 

Số tiền tiết kiệm được khoảng 50 triệu đồng mỗi năm.  
3.2.2. Tính toán mô hình hệ thống PV 
Toàn bộ diện tích sàn mái tầng 34 là 630 m2. Trong đó đã sử 

dụng khoảng 150m2 (gồm các Collector cộng với các phụ kiện dàn 
lắp các Collector và bình chứa nước nóng), diện tích còn lại là: 630 - 
150 = 480 m2. Diện tích dành cho lối đi khoảng 100 m2 + 100 m2  bố 
trí các hạng mục khác ⇒ diện tích có thể sử dụng để lắp pin mặt trời: 
630 - 150 - 200 = 280 m2 

 
Hình 3.2: Mô hình hệ thống cung cấp điện từ năng lượng mặt trời 

Như vậy sản lượng điện năng sản xuất ra quá nhỏ so với 
công suất yêu cầu của tòa nhà. Chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống 
PV trên là quá lớn nên không mang lại hiệu quả.  

3.2.3. Đánh giá chung: 
Về mặt sử dụng năng lượng: 
- Năng lượng biến đổi ra điện năng:  107,9 kWh/ ngày 
- Năng lượng biến đổi ra nhiệt năng: 138,04 kWh/ngày 
- Tổng năng lượng biến đổi: 107,9 + 138,04 = 245,94 

kWh/ngày 
- Năng lượng nguồn mặt trời: 630x4,425 =  2.787 kWh 
- Hiệu quả: (245,94/2.787)x100% = 8,8 % 
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Sau khi tính toán các thông số kỹ thuật cũng như tính kinh 
tế: hệ thống biến đổi năng lượng mặt trời thành nhiệt năng có tính 
kinh tế hơn. 

Trong khi hiệu suất của hệ thống PV rất thấp có giá thành đầu 
tư cao, điều đó làm cho hệ thống này chưa có tính chọn lựa đầu tư 
rộng rãi cho các đơn vị công nghiệp cũng như các hộ dân.  

Trừ trường hợp ở những khu vực miền núi hải đảo không có 
điện lưới thì mô hình PV mới là sự lựa chọn, nhưng hầu hết khi đó 
khách hàng sẽ chọn giải pháp kết hợp giữa Biogas, năng lượng gió 
và năng lượng mặt trời. 
3.3. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LỚP PHỦ CHỐNG NÓNG 
HPS: 

Tòa nhà trung tâm hành chính được xây dựng với tường bao 
xung quanh chủ yếu là kính cường lực. với mật độ ngày nắn tại thành 
phố Đà Nẵng là 300 ngày mỗi năm, nhiệt độ trung bình từ 20 – 38 độ 
C thì việc dùng kính Cường lực bao xung quanh tòa nhà sẽ có những 
đặt điểm sau: 

3.3.1. Ưu điểm:  
- Tạo nên  vẽ đẹp kiến trúc cho tòa nhà. 
- Từ bên trong tòa nhà, người làm việc có thể nhìn thấy cảnh 

quan của thành phố về mọi hướng. 
- Tạo ra n`hiều ánh sáng tự nhiên, tiết kiện năng lượng về 

chiếu áng cho tòa nhà. 
3.3.2. Nhược điểm:  

- Việc sử dụng kính bao quanh tòa nhà sẽ tạo nên một hiện 
tượng hiệu ứng nhà kính làm cho nhiệt độ bên trong của tòa nhà sẽ 
nonsg hơn nhiệt độ môi trường. 

- Khi đó cần phải bật toàn bộ hệ thống điều hòa không khí, 
thông gió để giải nhiệt. Việc này dẫn đến làm tăng thêm việc tiêu tốn 
năng lượng cho tòa nhà. 

- Hơn nữa, hiệu quả làm việc của các nhân viên trong tòa nhà 
không cao, ảnh hướng đến sức khỏe của họ. 

3.3.3.Phương án giải quyết : 
- Dựa trên Công nghệ lớp phủ HPS, ta phủ một cách nhiệt 

lên toàn bộ tường kính bao che của tòa nhà. Lớp phủ này phản chiếu 
lại sự tỏa nhiệt bên trong của tòa nhà mà không làm ảnh hưởng đến 
kết cấu, thẩm mỹ chung của  công trình.  
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- Kết quả là tăng hiệu quả tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí 
điện năng và khí thải cacbon. 

- Làm tốt cho sức khỏe và năng suất làm việc của các nhân 
viên trong tòa nhà. 
3.4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THONG MINH 
iBMS 

3.4.1. Cơ sở thiết kế 
Dựa trên yêu cầu về quản lí và vận hành của tòa nhà Trung 

tâm hành chính và trên các sản phẩm ứng dụng cho hệ thống quản lí 
tòa nhà hiện nay và các nghiên cứu về ứng dụng hệ thống quản lí tòa 
nhà trong tương lại, hệ thống iBMS cho tòa nhà Trung tâm hành 
chính được thiết kế theo tiêu chuẩn của châu Âu về kết nối dữ liệu 
mở trong tự động hóa tòa nhà EN 14908. Hệ thống IBMS được xây 
dựng theo chuẩn giao tiếp quốc tế thông dụng hiện nay là BACnet 
MS/TP và có khả năng kết nối với các thiết bị theo các chuẩn khác 
cho tòa nhà như Lonwork, Modbus/RS485, RS232… 

Hệ thống iBMS đảm bảo chất lượng và phù hợp với các tiêu 
chuẩn hiện hành. Những tiêu chuẩn và chỉ dẫn được nêu trong danh 
mục dưới đây (hoặc tương đương - Phần trong dấu ngoặc đơn) được 
áp dụng cho thiết kế hệ thống và các thiết bị chính trong hệ thống 
iBMS. 

3.4.2.  Mô tả thiết kế hệ thống iBMS 

a.  Kiến trúc hệ thống: 

 
Hình 3.3: Kiến trúc chung của hệ thống iBMS 
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b.    Quan điểm về một hệ thống iBMS hiện đại 
c.    Hỗ trợ mạng Network chuẩn 
d.    Khả năng mở rộng của hệ thống 
3.4.3.  Đặc tính kỹ thuật hệ thống iBMS 
a. Giới thiệu chung 
b. Giao diện người dùng:  
c. Bảo mật người dùng:  
d. Giao diện cấu hình:  
e.  Giám sát tự động:  
f.  Quản lý báo động: 
3.4.4. Đặc tính kỹ thuật phần cứng iBMS. 
Phần mềm của trạm cấu hình và lập trình sẽ được cấu hình 

hoặc là một hệ đơn (single workstation) với một cơ sở dữ liệu cục bộ 
hoặc hệ multi-workstation, với cơ sở dữ liệu được lưu trên một 
server trung tâm. Các phần mầm client đối với hệ multi-workstation 
sẽ truy cập cơ sở dữ liệu ở server trung tâm qua mạng Ethernet 
TCP/IP 100 Mbps. 

Phần mềm giao diện người dùng là web-base, có khả năng mở 
rộng lên tới 100 người dùng cùng lúc. 

Tất cả các phần mềm workstation, bao gồm cả hai: phần mềm 
lập trình và phần vận hành web-based, đều là các thiết bị B-OWS, sử 
dụng giao thức BACnet/IP để truyền thông với các thiết bị BACnet 
khác. 

Ghép với hệ thống multi-workstation, có khả năng kết nối 256 
trạm trên mạng Ethernet với 1 server trung tâm. Với kiến trúc Client/ 
Server, bất kỳ sự thay đổi hoặc thêm vào của một trạm sẽ tự động 
xuất hiện trên tất cả các trạm khác mà không cần yêu cầu copy files. 
Hệ multi-workstation mà không có Server trung tâm sẽ không được 
chấp nhận. 

3.4.5.  Mô tả các hệ thống tích hợp iBMS. 
a.  Hệ thống điều hòa thông gió. 
b. Hệ thống điều hòa Chiller 
c. Hệ thống điều hòa trung tâm VRV 
d. Hệ thống quạt thông gió. 
e. Hệ thống phòng cháy chữa cháy 
f.  Hệ thống thang máy: 
g. Hệ thống an ninh tích hợp 
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h. Hệ thống điều khiển chiếu sáng. 
i.  Hệ thống quản lý năng lượng điện, nước: 
j.  Tích hợp hệ thống PA 
3.4.6.  Kết luận 
Việc ứng dụng hệ thống điều khiển thông minh iBMS vào tòa 

nhà hành chính sẽ giúp cho chủ đầu tư giám sát điều khiển được toàn 
bộ các hoạt động của tòa nhà cụ thể như sau: 

- Điều khiển và giám sát cho các hệ thống cơ/điện trong tòa 
nhà.  

- Phối hợp hoạt động của các hệ thống cơ/điện trong tòa nhà 
để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về mức độ hiệu quả sử dụng.  

- Tạo ra một công cụ giao tiếp Người/Máy cho các nhân viên 
vận hành tòa nhà. 

- Thống kê các số liệu về tình trạng hoạt động, thông số kỹ 
thuật của các hệ thống cơ/điện trong tòa nhà dưới dạng các báo cáo, 
cơ sở dữ liệu ... giúp cho việc vận hành tòa nhà của các kỹ sư vận 
hành tối ưu nhất.  

- Tự động phát hiện sớm các sự cố, đưa ra các cảnh báo nhanh 
chóng, chính xác nhất cũng như lên kế hoạch bảo dưỡng , bảo trì đến 
người vận hành để nhanh chóng sửa chữa, khắc phục, tránh các tai 
nạn đáng tiếc ảnh hưởng trực tiếp đến con người trong tòa nhà cũng 
như kéo dài tuổi thọ của các hệ thống trong tòa nhà. 

- Hệ thống điều khiển tập trung IBMS cho phép trao đổi thông 
tin, giám sát giữa các hệ thống cơ điện, quản lí tập trung và quản lí 
điện năng ở mức cao. Một hệ thống được tích hợp đầy đủ hệ thống 
thông tin, truyền thông và tự động hoá văn phòng, đây còn gọi là các 
Toà nhà hiệu năng cao, toà nhà xanh, toà nhà công nghệ cao,…  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận 

- Đề tài đã nghiên cứu các công nghệ xanh trong kiến trúc áp 
dụng cho nhà cao tầng, sử dụng hệ thống điều khiển thông minh 
iBMS tại tòa nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng được các kết quả 
sau: 

1.  Trình bày được mô hình đánh giá và tính toán bức xạ năng 
lượng mặt trời, từ cơ sở nguồn năng lượng mặt trời tại một vị trí xác 
định sẽ phân tích và xây dựng được mô hình sử dụng nguồn năng 
lượng mặt trời đó một cách hợp lý.  

2. nghiên cứu, ứng dụng lớp phủ HPS cho tòa nhà nhằm làm 
giảm khả năng bị hấp thụ nhiệt, gây nên hiệu ứng nhà kính, giảm chi 
phí sử dụng năng lượng cho tòa nhà và cải thiện được sức khỏe của 
nhân viên trong tòa nhà 

3.  Trên cơ sở lý thuyết kết hợp với thực tiễn sử dụng các thiết 
bị biến đổi năng lượng mặt trời để xây dựng các bước tính toán ứng 
dụng cụ thể cho hệ thống PV và hệ thống nước nóng dùng năng 
lượng mặt trời. sử dụng lớp phủ HPS và các ứng dụng cụ thể của hệ 
thống điều khiển thông minh tại tòa nhà trung tâm hành chính Đà 
Nẵng. 

4. Phân tích và đưa ra các luận điểm về quan điểm kết hợp 
chiếu sáng tự nhiên với chiếu sáng nhân tạo để giảm tiêu thụ năng 
lượng cho các tòa nhà, đồng thời vẫn đảm bảo được nhu cầu về ánh 
sáng. 

Về mặt kỹ thuật: 
- Giải quyết được bài toán tiết kiệm năng lượng, cải thiện 

sức khỏe con người, giảm tác động đến môi trường và cải thiện khả 
năng điều khiển, giám sát công tác vận hành của tòa nhà. 

Về mặt xã hội và môi trường 
- Khi một dự án được triển khai đạt hiệu quả sẽ là đòn bẩy 

thúc đẩy xã hội noi theo, đặc biệt là trong việc ứng dụng các công 
nghệ xanh vào trong kiến trúc, ứng dụng hệ thống điều khiển thông 
minh. Bên cạnh đó còn hạn chế tác động đến xấu môi trường sinh 
thái thông qua chỉ tiêu về giảm khí thải do sử dụng các dạng năng 
lượng truyền thống gây ra. 
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2. Kiến nghị 
- Việc áp dụng và xây dựng các dự án xanh sử dụng năng 

lượng tái tạo, năng lượng mới than thiện với môi trường trên thế giới 
nói chung và Việt Nam nói riêng đang diễn ra rất mạnh mẽ. Bên 
cạnh đó thì vẫn còn nhiều trở ngại lớn khi áp dụng đại trà cho người 
dân do chi phí đầu tư ban đầu quá cao, triển khai còn mang tính hình 
thức. Để việc ứng dụng năng lượng được phổ biến và có chiều sâu, 
tác giả có một số kiến nghị sau: 

- Bên cạnh luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cần 
có các chính sách thông thoáng và có đầu tư hợp lý cho các tổ chức, 
đơn vị tiên phong trong vấn đề sử dụng năng lượng mới tiết kiệm và 
hiệu quả. 

- Cần nghiên cứu sâu hơn các yêu cầu kỹ thuật về hệ thống 
điều khiển thông minh cho các tòa nhà cao tầng. 

- Có các tiêu chuẩn thiết kế thực sự phù hợp để là công cụ cho 
các nhà tư vấn thiết kế áp dụng hiệu quả. 

- Cần nghiên cứu sâu hơn các tiêu chuẩn của các nhóm phụ tải. 
- Cần nghiên cứu kỹ hơn việc sử dụng các nguồn năng lượng 

mới để cho mô hình đem lại hiệu quả cao hơn. 
3. Hướng phát triển 
- Tối ưu hệ thống biến đổi năng lượng mặt trời thành điện 

năng dựa trên nền tảng phát triển hệ thống PV có hiệu suất cao và hệ 
thống PV có điều khiển góc thu năng lượng mặt trời. 

- Nghiên cứu chế tạo các bộ sạc và bộ biến đổi inverter có hiệu 
suất cao, giá thành giảm. 

- Nghiên cứu tối ưu các mô hình sử dụng năng lượng mặt trời 
có điều khiển kết hợp với quản lý nhu cầu năng lượng cho các tòa 
nhà điển hình. 

- Nghiên cứu, ứng dụng để có thể điều khiển, giám sát tốt hơn 
hệ thống iBMS. 


