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THÔNG TIN VỀ KẾ QUẢ NGHI N C U 

 

1. Thông tin chung 

- Tên đề t i: Nghiên cứu c c gi i ph p chiếu s ng tự nhiên  p 

d ng nguyên    thiết  ế th  đ ng cho nh   iên  ế t i    N ng  

- Mã số:  2014-06-15 

- Chủ nhiệm đề t i: ThS. Lê Thanh Hòa 

- Thành viên tham gia: 

- Cơ quan chủ trì: Tr  ng Cao đẳng Công nghệ 

- Th i gian thực hiện: 01 01 2014 đến 15/12/2014 

2. Mục ti u nghi n c u 

Xây dựng cơ sở  hoa h c v  trình tự thực hiện c c b ớc thiết  ế 

chiếu s ng tự nhiên cho m t công trình, dựa trên c c cơ sở  hoa h c 

của nguyên    thiết  ế th  đ ng   

 ề xuất c c gi i ph p thiết  ế chiếu s ng tự nhiên cho nh   iên 

 ế với hiệu qu  tối  u dựa trên c c  ết qu  mô phỏng v  phân tích 

các mô hình tính toán. 

3. Tính mới và sáng tạo 

Giới thiệu m t ph ơng ph p thiết kế có áp d ng các công c  mô 

phỏng môi tr  ng vào quá trình thiết kế, để tìm ra các gi i pháp 

chiếu sáng tự nhiên tối  u   ây    vấn đề mới trong quá trình thiết kế 

v  đ o t o kiến trúc t i Việt Nam. 

4. Tóm tắt kết quả nghi n c u 

 ề t i đi sâu phân tích c c đặc tính của nh   iên  ế trong mối 

quan hệ giữa qu  trình đô thị hóa v  sự biến đổi c c đặc điểm  iến 

trúc của nh   iên  ế, đặc biệt    c c gi i ph p tổ chức mặt đứng v  

không gian bên trong. 

 ề t i giới thiệu chi tiết c c gi i ph p thiết  ế chiếu s ng tự 

nhiên cho nh   iên  ế bao gồm 03 gi i ph p: chiếu s ng bằng mặt 

đứng (side- ighting) v  chiếu s ng bằng giếng tr i (s ywe  -lighting) 
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Trình tự c c b ớc thiết kế chiếu sáng tự nhiên cho công trình 

theo nguyên lý thiết kế th  đ ng đ ợc giới thiệu và áp d ng để tính 

to n cho 02 tr  ng hợp nhà liên kế t i    N ng. 

5. Sản phẩm 

 Báo cáo tổng kết đề tài. 

 03 b i b o đăng trên T p chí KH&CN   i h c    N ng. 

6. Hiệu quả, phƣơng th c chu ển giao kết quả nghi n c u và khả 

năng áp dụng:  

 Các gi i pháp nghiên cứu trong đề tài có thể áp d ng trong 

quá trình thiết kế công trình nhà liên kế, sẽ đ t đ ợc hiệu qu  

chiếu sáng tự nhiên và tiết kiệm năng   ợng.  

  ề tài là tài liệu tham kh o hiệu qu  cho nhiều lo i hình 

công trình khác nhau, và cho các m c đích đ o t o, nghiên 

cứu khoa h c có liên quan. 

 

 

                                               Ng y        th ng        năm   

 Cơ quan Chủ trì 

(ký, họ và tên, đóng dấu) 

   Chủ nhiệm đề tài 

     (ký, họ và tên) 
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

 

1. General information: 

 Project title: Research on Natural Lighting Principles Based 

on Passvie Design Theories for Row-houses in Danang 

 Code number:  2014-06-15 

 Project Leader: Le Thanh Hoa, M.Arch 

 Coordinator: 

 Implementing institution: The University of Danang, College 

of Technology 

 Duration: from  January 2014  to  December 2014 

2. Objective(s): 

 Building scientific foudations and schedules including steps 

of natural lighting design for a building. These principles are 

based on scientific characteristics of passive design theories. 

 Introducing priciples of natural lighting design for row-

houses with optimization based on results of simulation 

analysis on computational models. 

3. Creativeness and innovativeness: 

 Introducing a new method that was applied building 

performance simulation into design proceses to find out what 

is the best solution. This is still a new field in Vietnam on 

architectural design. 

4. Research results: 

 The research focuses characteristics of row-houses in 

relationship with the process of urbanization and 
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architectural changes of row-houses, especially solutions of 

organizing the vertical section and interior space.  

 The research introduces details about solutions in designing 

natural lighting for row-houses, including: lighting by façade 

(side-lighting) and lighting by  skywell (skywell-lighting) 

 The order of designing natural lighting for the building 

according to passive design which is introduced and applied 

to calculate 02 row-house cases in Danang.  

5. Products: 

 Research’s resu t Report 

 03 articles in Danang University Science & Technology 

magazine.  

6. Effects, transfer alternatives of reserach results and 

applicability: 

 Solutions from the research hope to be applied in the process 

of designing row-houses and to bring good effects in natural 

lighting and energy consuming.  

 The research could be a reference resource for different 

buildings and for related training purposes and science 

investigations.  
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M  Đ U 

1. Lý do ch n đề tài 

 Sự gia tăng mối quan tâm đến các công trình tiết kiệm 

năng   ợng trong bối c nh khủng ho ng năng   ợng và các hệ l y 

của biến đổi khí hậu. 

 Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng:  ĩnh vực công trình nói 

chung tiêu tốn kho ng 40% nguồn năng   ợng, và việc sử d ng chiếu 

sáng tự nhiên giúp tiết kiệm đ ợc 10% nguồn năng   ợng nh  trên  

 M t ngôi nhà tiêu tốn ít năng   ợng trong khi vẫn đ m b o 

đ ợc tiện nghi và chất   ợng môi tr  ng sống bên trong    điều mà 

hầu hết chúng ta đều mong muốn. Nguyên lý về ngôi nhà th  đ ng 

(passive house) đang đ ợc nghiên cứu và áp d ng cho thấy có thể 

đ p ứng đ ợc những yêu cầu trên. 

 T i Việt Nam, nhà liên kế (row-house) là lo i hình nhà ở 

phổ biến nhất t i c c đô thị. Hình  nh những ngôi nhà liên kế phủ kín 

d c các tuyến phố, đã trở thành m t hình  nh đặc trung cho c c đô 

thị Việt Nam. 

 Tuy nhiên, do có hình d ng chiều dài lớn hơn nhiều lần 

chiều r ng, và tiếp giáp với các công trình liền kề, nên môi tr  ng 

bên trong rất h n chế ánh sáng và thông gió tự nhiên. 

 Trong khi các tiêu chuẩn  iên quan đến nhà liên kế nh : 

TCXDVN 29:1991 - Chiếu sáng tự nhiên cho công trình dân d ng 

hay TCXDVN 353-2005 - Nhà liên kế,…chỉ mới đ a ra c c gi i 

pháp thiết kế chung, ch a đi sâu giới thiệu các gi i pháp chiếu sáng 

tự nhiên c  thể cho nhà liên kế. 

 Nhu cầu xây dựng nhà liên kế sẽ còn tiếp t c gia tăng, bên 

c nh những tiêu chí nh   inh tế, thẩm mỹ, công năng, thì c c vấn đề 

môi tr  ng bền vững, bao gồm chiếu sáng tự nhiên cũng cần đ ợc 

xem là m t tiêu chí quan tr ng.  

 Chủ đầu t  v  ng  i thiết kế cần có tài liệu chi tiết về các 

gi i pháp chiếu sáng tự nhiên cho nhà liên kế để áp d ng vào thực tế 
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xây dựng công trình.  

2. Mục ti u của đề tài 

  ề tài làm rõ những đặc điểm của lo i hình nhà liên kế t i 

Việt Nam, dựa trên lịch sử hình thành và mối liên hệ chặt chẽ với quá 

trình phát triển đô thị. 

 Phân tích đặc điểm hình thái h c của các lo i hình nhà 

liên kế, những vấn đề  nh h ởng đến chất   ợng môi tr  ng bên 

trong, bao gồm ánh sáng tự nhiên. 

  ề xuất các gi i pháp chi tiết về chiếu sáng tự nhiên cho 

nhà liên kế, dựa trên các phân tích và mô phỏng khoa h c. 

 Lựa ch n c c tr  ng hợp nhà liên kế t i    N ng để áp 

d ng thiết kế c i t o chất   ợng ánh sáng tự nhiên. Kết qu  đ t đ ợc 

sẽ làm rõ hiệu qu  và tính kh  thi của những gi i ph p đề ra. 

 Cuối cùng, giới thiệu m t trình tự thiết kế chiếu sáng tự 

nhiên cho công trình có xem xét c c đặc điểm của khu vực xây dựng. 

Dựa trên cơ sở của nguyên lý thiết kế th  đ ng và khoa h c mô 

phỏng hiệu năng công trình  

3. Phƣơng pháp nghi n c u 

   Ph ơng ph p nghiên cứu tổng quan (Historical Research 

Method):  nghiên cứu tổng hợp các vấn đề  iên quan đến đề tài. 

   Ph ơng ph p nghiên cứu đ nh gi  (Evaluation Research 

Method): lựa ch n c c tr  ng hợp nghiên cứu, hệ thống và phân tích 

tổng hợp, từ đó đ a ra c c gi i pháp thiết kế cho đối t ợng nghiên 

cứu. 

   Ph ơng ph p nghiên cứu mô phỏng (Simulation Research 

Method): kh o s t để thu thập dữ liệu và xây dựng mô hình tính toán. 

Ứng d ng các phần mềm mô phỏng hiệu năng để kiểm tra hiệu qu  

của gi i pháp, so sánh và kết luận vấn đề. 

4. Trình t  nghi n c u 

Sơ đồ về trình tự nghiên cứu đề tài: 
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5. Kết quả và tầm quan tr ng 

  ề t i đề xuất 02 gi i pháp tổ chức chiếu sáng tự nhiên 

cho nhà liên kế bao gồm: chiếu sáng bằng mặt đứng (side-lighting); 

và chiếu sáng bằng giếng tr i (skywell-lighting). 

  ề tài giới thiệu trình tự c c b ớc thiết kế chiếu sáng tự 

nhiên cho nhà liên kế từ phân tích tổng thể đến thiết kế chi tiết. Gi i 

ph p n y đ ợc kiểm tra bằng ví d  áp d ng cho 02 tr  ng hợp nhà 

liên kế t i    N ng. 

 Nghiên cứu là sự bổ sung cần thiết cho các tài liệu   m cơ 

sở thiết kế nhà liên kế hiện nay. Ngoài ra, nghiên cứu còn làm tài liệu 

tham kh o cho các nghiên cứu chuyên sâu có liên quan. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHI N C U 

1.1. Nhà li n kế 

1.1.1. Khái biệm và phân loại 

Kh i niệm v  những đặc tính của nh   iên  ế đ ợc nêu rõ 

trong tiêu chuẩn TCXDVN 353-2005: Nhà liên kế, trong đó diễn gi i 

theo trình tự: nh   iên  ế, nh  phố  iên  ế (nh  phố), nh   iên  ế có 

sân v  n: 

 Nhà ở liên kế: là lo i nhà ở riêng, gồm c c căn h  đ ợc xây 

dựng liền nhau, thông nhiều tầng đ ợc xây dựng sát nhau thành dãy 

trong những  ô đất nằm liền nhau và có chiều r ng nhỏ hơn nhiều lần 

so với chiều sâu (chiều dài) của nhà, cùng sử d ng chung m t hệ 

thống h  tầng của khu vực đô thị. 

 Nhà phố liên kế (nhà phố): là lo i nhà ở liên kế, đ ợc xây 

dựng ở các tr c đ  ng phố, khu vực th ơng m i, dịch v  theo quy 

ho ch đã đ ợc duyệt. Nhà phố liên kế ngoài chức năng để ở còn sử 

d ng làm cửa hàng buôn bán, dịch v  văn phòng, nh  tr , khách s n, 

cơ sở s n xuất nhỏ,… 

 Nhà liên kế có sân v  n: là lo i hình nhà liên kế có m t 

kho ng sân v  n nằm ở phía tr ớc và phía sau thu c khuôn viên của 

mỗi nhà v   ích th ớc đ ợc lấy thống nhất c  dãy theo quy ho ch 

chi tiết của khu vực. Tuy nhiên, vì nhiều vấn đề về quy ho ch đ  ng 

phố, gi  th nh,…nên  o i hình này không phổ biến t i c c đô thị của 

Việt Nam (VMOC, 2005). 

1.1.2. Lịch sử phát triển của nhà liên kế 

Theo nghiên cứu của GS  Nguyễn B   ang về tiến trình ph t 

triển của nh   iên  ế t i Việt Nam, đã đ a ra gi  thuyết:  iến trúc nh  

 iên  ế truyền thống có nguồn gốc từ  o i hình nh  ở nông thôn, sau 

nhiều giai đo n biến đổi đã trở th nh  o i hình nh  ở phổ biến t i c c 

đô thị cổ Việt Nam nh  ở H  N i, H i An, Huế,… Gi  thuyết n y 
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xem xét  ịch sử của nh   iên  ế gắn với sự ph t triển của c c đô thị 

v  đ ợc trình b y theo 04 giai đo n (Nguyen, 1999): 

 Nhà ở nông thôn là những cấu trúc nh  đơn  ẻ. 

 Hình d ng nhà ở biến đổi cùng với qu  trình đô thị hóa 

nông thôn. 

    ng phố đ ợc xây dựng, xuất hiện nhiều d ng nhà ống 

liền kề d c theo các tuyến đ  ng, khu phố th ơng m i dần đ ợc hình 

thành.  

  ô thị phát triển, đ  ng phố trở thành khu vực thành thị, 

nhà ở liền kề phủ kín các tuyến đ  ng  Kích th ớc  ô đất thay đổi 

theo công năng, quy ho ch và vấn đề kinh tế 

1.1.3. Đặc tính của nhà liên kế và vấn đề môi trường bên trong 

Theo tiêu chuẩn, chiều r ng  hu đất  hông đ ợc nhỏ hơn 

4m, chiều dài (chiều sâu) của  hu đất không nhỏ hơn 9m v  mật đ  

xây dựng  hông v ợt quá 60% diện tích  hu đất (VMOC, 2005). 

Nh ng thực tế c c  ô đất có nhiều d ng  ích th ớc khác nhau. 

Nh   iên  ế     o i hình nh  ở rất phổ biến, điều n y đ ợc 

gi i thích    do bởi những  u điểm sau (Tran, 2006):  

  Giá thành của nhà liên kế phù hợp với thu nhập của đa số 

ng  i dân. 

  Nhà liên kế t o ra m t không gian sống riêng t , phù hợp 

với lối sống ng  i dân đô thị. 

  Các không gian bên trong có thể đ ợc sử d ng cho nhiều 

m c đích  h c nhau  Những lợi ích từ việc tiếp cận với đ  ng phố 

đ ợc dùng cho không gian kinh doanh. 

  Nhà liên kế không ph i là công trình lớn, thuận tiện để xây 

dựng, sửa chữa cũng nh  chuyển đổi m c đích sở hữu.   

1.1.4. Nhà liên kế truyền thống và những bài học kinh nghiệm 

Nh   iên  ế hiện nay có nguồn gốc từ  o i hình nh   iên  ế 

truyền thống, phổ biến t i  hu vực phố cổ H  N i, phố cổ H i An,… 

Nhiều nghiên cứu đã phân tích những b i h c  inh nghiệm từ nh  
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 iên  ế truyền thống về c c gi i ph p tổ chức  hông gian mặt bằng, 

gi i ph p chiếu s ng v  thông gió bằng sân trong, vật  iệu địa 

ph ơng, v  c c gi i ph p thích ứng với điều  iện  hí hậu Việt Nam 

(Nguyen et al, 2011). 

Ví d  m t số bài h c kinh nghiệm (UNESCO, 2008): 

 Khu vực phía tr ớc nhà t o đ ợc c m giác gần gũi với 

c nh quan phố ph  ng (tỷ lệ). 

 M i hiên phía tr ớc r ng, t o ra m t không gian chuyển 

tiếp giữa bên trong và bên ngoài nhà. 

 Cấu t o mái nhà thích ứng với c c điều kiện th i tiết của 

địa ph ơng  

 Sân v  n là không gian gắn liền với các ho t đ ng của 

gia đình, t o ra thông gió và chiếu sáng tự nhiên cho ngôi nhà. 

 Cao đ  nền thay đổi giúp ứng phó với  ũ   t và giúp ngôi 

nhà không bị ẩm  ớt. 

1.2. Ngu  n lý thiết kế thụ động 

1.2.1. Thiết kế thụ động trong kiến trúc là gì? 

Nguyên    thiết  ế th  đ ng h ớng đến m c tiêu tối  u hóa 

tiện nghi môi tr  ng  hí hậu bên trong công trình  Trong  hi h n chế 

tối đa việc sử d ng c c thiết bị cơ điện cho c c m c tiêu   m m t, 

s ởi ấm hoặc chiếu s ng  

Nguyên    thiết  ế th  đ ng đang trở th nh m t tr o   u 

đ ợc thế giới quan tâm mặc dù nguyên    n y  hông ph i    mới, 

chính x c    sự tìm về với c c gi  trị truyền thống v  địa ph ơng  Do 

đó, để  p d ng hiệu qu  nguyên    n y, đòi hỏi ph i nắm vững c c 

hiểu biết về điều  iện tự nhiên của  hu vực 

1.2.2. Ý tưởng về ngôi nhà thụ động cho Việt Nam 

L  m t quốc gia đang ph t triển nhanh về  inh tế, nhu cầu 

xây dựng gia tăng    m t đ ng  ực quan tr ng thúc đẩy qu  trình 

công nghiệp hóa, nh ng cũng  éo theo c c  p  ực về nguồn năng 

  ợng cho xây dựng v  vận h nh công trình  Trong  hi c c công trình 
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t i Việt Nam chiếm 20 – 24% nhu cầu năng   ợng (VMOC, 2010)  

Với những hiệu qu  m  nguyên    thiết  ế th  đ ng mang   i,   

t ởng về ngôi nh  th  đ ng t i Việt Nam    điều rất cần thiết. 

Theo những nghiên cứu của nhóm t c gi ,   t ởng về ngôi 

nh  th  đ ng trong t ơng  ai cần đ ợc xem xét dựa trên 03 yếu tố 

chính bao gồm: gi i ph p c ch nhiệt; gi i ph p thông gió tự nhiên; v  

gi i ph p chiếu s ng tự nhiên  

1.3. Chiếu sáng t  nhi n  

1.3.1. Các thuật ngữ cơ bản 

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 29: 1991 – Chiếu sáng tự 

nhiên trong công trình dân dụng – giới thiệu c c thuật ngữ đ ợc 

dùng trong tính to n v  thiết  ế chiếu s ng tự nhiên bao gồm 

(VMOC, 1991): 

 Khái niệm về chiếu sáng tự nhiên: là chiếu sáng các 

phòng (trực tiếp hoặc gián tiếp) bằng ánh sáng bầu tr i qua cửa lấy 

sáng bố trí ở các kết cấu bao che bên ngoài. 

 Khi chiếu sáng tự nhiên ch a đủ v  để đ t hiệu qu  chiếu 

sáng công trình cao theo các mức quy định, nên sử d ng hình thức 

chiếu sáng phối hợp, là hình thức sử d ng chiếu sáng tự nhiên và 

chiếu sáng nhân t o. 

 Chiếu sáng bên: là chiếu sáng tự nhiên các phòng qua cửa 

lấy sáng bố trí ở tầng ngoài. 

 Chiếu sáng trên: là chiếu sáng tự nhiên các phòng qua cửa 

mái và các cửa đ ợc bố trí ở t  ng t i các vị trí chênh lệch đ  cao 

của ngôi nhà. 

 Chiếu sáng hỗn hợp: là kết hợp chiếu sáng bên và chiếu 

sáng trên 

 Hệ số   R A S T N (Day ight Factor – DF): tỷ số giữa đ  

r i ánh sáng tự nhiên do ánh sáng xuyên qua cửa lấy ánh sáng không 

lắp kính và ánh sáng trực tiếp từ bầu tr i có đ  chói đồng đều t o nên 

t i điểm cần xem xét của mặt phẳng làm việc trong phòng v  đ  r i 
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ánh sáng tự nhiên cùng  úc đó trên mặt phẳng nằm ngang ngoài nhà 

d ới bầu tr i không bị che khuất. 

 Mặt phẳng làm việc quy  ớc: là mặt phẳng nằm ngang 

quy  ớc ở đ  cao 0,8m cách sàn. 

1.3.2. Các tiêu chuẩn về chiếu sáng tự nhiên liên quan đến nhà 

liên kế  

Tiêu chuẩn chiếu s ng tự nhiên trong công trình dân d ng - 

TCXDVN 29-1991 đã giới thiệu c c  h i niệm cơ b n đ ợc sử d ng 

trong tính to n v  thiết  ế chiếu s ng tự nhiên  Trong đó giới thiệu 

b ng tiêu chuẩn về Hệ số   R A S T N (   r i  nh s ng tự nhiên)  p 

d ng cho c c phòng trong nh  ở v  nh  công c ng, đây    thông số 

quan tr ng   m cơ sở cho việc thiết  ế v  đ nh gi  tiêu chuẩn thiết  ế 

chiếu s ng tự nhiên trong công trình  

Ngo i ra, tiêu chuẩn TCXDVN 353-2005 chủ yếu giới thiệu 

về c c  hông gian chức năng th  ng có trong  o i hình nh   iên  ế, 

đồng th i giới thiệu c c yêu cầu chung để thiết  ế c c b  phận của 

m t ngôi nh  từ bên ngo i đến c c b  phận bên trong   

1.3.3. Vai trò của chiếu sáng tự nhiên 

Ánh s ng tự nhiên giúp cho  hông gian n i thất thêm phần 

sinh đ ng, giúp nâng cao sức  hỏe con ng  i đồng th i góp phần 

  m gi m nhu cầu năng   ợng chiếu s ng (Les ie, 2003)  Chiếu s ng 

bằng điện năng có thể chiếm từ 25 – 40% nhu cầu năng   ợng trong 

c c công trình th ơng m i, trong  hi nhu cầu năng   ợng có thế gi m 

đ ợc 10% nếu nh  chúng ta sử d ng c c gi i ph p chiếu s ng tự 

nhiên (Zain-Ahmed et al., 2002). 

1.3.4. Các nguyên lý cơ bản của chiếu sáng tự nhiên 

 ặc tính chiếu s ng tự nhiên trong công trình đ ợc x c định 

theo gi  trị Hệ số độ rọi ánh sáng tự nhiên (Daylight Factor - DF), 

đ ợc định nghĩa    tỷ số giữa Độ rọi ánh sáng tự nhiên trong nhà 

(Ei) và Độ rọi nằm ngang ngoài nhà (Eo) do bầu tr i  huếch t n ở 



13 

cùng m t th i điểm, biểu diễn bằng gi  trị phần trăm (xem công thức 

[1]): 

                                DF = (Ei/Eo). 100%              [1] 

Trong đó, gi  trị đ  r i  nh s ng tự nhiên trong nh  Ei đ ợc 

đo đ c t i m t điểm  h o s t trên mặt phẳng nằm ngang quy  ớc ở 

cao đ  0 8m tính từ mặt s n (hay còn g i    mặt   m việc quy  ớc) 

(xem hình 1.9).  

Gi  trị đ  r i  nh s ng tự nhiên Ei    tổng hợp từ 3 th nh 

phần SC, ERC, IRC v  đ ợc tính theo công thức [2] : 

                                   Ei = SC + ERC + IRC          [2] 

Trong đó: 

 SC (sky component) –    r i do phần bầu tr i  hông bị 

che chắn nhìn thấy từ điểm  h o s t qua  ỗ cửa gây ra 

 ERC (externally reflected component) –    r i do  nh 

s ng ph n x  từ c c t  ng nh  đối diện hoặc từ mặt đất qua cửa 

chiếu s ng trực tiếp v o điểm  h o s t 

 IRC (internally reflected component) –    r i do  nh s ng 

ph n x  từ c c bề mặt trong nh  tới điểm  h o s t  

1.4. M  phỏng hiệu năng c ng trình 

1.4.1. Vai trò của công nghệ thông tin trong thiết kế kiến trúc 

Sự tham gia của công nghệ thông tin v o  ĩnh vực thiết  ế 

 iến trúc đ ợc thể hiện ở hai môi tr  ng bao gồm: đ o t o  iến trúc 

v  h nh nghề  iến trúc   iểm t ơng đồng giữa hai môi tr  ng n y    

c ch thức ứng d ng công nghệ thông tin đều giống nhau  

Công nghệ thông tin tham gia v o hầu hết c c qu  trình thiết 

 ế  iến trúc: từ ph c th o những   t ởng ban đầu đến ho n thiện m t 

s n phẩm  ỹ thuật  Sự tham gia của công nghệ thông tin trong thiết 

 ế  iến trúc đ ợc tóm   ợc qua ba giai đo n bao gồm:  

 Giai đo n thiết kế mô hình cơ b n: ứng d ng các phần 

mềm thiết kế đồ h a cơ b n (AutoCAD, 3Ds-max) để xây dựng mô 

hình công trình đa chiều. 
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 Giai đo n thiết kế mô hình nâng cao: ứng d ng các mô 

hình công trình đ ợc gán thông tin (BIM - Building Information 

Modelling) nhằm t o ra tính kết nối trong: thiết kế, thi công và vận 

hành công trình. 

 Giai đo n thiết kế mô hình bền vững: ứng d ng các công 

c  mô phỏng hiệu năng công trình (BPS – Building Performance 

Simu ation) để kiểm tra hiệu qu  các gi i pháp thiết kế theo h ớng 

bền vững, tr ớc  hi đ ợc xây dựng trong thực tế. 

1.4.2. Khoa học mô phỏng hiệu năng công trình 

Theo từ điển b ch  hoa to n th  tiếng Anh “ The New 

Encyc opedia Britanica” 1994 có thể hiểu tóm tắt  h i niệm “mô 

phỏng là sự bắt chước, phỏng theo một hiện tượng, sự vật hay quá 

trình nào đó bằng cách xây dựng những mô hình động, xử lý chúng 

trong tác động qua lại nhằm nghiên cứu các hiện tượng, sự vật, quá 

trình đó trên những mô hình này”  

Ph t triển dựa trên những nền t ng đó, c c công c  mô phỏng 

hiệu năng công trình (Building Performance Simulation - BPS) đ ợc 

ứng d ng v o qu  trình đ nh gi  ph ơng  n thiết  ế giúp cho ng  i 

thiết  ế có m t định h ớng rõ r ng v  m t cơ sở để  hẳng định tính 

đúng đắn của gi i ph p thiết, từ đó đ a ra đ ợc gi i ph p tối  u   

1.4.3. Các công cụ mô phỏng ánh sáng tự nhiên 

C c công c  mô phỏng hiệu năng công trình (BPS) hiện nay 

rất đa d ng, đ ợc ph t triển v  ng y c ng ho n thiện c c tính năng  

M t số công c  phổ biến hiện nay nh : Ecotect, EnergyPlus, Green 

Building Studio (GBS), Integrated Environmental Solutions (IES),... 

Trong đó phần mềm Ecotect với  u điểm giao diện đơn gi n, 

trực quan, dễ sử d ng đã đ ợc nhiều đối t ợng  ựa ch n trong đó có 

sinh viên  iến trúc  Quá trình tính toán trong Ecotect th  ng đ ợc 

thực hiện thông qua c c giai đo n:  ây dựng mô hình công trình; 

 hiết lập dữ liệu t nh toán, v   uất kết qu  phân t ch.  
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CHƢƠNG 2 

NGU  N    THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG T  NHI N  

CHO NHÀ  I N KẾ 

Nghiên cứu chiếu s ng tự nhiên cho nh   iên  ế  p d ng 

nguyên    thiết  ế th  đ ng cần xem xét từ quy ho ch tổng thể đến 

chi tiết, bao gồm c c yếu tố nh : đặc điểm  hí hậu  hu vực, biểu đồ 

mặt tr i, dữ  iệu về số gi  nắng, h ớng công trình, điều  iện tự nhiên 

của  hu vực, đặc điểm hình th i h c, c ch tổ chức  hông gian,… 

Trên cơ sở xem xét c c đặc điểm chung của nh   iên  ế, n i dung 

ch ơng 2 đề cập 02 gi i ph p thiết  ế chính bao gồm: chiếu sáng 

bằng mặt đứng (side-lighting); và chiếu sáng bằng sân trong 

(atria). 

2.1. Các giải pháp thiết kế tổng quan 

2.1.1. Dữ liệu thời tiết khu vực 

Thiết  ế chiếu s ng tự nhiên cho công trình gắn  iền với c c 

điều  iện tự nhiên v   hí hậu của  hu vực. C c dữ  iệu th i tiết cần 

xem xét bao gồm:  hu vực  hí hậu, đặc điểm biểu đồ mặt tr i, số gi  

nắng, hệ số đ  r i  nh s ng ngo i nh   Từ đó  ựa ch n gi i ph p   m 

m t th  đ ng hay gi i ph p s ởi ấm th  đ ng cho công trình?  u tiên 

chiếu s ng tự nhiên hay che nắng để h n chế bức x  nhiệt? 

2.1.2. Lựa chọn hướng của công trình 

Khi thiết  ế chiếu s ng tự nhiên cho nh   iên  ế, c c h ớng 

Bắc – Nam    những h ớng  hông bị  nh h ởng của tia bức x  mặt 

tr i, thông th  ng mặt đứng các h ớng n y nên mở r ng tối đa nhằm 

đ t đ ợc hiệu qu  chiếu s ng tự nhiên   ối với công trình có h ớng 

 ông – Tây, bên c nh việc tổ chức chiếu s ng tự nhiên cần xem xét 

thêm c c gi i ph p che nắng cho công trình, đặc biệt    h ớng Tây  

2.1.3. Phân tích hiện trạng quy hoạch 

 ặc điểm vị trí nơi xây dựng công trình có  nh h ởng lớn 

đến các gi i pháp thiết kế chi tiết đ a ra. Phân tích đặc tính của khu 

vực cần xem xét các yếu gồm: điều kiện địa hình, chiều cao các công 
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trình xung quanh, những yếu tố  nh h ởng đến bóng đổ và ph m vi 

chiếu sáng lên công trình.  ối với nhà liên kế, yếu tố đ  ng phố và 

c nh quan đô thị cần đ ợc xem xét d ới góc đ  về: chiều r ng đ  ng 

phố, số tầng cao, mật đ  xây dựng công trình và bố trí cây xanh sẽ 

 nh h ởng đến các gi i pháp thiết kế chiếu sáng tự nhiên. 

2.1.4. Lựa chọn hình thái học cho nhà liên kế 

 ặc điểm hình thái h c của nh   iên  ế đ ợc xem xét thông 

qua c c yếu tố gồm: số tầng v  số   ợng mặt tho ng của công trình  

Với mỗi tr  ng hợp nh  trên, ng  i thiết  ế cần phân tích những  u 

điểm v  nh ợc điểm của  hu đất, th  ng thực hiện trong giai đo n 

 h o s t hiện tr ng, sau đó  ết hợp với c c yêu cầu của chủ đầu t  để 

đ a ra gi i ph p hợp     

2.1.5. Giải pháp tổ chức không gian bên trong 

Việc tổ chức c c  hông gian chức năng theo ph ơng ngang 

(layouts), hoặc phân chia cao đ   h c nhau trong nh   iên  ế sẽ  nh 

h ởng hiệu qu  chiếu s ng tự nhiên  Ngo i ra, gi i ph p tổ chức 

 hông gian  ệch tầng, cũng   m tăng hiệu qu  về tầm nhìn v  thẩm 

mỹ cho  hông gian, đồng th i t o thuận  ợi cho các gi i ph p chiếu 

s ng tự nhiên từ phía trên. 

2.2. Các giải pháp thiết kế chi tiết 

2.2.1. Chiếu sáng bằng mặt đứng (Side-lighting) 

Khi tổ chức chiếu s ng bằng mặt đứng cho nh   iên  ế, vai 

trò của cửa sổ    rất quan tr ng, trong qu  trình tính to n, cửa sổ hay 

c c bề mặt  ấy s ng trong công trình đ ợc g i    c c cửa lấy ánh 

sáng (openings)  Bên c nh việc xem xét c c đặc tính mặt tho ng  ấy 

 nh s ng, chiếu s ng bên còn xem xét thêm đặc tính của trần nh  bên 

trong, c c  ết cấu che nắng,  ết cấu điều chỉnh  nh s ng, c c thiết bị 

n i thất bên trong nh : rèm che,… v  yếu tố vật  iệu, m u sắc  

2.2.1.1. Cửa lấy ánh sáng (openings) 

Theo định nghĩa của TCXDVN 29: 1991, diện tích của cửa 

 ấy  nh s ng trong tính to n tự nhiên đ ợc x c định thông qua gi  trị: 



17 

Diện tích cửa  ấy  nh s ng tỷ đối (Scm/Ss) hoặc (Scs /Ss):  ỉ số giữa 

diện t ch cửa mái hoặc cửa sổ và diện t ch của phòng được chiếu 

sáng tự nhiên. Dựa trên  ết qu  nghiên cứu với c c c ng sự về nhà 

 iên  ế t i    N ng năm 2013, đề t i đã  h o s t: ảnh hưởng của 

diện tích cửa lấy sáng đến chất lượng ánh sáng bên trong, cho 05 

tr  ng hợp nh   iên  ế, mỗi ngôi nh  đ i diện cho từng giai đo n 

ph t triển: giai đo n tr ớc 1945; giai đo n 1945-1975; giai đo n 

1975-1986; giai đo n 1986-2000; v  giai đo n 2000-nay. 

 
Hình 2.1. Biểu đồ cường độ chiếu sáng tự nhiên 05 trường hợp 

a. Chọn vị trí đặt cửa lấy sáng: 

Việc ch n  ựa vị trí tổ chức c c cửa  ấy s ng trong chiếu 

s ng bên sẽ  nh h ởng đến chất   ợng v  sự tiện nghi cho môi 

tr  ng  nh s ng bên trong  C c nghiên cứu đã nhận định, vị trí cao, 

giữa, v  thấp của cửa  ấy s ng sẽ t c đ ng đến  nh s ng bên trong, 

theo từng th i điểm bầu tr i 

b. Chọn số lượng cửa lấy sáng: 

Nếu cùng m t tổng diện tích cửa  ấy s ng, nh ng số   ợng 

 h c nhau thì sẽ cho hiệu qu  tốt hơn  hi chiếu s ng tự nhiên, đặc 

biệt    t o ra sự đồng đều  nh s ng cho  hông gian bên trong  Gi i 

ph p bố trí đều c c cửa  ấy s ng sẽ giúp tránh hiện t ợng chói  óa  hi 
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bề mặt qu  s ng, trong  hi những  hu vực  h c   i qu  tối do thiếu 

ánh sáng. 

c. Chọn hình dạng cửa lấy sáng: 

Hình d ng cửa  ấy sang ph  thu c nhiều v o   đồ thiết  ế 

hình  hối mặt đứng  Ngo i ra, c c hình d ng cửa  ấy s ng  h c nhau 

sẽ  nh h ởng đến chất   ợng  nh s ng bên trong   

2.2.1.2. Kết cấu che nắng và điều chỉnh ánh sáng 

Trong những tr  ng hợp, h ớng nh   iên  ế nằm ở c c 

h ớng bất  ợi (h ớng  ông v  Tây), do  nh h ởng của bức x  mặt 

tr i gây ra sự chói  óa  hông gian v    m tăng nhiệt, thì mặt đứng 

cần tổ chức thêm c c  ết cấu che nắng  

a. Kết cấu che nắng ngang: 

Thiết  ế  ết cấu che nắng ngang cho nh   iên  ế căn cứ v o 

góc nghiêng của mặt tr i  D ng  ết cấu n y th  ng    những lam 

ngang nhô ra. C c  ết cấu ngang th  ng đ ợc tính to n thêm c c góc 

ngiêng để tăng tính ph n x  v o bên trong, hoặc ra bên ngo i trong 

tr  ng hợp h n chế bức x   

 
Hình 2.2. Các gi i pháp che nắng theo phương ngang cho nhà 

liên kế 
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b. Kết cấu che nắng dọc: 

Kết cấu che nắng d c th  ng cấu t o bằng các thanh lam bê 

tông cốt thép, đ ợc tổ chức thành hàng. Khi tổ chức che nắng theo 

ph ơng d c cần căn cứ v o h ớng của công trình so với góc nghiêng 

của mặt tr i, để lựa ch n góc xoay cac thanh  am, sao cho đ t đ ợc 

hiệu qu  che nắng tối đa  

 

Hình 2.3. Các gi i pháp che nắng theo phương đứng cho nhà 

liên kế 

2.2.2. Chiếu sáng bằng giếng trời (skywell-lighting) 

Nh  đã phân tích  h i niệm về sân trong và giếng tr i trong 

các phần tr ớc, đối với nhà liên kế hiện đ i, khi vấn đề diện tích sử 

d ng đ ợc quan tâm nhất, không gian sân trong bị thu hẹp đ ng  ể 

v  để không bị  nh h ởng bởi các yếu tố th i tiết, không gian này 

đ ợc khép kín phía trên bằng các tấm lợp lấy sáng. Tên g i giếng 

tr i vì thế đ ợc bắt nguồn từ những đặc tính trên. 

2.2.2.1. Vai trò của giếng trời trong chiếu sáng tự nhiên 

 Chiếu sáng tự nhiên cho các phòng chức năng - nằm ở 

giữa, các phòng không thể lấy sáng tự nhiên từ mặt tr ớc và mặt sau 
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- của nhà liên kế, nhằm đ m b o yêu cầu chiếu sáng, vệ sinh, tiết 

kiệm năng   ợng, … 

  T o thông gió tự nhiên - bằng hình thức thông gió nh  

chênh lệch nhiệt đ , nhằm m c đích   m gi m nhiệt đ , đ  ẩm, sự ô 

nhiễm không khí, c i thiện tiện nghi nhiệt cho ng  i sử d ng. 

  T o giá trị thẩm mỹ cho n i thất công trình hoặc đ a thiên 

nhiên l i gần hơn nữa với con ng  i trong lo i hình nhà ở h n chế về 

diện tích nh  nhà liên kế. 

2.2.2.2. Một số giải pháp tổ chức giếng trời cho nhà liên kế 

Trong thực tế, gi i pháp thiết kế giếng tr i rất đa d ng về vị 

trí, hình d ng,  ích th ớc, gi i pháp trang trí, cấu t o t  ng – mái 

che, … Lựa ch n gi i pháp dựa trên c c cơ sở sau: đặc điểm hình 

d ng  ô đất, quy mô công trình,  inh phí đầu t , chức năng sân trong, 

thị hiếu v    đồ thiết kế của kiến trúc s . 

Căn cứ theo tiêu chuẩn TCXDVN 29:1991, hệ số đ  r i  nh 

s ng tự nhiên (DF) cho c c phòng ở trong nh   ấy bằng 0 5%  Bằng 

gi i ph p n i suy từ biểu đồ bên d ới, nhóm nghiên cứu đề xuất diện 

tích cho sân trong trong NLK là: 4.8 m²  Với gi  trị diện tích n y, 

phòng  h o s t sẽ có đ  r i  nh s ng tự nhiên (Ei) t ơng đ ơng    

70lux. 

 
Hình 2.4. Đề xuất diện tích hợp lý cho sân trong nhà liên kế 
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CHƢƠNG 3 

CÁC TRƢỜNG HỢP NGHI N C U 

 ề t i  ựa ch n 02 tr  ng hợp nh   iên  ế để  p d ng c c 

gi i ph p c i t o chiếu s ng tự nhiên  C c tr  ng hợp n y đặc tr ng 

cho 02 giai đo n ph t triển nh   iên  ế t i    N ng từ giai đo n 1975 

– 2000; v  giai đo n từ 2000 – nay  C c gi i ph p chiếu s ng trong 

ch ơng 2 đ ợc  p d ng v o việc c i t o c c tr  ng hợp nghiên cứu, 

qua đó    rõ đ ợc hiệu qu  cũng nh  giới thiệu đ ợc những b i h c 

 inh nghiệm  Các tr  ng hợp nghiên cứu bao gồm: 

 Nhà số 21 Triệu Nữ V ơng (xây dựng năm 1975) 

 Nhà số 177 Phan Thanh (xây dựng năm 2002) 

3.1. Nhà số 21 Triệu N  Vƣơng 

3.1.1. Đặc điểm chung của khu vực 

Tuyến đ  ng nằm theo h ớng Bắc - Nam, nên các dãy nhà 

 iên  ế nằm trên tuyến đ  ng n y sẽ chịu  nh h ởng của mặt tr i  

Tuy nhiên,  hu vực n y với nhiều cây xanh nhiều năm tuổi,    m t 

thuận  ợi để giúp cho con đ  ng rất m t mẻ  Những tầng phía trên 

của mỗi ngôi nh   iên  ế, ngo i việc tổ chức  iến trúc mặt đứng còn 

ph i xem xét thêm c c gi i ph p che nắng, đặc biệt    những ngôi 

nh  h ớng Tây  

 
Hình 3.1. Phân tích tổng quan hướng chiếu sáng của khu vực 

Triệu Nữ Vương 

3.1.2. Đặc điểm kiến trúc công trình 

Không gian mặt bằng đ ợc tổ chức giống m t ngôi nh   iên 

 ế trên tuyến phố th ơng m i đặc tr ng  Trong đó, phía tr ớc tầng 1 
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   cửa h ng  inh doanh quần  o, chủ nh  cho thuê theo từng giai 

đo n, ngo i ra còn có  hông gian cầu thang, phòng ăn v  bếp,  hu vệ 

sinh v  nh   ho  Tầng 2 bao gồm phòng  h ch (hoặc sinh ho t gia 

đình), 02 phòng ngủ cùng với 01 phòng vệ sinh v   hông gian cầu 

thang, giếng tr i  Cấu trúc của tầng 3 t ơng tự nh  tầng 2, trong đó 

có 02 phòng ngủ v  1 phòng thể thao  Cuối cùng     hông gian tầng 

4 d nh cho phòng th  v  c c  hông gian bên ngo i nh  sân th ợng 

v  sân phơi quần  o. 

 
Hình 3.2. Đặc điểm kiến trúc nhà 21 Triệu Nữ Vương 

3.1.3. Xây dựng mô hình tính toán 

 
Hình 3.3. Mô hình tính toán nhà 21 Triệu Nữ Vương 
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3.1.4. Phân tích hiện trạng chiếu sáng tự nhiên 

Công trình nghiên cứu    m t ví d  về c ch tổ chức chiếu 

s ng tự nhiên cho  hông gian bên trong  h  hiệu qu   Hầu hết c c 

 hông gian đều đ ợc chiếu s ng thông qua 02  hu vực giếng tr i v  

chiếu s ng bên qua mặt đứng. 

 
Hình 3.4. Kết qu  mô phỏng ánh sáng tự nhiên trên mặt phẳng kh o 

sát 
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3.1.5. Đề xuất giải pháp cải tạo chiếu sáng tự nhiên 

Trên cơ sở phân tích c c vấn đề của tr  ng hợp nghiên cứu 

v   p d ng c c nguyên    thiết  ế chiếu s ng tự nhiên cho nh   iên  ế 

(xem ch ơng 2), những gi i ph p c i t o đ ợc  p d ng cho công 

trình bao gồm: 

 Tổ chức l i không gian khu vực bếp ăn,  ho v   hu vệ sinh 

tầng 1. 

 Tăng hiệu qu  chiếu sáng cho các không gian có chiều sâu 

lớn. 

 M t số gi i ph p tăng sự đồng đều ánh sáng. 

 
Hình 3.5. Mô phỏng phạm vi chiếu sáng tự nhiên cho khu bếp, vệ 

sinh 

 
Hình 3.6. Mô phỏng phạm vi chiếu sáng tự nhiên cho phòng khách 

3.2. Nhà số 177 Phan Thanh 

3.2.1. Đặc điểm chung của khu vực 

Tuyến đ  ng đi theo h ớng Bắc – Nam nên các công trình 

hai bên sẽ chịu  nh h ởng của mặt tr i, đặc biệt    dãy phố có h ớng 

Tây, bao gồm tr  ng hợp nghiên cứu  Qua phân tích sơ đồ tổng thể, 

công trình 177 Phan Thanh (dấu x – xem hình 3.15)  hông bị  nh 

h ởng bởi chiều cao c c công trình xung quanh  C c bề mặt đ ợc 
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chiếu s ng bao gồm mặt bằng m i, mặt đứng chính v  mặt đứng phía 

sau nh  (từ tầng 2 trở  ên). 

 

Hình 3.7. Phân tích tổng quan hướng chiếu sáng của khu vực  

Phan Thanh 

3.2.2. Đặc điểm kiến trúc công trình 

Ngôi nh  số 177 Phan Thanh đ ợc xây dựng v o năm 2002, 

trên  ô đất có  ích th ớc 4x15m  Kiến trúc ngôi nh  đặc tr ng cho 

giai đo n tr ớc năm 2000, ví d : mặt đứng c c ngôi nh  đ ợc ốp 

g ch ceramic. Ngôi nhà gồm hai tầng chính v  m t tầng  ửng,    nơi 

sinh sống của gia đình gồm 3 ng  i 

 
Hình 3.8. Đặc điểm kiến trúc nhà 177 Phan Thanh 

3.2.3. Xây dựng mô hình tính toán 

Vì c c phần mềm mô phỏng môi tr  ng có thể  ết nối dữ 

 iệu với nhau, nên việc dựng hình đ ợc thực hiện thuận  ợi từ b n vẽ 
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2D bằng phần mềm Autocad 2010, xuất sang phần mềm Goog e 

S etchup 8 0 để dựng mô hình 3D v  cuối cùng đ ợc xuất sang c c 

phần mềm mô phỏng nh : Ecotect, Radiance để tính to n môi 

tr  ng. 

 
Hình 3.9. Mô hình tính toán nhà 177 Phan Thanh 

3.2.4. Phân tích hiện trạng chiếu sáng tự nhiên 

 
Hình 3.10. Kết qu  mô phỏng ánh sáng tự nhiên trên mặt phẳng 

kh o sát 
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3.2.5. Đề xuất giải pháp cải tạo chiếu sáng tự nhiên 

Nghiên cứu đề xuất c c gi i ph p c i t o chiếu s ng tự nhiên 

cho công trình bao gồm:  

 Thay đổi cấu t o phần mái của ô cầu thang. 

 Tổ chức giếng tr i cho khu vực bếp. 

 Mở r ng cửa sổ băng trên mặt đứng 

 
Hình 3.11. Chất lượng chiếu sáng tự nhiên phòng ngủ 3 sau c i tạo 

 
Hình 3.12. Chất lượng chiếu sáng tự nhiên khu vực bếp 

 
Hình 3.13. Phạm vi chiếu sáng tự nhiên trước và sau khi c i tạo 
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KẾT  UẬN 

1. Kết quả đạt đƣợc 

  ề tài đã giới thiệu tổng quan về các vấn đề nghiên cứu nh : 

nhà liên kế, nguyên lý thiết kế th  đ ng, chiếu sáng tự nhiên và mô phỏng 

hiệu năng công trình  M t số thông tin quan tr ng đ ợc bổ sung đã   m rõ 

các vấn đề trên trong m t tổng thể nghiên cứu thống nhất 

  ề t i đã làm rõ những đặc điểm của lo i hình nhà liên kế t i 

Việt Nam, nguồn gốc của những tên g i và quá trình phát triển của nhà 

liên kế trong mối quan hệ chặt chẽ với qu  trình đô thị hóa. Phân tích 

những bài h c kinh nghiệm của kiến trúc truyền thống đ ợc áp d ng vào 

các gi i pháp thiết kế kiến trúc đ ơng đ i, qua đó   m rõ nhận định: kiến 

trúc luôn có m t sự kế thừa liên t c các yếu tố nổi tr i, t ơng tự nh  c c 

lý thuyết về m t quá trình tiến hóa trong kiến trúc. 

  ặc biệt, đề t i đã đề xuất 02 gi i pháp tổ chức chiếu sáng 

tự nhiên cho nhà liên kế bao gồm: chiếu sáng bằng mặt đứng (side-

lighting) và chiếu sáng bằng giếng tr i (skywell-lighting). Những 

gi i ph p n y đ ợc phân tích chi tiết theo từng tr  ng hợp với hình 

 nh minh h a v  c c tính to n định   ợng. 

 Nghiên cứu đã đ a ra những gi i pháp c i t o chiếu sáng 

tự nhiên cho 02 tr  ng hợp nhà liên kế c  thể t i    N ng. Hiệu qu  

của gi i ph p đ ợc so sánh với hiện tr ng tr ớc khi c i t o, toàn b  

các gi i pháp áp d ng đã nâng cao chất   ợng ánh sáng tự nhiên 

trong các không gian.  

 Tuy nhiên, ngoài những gi i ph p trên, ng  i thiết kế và 

chủ đầu t  có thể áp d ng thêm các gi i pháp khác. Trong khuôn khổ 

th i gian h n chế, đề tài muốn giới thiệu m t số ví d  nh  trên, qua 

đó   m rõ hơn quy trình thiết kế chiếu sáng tự nhiên cho m t công 

trình có áp d ng c c ph ơng ph p quan trắc và mô phỏng, phân tích 

từ tổng thể khu vực đến từng chi tiết của công trình.  
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2.   ngh a của đề tài 

 Nghiên cứu là nguồn bổ sung cần thiết các tài liệu   m cơ 

sở thiết kế nhà liên kế hiện nay. Ngoài ra, nghiên cứu còn làm tài liệu 

tham kh o cho các nghiên cứu chuyên sâu có liên quan. 

 Nghiên cứu đã giới thiệu m t ph ơng ph p thiết kế mới 

(t i Việt Nam) đó    ứng d ng các công c  mô phỏng bằng máy tính 

vào quá trình xây dựng   t ởng và hoàn thiện ph ơng  n  Ph ơng 

ph p n y nên đ ợc áp d ng v o qu  trình đ o t o và thiết kế kiến 

trúc hiện nay. 
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