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Tóm tắt: 

Chung cư cao tầng là một loại hình nhà ở phổ biến hiện nay tại các đô thị trên thế giới. Thiết kế 
và khai thác hiệu quả thông gió tự nhiên cho chung cư cao tầng là một giải pháp cơ bản hướng 
đến tiết kiệm năng lượng, tạo môi trường thân thiện và sự phát triển bền vững cho công trình 
kiến trúc. Bài báo đi vào nghiên cứu tương quan về kích thước chiều rộng và chiều sâu của một 
phòng ở có hình dạng chữ nhật (trong căn hộ chung cư cao tầng) nhằm tạo ra hiệu quả thông gió 
tự nhiên tốt nhất. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi kích thước chiều sâu phòng bằng từ 1,0 
đến 1,5 lần chiều rộng của phòng thì hiệu quả thông gió tự nhiên (vận tốc gió vào, vận tốc gió 
phân bố trong phòng, trường gió) là tốt nhất. Kết quả này là một đóng góp cho lý thuyết về thiết 
kế thông gió tự nhiên cho chung cư cao tầng và có thể được các nhà thiết kế áp dụng cho các dự 
án chung cư cao tầng trong thực tế. 
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Abstract: 

High-rise apartment buildings are a common housing type in urban areas in the world. Designing 
and effective exploiting natural  ventilation in high-rise  apartment  buildings  is  a  basic solution  
towards  saving  energy, creating a friendly environment and a sustainable development for  
architecture. This article focuses on studying the relation of two dimensions of a rectangular 
room (a common room’ configuration in apartment buildings) tocreate the best natural 
ventilation efficiency. The results show that when the room depth is equal to 1.0 to 1.5 times the 
room width, the natural ventilation efficiency (wind velocity, distribution of wind velocity  in  
the  room,  wind  field) is the best. The result is  a contribution to the theory of natural ventilation 
designing in high-rise  apartment  buildings  and  can  be  applied  to  actual  high-rise apartment 
projects by designers. 
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