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Tóm tắt: 
 

Hiện nay, các hệ thống điều hòa không khí được dùng rất phổ biến trong các tòa nhà văn phòng. 
Việc điều chỉnh nhiệt độ đặt cho hệ thống điều hòa không khí chủ yếu dựa vào ý thích chủ quan 
của người dùng mà chưa quan tâm nhiều đến mức độ tiêu thụ năng lượng của các hệ thống điều 
hòa không khí. Để nghiên cứu sự ảnh hưởng của hệ thống điều hòa không khí đến năng lượng 
tiệu thụ trong các tòa nhà văn phòng, bài báo này trình bày một nghiên cứu mô phỏng phân tích 
và khảo sát năng lượng tiêu thụ của tòa nhà văn phòng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Trường 
Đại học Trà Vinh. Nghiên cứu này phân tích việc điều chỉnh nhiệt độ của hệ thống điều hòa 
không khí và đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng của hệ thống, từ đó đề xuất các giải pháp 
quản lý năng lượng tối ưu cho các tòa nhà văn phòng. 
 

         Từ khóa: Tiết kiệm năng lượng; Công trình hiệu quả năng lượng; Công trình xanh; Hệ 
thống điều hòa không khí; Nhiệt độ; Mô phỏng năng lượng trong tòa nhà. 

  

Abstract: 
 

Nowadays air conditioning systems have been used commonly in office buildings. The set point 
temperature tuning of air conditioning systems depends heavily on user  preferences; therefore, 
the energy consumption of air conditioning systems has not received much attention. To 
investigate the impact of air conditioning systems on the energy used in office buildings, this 
paper presents a simulation study analyzing and examining the energy consumption in the office 
building of School of Engineering and Technology, Tra Vinh University. This study shows the 
analysis of set point temperature tuning of air conditioning system and evaluate its degrees of 
energy used, and then proposes optimal measures for energy management of the office buildings.  
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