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La demande de logements au Vietnam est encore très élevée. En 2008, 72,2% des logements 

existants étaient semi-permanents ou temporaires ; et 89,2% des pauvres n'ont pas un abri 

permanent. Conformément à la pratique courante au Vietnam, les maisons en général exploitent 

la ventilation naturelle comme la stratégie de refroidissement principale et de contrôle de la 

qualité de l'air à l'intérieur. Les systèmes de HVAC sont rarement utilisés, donc le confort 

thermique intérieur est obtenu principalement par des conceptions et des stratégies passives. En 

outre, comme de nombreux pays en voie de développement, le Vietnam se trouve dans les 

régions chaudes et humides où le climat a une influence significative sur la conception du 

bâtiment. Par conséquent, les coûts de construction ainsi que le confort thermique sont des sujets 

d’intérêts primordiaux, plutôt que la question de la consommation d'énergie du bâtiment.  

En réponse à la durabilité, l'objectif global de cette thèse est de développer des stratégies de 

conception de bâtiments confortables, respectueux de l'environnement et économes en énergie en 

utilisant une approche analytique. Le confort thermique des occupants est un critère d'évaluation 

clé de la recherche. 

Tout d'abord, la thèse développe un modèle de confort thermique qui est applicable pour les 

Vietnamiens vivant dans les bâtiments climatisés naturellement. Une grande base de données 

pour l'analyse est générée en rassemblant les données de nombreuses enquêtes in situ en Asie du 

Sud-est dans plusieurs pays (Malaisie, Singapour, Indonésie, Philippines, Thaïlande, Chine) entre 

1981 et 2010, comprenant plus de 5000 questionnaires. Le modèle développé est basé sur la 

théorie du confort thermique adaptatif, qui est habituellement utilisée pour expliquer l'écart entre 

la sensation thermique prédite par la théorie analytique et la perception réelle des utilisateurs dans 

les bâtiments climatisés naturellement. Ce modèle de confort est validé par des données 

d'enquêtes au Vietnam en 2012. Le choix et la mise en œuvre des modèles de confort sont définis 



pour deux types de bâtiment : les bâtiments ventilés naturellement et les bâtiments équipés d’air 

conditionné. De nombreuses autres questions liées au confort sont également discutées. 

Le climat du Vietnam est décrit et classé en trois grandes zones climatiques. Un nouvel outil 

simple d'analyse de climat est développé. Il est utilisé pour analyser le climat des 3 régions en 

considération et pour élaborer des principes de conception  préliminaires. En fonction de la 

température de confort donnée par le modèle de confort adaptatif, la «performance du climat» est 

présentée et ses applications sont également expliquées. 

Une étude approfondie sur les principes et stratégies de conceptions climatiques du logement 

vernaculaire au Vietnam est également effectuée. Cette étude exploite deux méthodes 

d'évaluation - qualitative et quantitative. Les résultats indiquent clairement que le logement 

vernaculaire peut assurer un environnement de vie acceptable sans consommation d'énergie en 

exploitant plusieurs principes de conception et stratégies climatiques. Dans une certaine mesure, 

les résultats révèlent certaines qualités du logement vernaculaire et fournissent des enseignements 

précieux pour les applications contemporaines. 

Dans l’étape suivante de la recherche, les trois types de logements les plus communs au Vietnam 

sont identifiés et trois logements sont sélectionnés. Ensuite un cadre global est mis en œuvre pour 

obtenir les performances thermiques des trois logements sélectionnés. Diverses techniques, y 

compris la mesure in situ, la simulation thermique dynamique de bâtiment, la simulation CFD et 

le modèle de réseau d’écoulement de l'air ainsi que la calibration du modèle numérique, sont 

utilisées pour obtenir les résultats. Les résultats fournissent les références de performance 

thermique et les points faibles de ces logements, donc on peut ensuite étudier les potentiels 

d’améliorations. 

La méthode paramétrique basée sur des simulations numériques de modèles thermiques et de 

modèles CFD est exploitée avec le but d’établir des solutions de conception pour améliorer la 

performance thermique et la ventilation naturelle des logements. Les effets des paramètres de 

conception (la sensibilité des paramètres) sur la performance thermique des logements sont 

décrits. 

Ensuite, traitant un niveau de complexité plus élevé, les performances thermiques des cas de 

référence sont optimisées à l'aide du couplage entre simulation thermique dynamique et modèle 



d’optimisation. EnergyPlus - un outil de simulation thermique du bâtiment - est couplé avec 

GenOpt - un moteur d'optimisation - pour effectuer l'analyse. Les résultats de l'optimisation 

montrent les meilleures combinaisons de solutions et de stratégies pour chaque région climatique 

au Vietnam. Les performances des solutions optimales sont comparées aux références, 

fournissant un aperçu de l'efficacité de l'approche d'optimisation dans la conception des 

bâtiments. 

Enfin, l'étude fournira de nombreuses discussions sur les résultats obtenus dans les étapes 

précédentes et les comparera avec les résultats trouvés dans la littérature. Elle aboutira  à des 

recommandations de conception et des stratégies climatiques pour attendre l'objectif d'un confort 

thermique optimal. Les différents objectifs obtenus dans cette thèse sont résumés. Les limites et 

les extensions possibles de cette recherche sont présentées. 
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Housing demand in Vietnam is still very high. In 2008, 72.2% of the existing housing was semi-

permanent or temporary houses; and 89.2% of the poor did not have a permanent shelter. As the 

common practice in Vietnam, the houses usually exploit natural ventilation as the major cooling 

strategy and indoor air quality control. HVAC systems are rarely used, thus indoor comfort is 

mainly achieved by passive designs and strategies. Also, like many other developing countries, 

Vietnam lies within hot humid regions where the climate has significant influences on the design 

of the building. Hence, construction costs as well as thermal comfort are the matters of great 

concern, rather than the issue of building energy consumption. 

As a response to sustainability, the global aim of this thesis is to develop designs and strategies 

toward comfortable, environmental-friendly, energy-saving buildings at an acceptable building 

cost using the analytical approach. Occupants’ thermal comfort is the key assessment criteria 

throughout the research.  

First of all, the thesis develops a thermal comfort model which is applicable for Vietnamese 

people living in naturally ventilated buildings. A large database for analysis is generated by 

collecting the data from the field surveys in South-East Asia. The developed model is based on 

the adaptive theory in thermal comfort, which is usually used to explain the deviation between 

predicted thermal sensation vote by analytical theory and actual thermal sensation vote in 

naturally ventilated buildings. This comfort model is validated by survey data in Vietnam in 

2012. The choice and implementation of comfort models for two building types, namely NV and 

AC building, are defined. Many other comfort related issues are also discussed.  

The climate of Vietnam is described and categorized into three major climatic regions. A new 

simple climate analysis tool is developed, using to analyze the climate of 3 regions in question 

and to draw preliminary design guidelines. In accordance with the comfort temperature given by 



the adaptive comfort model, the “performance of the climate” is presented and its application is 

also explained.  

A comprehensive investigation on climate responsive designs and strategies of vernacular 

housing in Vietnam is also carried out. The investigation employs both qualitative and 

quantitative assessment method. The results clearly indicate that vernacular housing has much 

success in giving an acceptable living environment without consuming energy by exploiting 

many climate responsive designs and strategies. The results to some extend reveal the remaining 

values of vernacular housing and provide valuable lessons for modern applications.       

In the next step of the research, three most common housing prototypes in Vietnam are 

indentified and case study houses are selected. Afterward a comprehensive framework is 

implemented to derive the thermal performances of 3 typical housing types. Various techniques, 

including in situ monitoring, building thermal simulation, CFD and airflow network model, 

numerical model calibration, are employed to obtain the results. The results provide the reference 

thermal performances and the weak points of these houses for further improvements.          

The parametric method based on numerical simulations of thermal models and CFD models is 

exploited, with the goal of finding design solutions to improve thermal performances and natural 

ventilation of the houses. The effects of (sensitivity of) design parameters on thermal 

performance of the houses are outlined. The performances of the improved cases are compared 

with the reference performances obtained in the earlier studies.           

In a higher level of complexity, thermal performances of reference cases are optimized using 

simulation-based optimization. EnergyPlus - a building thermal simulation tool - is coupled with 

GenOpt - an optimization engine - to perform analysis. Optimization results show the best 

combinations of designs and strategies for each climatic region. Performances of the optimal 

solutions are compared with the reference, providing an insight of the effectiveness of 

optimization approach in building design.       

Finally, the study will provide many discussions on the results obtained from the previous steps 

and compare them with the results found in the literature. It is closed by final climate responsive 

designs and strategies recommended for the goal of optimal thermal comfort. The different 



objectives yielded in this thesis are summarised. The limitations and possible future extensions of 

this research direction are outlined.   
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Nhu cầu nhà ở tại Việt Nam vẫn đang ở mức rất cao. Trong năm 2008, 72,2% của quỹ nhà ở hiện 

tại là bán kiên cố hoặc nhà tạm, và 89,2% người nghèo không có một nơi trú ẩn lâu dài. Như một 

thực tế phổ biến ở Việt Nam, hầu hết các ngôi nhà thường tận dụng thông gió tự nhiên như chiến 

lược làm mát chủ đạo và kiểm soát chất lượng không khí trong nhà. Hệ thống điều hòa – thông 

gió nhân tạo ít được sử dụng. Tiện nghi của người sử dụng trong nhà chủ yếu được duy trì bằng 

các thiết kế và chiến lược thụ động (passive). Ngoài ra, cũng giống như nhiều nước đang phát 

triển khác, Việt Nam nằm trong khu vực nóng ẩm, nơi khí hậu có ảnh hưởng đáng kể về thiết kế 

của công trình. Do đó, chi phí xây dựng công trình cũng như tiện nghi nhiệt là những vấn đề quan 

tâm hàng đầu, mà không phải là vấn đề năng lượng tiêu thụ trong công trình như nhiều nước ở 

vùng khí hậu ôn đới và hàn đới. 

Như là một sự hưởng ứng với xu hướng phát triển bền vững, mục tiêu chủ đạo của luận án này là 

nhằm phát triển các giải pháp thiết kế hướng tới các công trình tiện nghi, thân thiện môi trường, 

và tiết kiệm năng lượng với chi phí xây dựng có thể chấp nhận được bằng cách sử dụng các 

phương pháp phân tích định tính và định lượng. Tiện nghi nhiệt dành cho người sử dụng là tiêu 

chí đánh giá quan trọng và chủ đạo trong nghiên cứu. 

Trước tiên, luận án phát triển một mô hình tiện nghi nhiệt, có thể áp dụng cho người Việt Nam 

sống trong các tòa nhà được thông gió tự nhiên. Một cơ sở dữ liệu lớn để phân tích được tác giả 

thu thập từ các cuộc điều tra thực tế về tiện nghi nhiệt tại khu vực Đông Nam Á. Mô hình tiện 

nghi nhiệt được phát triển dựa trên lý thuyết tiện nghi nhiệt thích ứng (adaptive comfort theory), 

vốn thường được sử dụng để giải thích sự sai khác giữa cảm giác nhiệt dự báo (bởi các lý thuyết 

phân tích) và cảm giác nhiệt thực tế (nhận được từ điều tra khảo sát) trong các tòa nhà thông gió 

tự nhiên. Mô hình tiện nghi nhiệt này được kiểm chứng một lần nữa bởi dữ liệu điều tra tại Việt 

Nam trong năm 2012. Các lựa chọn và ứng dụng của các mô hình tiện nghi nhiệt cho hai thể loại 



công trình, cụ thể là công trình thông gió tự nhiên và điều hòa nhân tạo, được xác định. Nhiều 

vấn đề khác có liên quan đến tiện nghi nhiệt cũng được thảo luận. 

Khí hậu của Việt Nam được mô tả và phân loại thành ba vùng khí hậu lớn. Một công cụ phân tích 

khí hậu đơn giản mới được tác giả phát triển, sử dụng để phân tích khí hậu ba miền của Việt Nam 

và rút ra các định hướng thiết kế sơ bộ. Trong mối tương quan với nhiệt độ tiện nghi cho bởi mô 

hình tiện nghi nhiệt thích ứng, các "hiệu năng về tiện nghi nhiệt của từng vùng khí hậu" được 

trình bày và ứng dụng của nó cũng được giải thích. 

Một cuộc điều tra toàn diện về các chiến lược thiết kế thích ứng khí hậu của nhà ở dân gian ở 

Việt Nam cũng được thực hiện. Điều tra sử dụng cả hai phương pháp đánh giá định tính và định 

lượng. Kết quả cho thấy rõ ràng rằng nhà ở dân gian các địa phương có nhiều thành công trong 

việc đưa ra một môi trường sống chấp nhận được mà không cần tốn năng lượng thông qua việc 

khai thác nhiều mô hình ở đa dạng và chiến lược thiết kế thích ứng khí hậu. Kết quả phân tích, 

trên một vài khía cạnh, còn cho thấy các giá trị còn lại của nhà ở dân gian và cung cấp bài học có 

giá trị cho các thiết kế mới. 

Trong các bước tiếp theo của nghiên cứu, ba loại hình nhà ở phổ biến nhất ở Việt Nam được xác 

định và ba ngôi nhà điển hình cho từng loại được lựa chọn. Sau đó một quy trình phân tích chặt 

chẽ được thực hiện để rút ra hiệu năng nhiệt của 3 ngôi nhà điển hình này. Nhiều kỹ thuật khác 

nhau, bao gồm cả quan trắc tại chỗ, xây dựng mô hình mô phỏng nhiệt, mô phỏng CFD và mô 

hình mạng lưới luồng không khí (Airflow network model), cân chỉnh mô hình số, được sử dụng 

để có được kết quả nói trên. Tiện nghi nhiệt trong các ngôi nhà điển hình được xem là dữ liệu 

tham chiếu để so sánh với các mô hình sau này. Những điểm yếu của các ngôi nhà này cũng được 

rút ra để tìm biện pháp cải thiện. 

Phương pháp mô phỏng dựa trên việc điều chỉnh tham số các mô hình nhiệt và các mô hình CFD 

được khai thác, với mục tiêu tìm kiếm giải pháp thiết kế cải thiện tiện nghi nhiệt và thông gió tự 

nhiên trong các ngôi nhà điển hình. Tầm ảnh hưởng (độ nhạy) của các tham số thiết kế đối với 

môi trường nhiệt trong các ngôi nhà được phân tích và xác định. Điều kiện tiện nghi nhiệt trong 

các mô hình cải thiện được so sánh với dữ liệu tham chiếu thu được trong chương trước. 

Ở một mức độ phức tạp cao hơn, tiện nghi nhiệt của các ngôi nhà điển hình tham khảo được tối 

ưu hóa bằng cách sử dụng phương pháp tối ưu hóa dựa trên mô phỏng. EnergyPlus - một công cụ 

mô phỏng năng lượng công trình - được kết hợp với GenOpt - một công cụ tối ưu hóa – để thực 

hiện phân tích. Kết quả tối ưu hóa cho sự kết hợp tốt nhất của các giải pháp và chiến lược thiết kế 



- vận hành công trình cho từng vùng khí hậu. Hiệu năng nhiệt của các mô hình nhà ở đã tối ưu 

hóa được so sánh với các hiệu năng tham chiếu, cung cấp một góc nhìn thực tế về hiệu quả của 

phương pháp tối ưu hóa trong thiết kế xây dựng. 

Cuối cùng, nghiên cứu này đưa ra nhiều thảo luận về kết quả thu được từ các bước trước đó và so 

sánh chúng với các kết quả đã được phát triển trước đó của các tác giả khác. Nghiên cứu được 

khép lại bằng các giải pháp thiết kế thích ứng khí hậu và chiến lược vận hành công trình cho mục 

tiêu tiện nghi nhiệt ưu nhiệt. Các mục tiêu khác đạt được bởi luận án này được tóm tắt. Những 

hạn chế và các hướng mở rộng nghiên cứu trong tương lai được vạch ra.  


