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Tóm tắt: 
 

Việt Nam là một nước nhiệt đới chịu ảnh hưởng rất lớn của không khí nóng, đặc biệt là vào mùa 
hè. Điều hòa không khí là một trong những thiết bị được lựa chọn khá phổ biến để giải quyết vấn 
đề này. Tuy nhiên, việc lựa chọn và sử dụng điều hòa không khí còn nhiều bất cập, gây ảnh 
hưởng đến chi phí đầu tư, vận hành và đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Do vậy, 
nghiên cứu này đã khảo sát hiện trạng lắp đặt, sử dụng điều hòa ở các hộ dân trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng để tìm ra các sự cố thường gặp và đề xuất giải pháp phù hợp. Ngoài ra, việc lựa 
chọn kết cấu phòng cũng được đề xuất nhằm tiết kiệm điện năng. Kết quả tính toán cho thấy nếu 
sử dụng kết cấu hợp lý sẽ giảm chi phí đáng kể trong quá trình sử dụng điều hòa. 
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Abstract: 
 

Vietnam is a tropical country greatly influenced by hot air, especially in summer. An air 
conditioner is one of devices selected commonly to solve this problem. However, the selection 
and use of air conditioners is inadequate, affecting the cost of investment, operation and 
especially human health. Therefore, this study examines the current status of installation and use 
of air conditioners in a number of households in Da Nang city in order to find common problems  
and propose appropriate  solutions. In addition, the choice of room structure is also proposed to 
save power. The calculated results show that if using a reasonable structure of rooms, the cost 
would significantly decrease in the process of using air conditioners.    
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