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Tóm tắt: 
 

Thiết kế kiến trúc nhằm khai thác hiệu quả thông gió tự nhiên trong công trình là một trong những 
giải pháp thiết kế thụ động cơ bản và hiệu quả nhằm hướng đến sự phát triển bền vững cho kiến 
trúc. Bài báo đi vào nghiên cứu các giải pháp thiết kế cửa sổ nhằm khai thác hiệu quả thông gió tự 
nhiên cho các căn hộ trong chung cư cao tầng. Kết quả nghiên cứu trong bài báo đã đưa ra được 
một số giải pháp thiết kế cửa sổ trong các căn hộ về: vị trí mở cửa sổ trên mặt bằng và mặt cắt của 
cửa; góc xoay trên mặt cắt cửa; sự thay đổi của diện tích cửa sổ theo chiều cao các tầng;... Kết quả 
đạt được là một đóng góp cho lý luận chung và có thể được áp dụng vào thực tiễn thiết kế nhằm 
hướng đến tiết kiệm năng lượng và sự phát triển bền vững cho loại hình kiến trúc chung cư cao 
tầng tại Việt Nam.    
 

           Từ khóa: Thông gió tự nhiên; Chung cư cao tầng; Kiến trúc bền vững; Cửa sổ; Vận tốc gió.  

 
Abstract:  
 

Architectural designing to effectively exploit natural ventilation in buildings is one of the 
basic and effective passive designing solutions towards the sustainable development of 
architecture. This paper investigates solutions for designing windows to effectively exploit 
natural ventilation for apartments in high-rise apartment buildings. The research results show 
a number of solutions for designing windows of the apartments, such as the position of the 
opening on vertical and horizontal sections of the windows; the rotational angles of the 
windows on their vertical sections; the change of the window’s area in line with the height of 
the floors, etc. These results make a contribution to the general theory and can be applied in 
practical designing towards energy saving and sustainable development for high-rise 
apartment buildings in Vietnam.    
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