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Tóm tắt: 
 

Ống khói nhiệt giúp thông gió tự nhiên cho nhà ở, nhà cao tầng và nhà xưởng nhờ hiệu ứng nhiệt 
sinh ra từ việc hấp thụ nhiệt mặt trời. Đặc tính thông gió của ống khói nhiệt phụ thuộc vào hiệu 
quả tạo dòng khí bên trong kênh dẫn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào việc phân 
tích ảnh hưởng của hiện tượng tách dòng ở đầu ra kênh dẫn khí của ống khói nhiệt thẳng đứng. 
Chúng tôi sử dụng phương pháp Lattice Boltzmann Method để mô phỏng trường vận tốc và 
trường nhiệt độ bên trong ống khói nhiệt hai chiều ở số Rayleigh thấp. Kết quả mô phỏng cho 
thấy trường vận tốc, trường nhiệt độ và lưu lượng khí qua kênh dẫn khi có và không có hiện 
tượng tách dòng. Từ đó, chúng tôi tìm mối liên hệ giữa tỉ lệ chiều cao và chiều rộng của kênh 
dẫn khí với số Rayleigh để không xảy ra hiện tượng tách dòng.          
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Abstract: 
 

Solar chimneys use thermal effects from solar radiation heat to ventilate houses and buildings 
naturally. Performance of a solar chimney depends on flow structure inside its air channel. In this 
report, we focus on analyzing effects of flow reversal region at outlet of a vertical solar chimney 
on the induced air flow rate. We use Lattice Boltzmann Method to simulate flow field and 
temperature field inside the air channel of a two dimensional vertical solar chimney at low 
Rayleigh number. The numerical results show flow field and temperature field inside the air 
channel with and without flow reversal regions. A relationship between the ratio of the height 
and the gap of the air channel and the Rayleigh number at which there is no flow reversal region 
is also found.                     
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