PHẦN I. VI KHÍ HẬU
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ KHÍ HẬU
VIỆT NAM

1.1. Các yếu tố tự nhiên cơ bản tạo thành khí hậu
Ba yếu tố tự nhiên sau đây tương tác với nhau, tạo thành đặc điểm khí hậu:
* Mặt trời: Mang tính chất năng lượng, yếu tố hành tinh, quan trọng nhất, quyết định
đặc điểm khí hậu từng vùng, tạo thành các mùa khác nhau trong một năm;

* Hoàn lưu khí quyển: ít quan trọng hơn, chi phối lại hệ quả mặt trời;
* Trạng thái và địa hình mặt đất: quyết định độ hấp thụ bức xạ mặt trời, các bề
mặt nóng lên và nguội đi khác nhau, có nhiệt độ khác nhau ảnh hưởng đến sự hoàn
lưu khí quyển dẫn đến có đặc điểm khí hậu khác nhau, là yếu tố gây nên sự phân
hoá KH, tạo thành các phân giới KH.

1.1.1. Mặt trời
- BXMT: Tia cực tím bước sóng: 300 - 380nm; BX nhìn thấy: ánh sáng khả kiến
(380-780nm) và Tia hồng ngoại (>780nm).

BXMT khi tiếp
xúc với bầu
khí
quyển
Trái đất

1.1.2. Hoàn lưu khí quyển/gió
1.1.2.1. Các loại hoàn lưu khí quyển/gió
* Định nghĩa: Sự chuyển động của các khối không khí trong khí quyển do chênh
lệch khí áp tạo thành gió. Không khí thường di chuyển từ nơi áp cao đến nơi áp
thấp, sự dịch chuyển này thường do các nguyên nhân sau:
+ Do sự quay của trái đất;
+ Do sự hấp thụ BXMT khác nhau tạo nên sự phân bố nhiệt độ của mặt đất khác nhau.

* Phân loại:
• Hoàn lưu tín phong:
- Gió mậu dịch, gió không đổi
hướng, thổi đều quanh năm, đặc
biệt là trên các vùng biển;
- Nguyên nhân: Do sự tự quay của
trái đất tạo ra quán tính làm dịch
chuyển các khối không khí: Bắc
bán cầu lệch sang phải, nam bán
cầu lệch sang trái (nhìn về XĐ).

• Hoàn lưu gió mùa: Gió đổi
hướng theo mùa trong năm, một
năm đổi hướng 2 lần:
+ Mùa hè: Gió mùa hải
dương: lục địa nóng hơn (khí áp
thấp) đại dương (khí áp cao), gió
thổi từ đại dương vào lục địa.
+ Mùa đông: Gió mùa lục địa:
đại dương ấm hơn lục địa do mặt
đất bức xạ nhiệt vào không gian
mạnh hơn, mất nhiệt nhanh hơn
nên gió thổi từ lục địa ra đại
dương.

• Gió Phơn: Hiệu ứng nhiệt ẩm khi gió vượt qua một vùng núi cao, không khí biển

thổi đến sườn đón gió là không khí tươi mát, có độ ẩm cao. Càng lên cao, nhiệt độ
của khối không khí giảm tạo nên mưa nhiều ở sườn đón gió, độ ẩm tuyệt đối giảm
đáng kể. Khi xuống núi, nhiệt độ của khối không khí tăng lên, nhưng độ ẩm mất do

không được bổ sung ẩm trở thành gió nóng và khô.
- Gặp ở miền Trung, phía Đông Trường Sơn vào mùa hè, vùng núi Tây Bắc Bắc Bộ.

• Gió Brido: Gió đất – gió

biển: thổi ven bờ đại
dương, ven các biển,
sông hồ lớn, ngày đêm
đổi hướng hai lần, làm
cho không khí đất liền
ban ngày nhiệt độ giảm,
độ ẩm tăng:
- Ban ngày: từ biển thổi
vào đất liền;
- Ban đêm: từ đất liền ra
biển;

• Gió núi – thung lũng: trên núi

cao nhận BXMT lớn so với
thung lũng nhưng lại mất nhiệt
nhanh vào ban đêm:
- Ban ngày: gió thổi từ thung
lũng lên;

- Ban đêm: gió lạnh từ thung
lũng thổi xuống;

1.2. Chế độ gió mùa Việt Nam
(1.2 - 1.4 SV chuẩn bị seminar)
1.2.1. Đặc điểm
* Chế độ gió ở Việt Nam rất phức tạp do chịu ảnh
hưởng của 3 hệ thống gió mùa châu Á:
- Hệ thống gió mùa Đông Bắc Á: không tràn xuồng
phía Nam do bị chặn lại bởi dãy núi Trường Sơn, hệ
thống này gây nên một mùa Đông lạnh dị thường ở
miền Bắc, khác hẳn với các vùng cùng địa lý;
- Hệ thống gió mùa Nam Á: gió mùa đông chi phối
bởi trung tâm áp cao Tuaketxtan là không khí lục địa
ôn đới, gió mùa hè là tín phong bán cầu Nam vượt
xích đạo đi lên;
- Hệ thống gió mùa Đông Nam Á:
+ Mùa đông: tín phong bán cầu Bắc thổi về xích
đạo;
+ Mùa hè: Nam Thái Bình dương, thổi từ hướng
nam.
Ba hệ thống này tranh chấp nhau ảnh hưởng đến
thời tiết nước ta, hệ thống nào chiếm ưu thế sẽ ảnh
hưởng tới thời tiết rõ rệt, vì vậy có khi thời tiết lạnh 1
tuần, sau đó lại thay bằng thời tiết ấm áp.

><

1.2.2. Các khối không khí chính thổi vào
Việt Nam: 3 khối mùa hè và 2 khối mùa
đông:
- 2 khối mùa Đông: thổi vào VN chủ yếu
theo hướng ĐB – thuộc hệ thống gió mùa
ĐBA;
- 3 khối mùa hè theo hướng: TN, ĐN, N,
thuộc 2 hệ thống còn lại;

><

1.2.2.1. Không khí cực đới lục địa
• Nguồn gốc: xuất phát từ vùng áp cao Siberie quanh năm băng tuyết bao phủ;
• Đặc điểm: Rất lạnh (t0 thấp);
• Đường đi - Biến tính: Lục địa Trung Quốc: biến tính khô;
• Thời gian hoạt động: Đầu, giữa mùa Đông (T11- T12);
• Phạm vi ảnh hưởng: Miền Bắc (từ phía Bắc đèo Hải Vân trở ra, V=16 0B)
• Kiểu thời tiết: Lạnh, ẩm, hanh khô, mưa phùn gió bấc, t0 = 10 – 18 0C, độ ẩm:
75%, hướng gió ĐB.
1.2.2.2. Không khí nhiệt đới biển đông
• Nguồn gốc: Biển Nhật Bản;
• Đặc điểm: Rất lạnh (t0 thấp);
• Đường đi - Biến tính: Di chuyển chậm theo đường biển, lấy thêm hơi ẩm và
nhiệt của biển; Vào VN qua biển Đông, đã bị nhiệt đới hóa trước khi vào VN, bớt
lạnh và ẩm;
• Thời gian hoạt động: Nửa cuối mùa Đông đầu mùa Xuân;
• Phạm vi ảnh hưởng: Miền Bắc (từ phía Bắc đèo Hải Vân trở ra, V=16 0B);
• Kiểu thời tiết: “Nồm”, khi xảy ra thời tiết nồm, độ ẩm rất cao (> 95%).

1.2.2.3. Không khí biển Bắc Ấn Độ Dương
• Nguồn gốc: thuộc hệ thống Nam Á;
• Đặc điểm: Mát, t0 = 27-290, ẩm = 80 – 85% ;
• Đường đi - Biến tính: Tây Nam.
- Vào Nam Bộ không có biến tính do không bị địa hình cản trở;
- Bắc Trung Bộ: thổi qua dãy Trường Sơn, biến tính Phơn: khô và nóng
• Thời gian hoạt động: Giữa mùa hè
• Phạm vi ảnh hưởng: Ảnh hưởng mạnh nhất tới vùng Bắc Trung Bộ và Tây
Bắc, Bắc Bộ đôi khi bị ảnh hưởng
• Kiểu thời tiết: Nóng khô: to = 33-38 0C, RH (độ ẩm tương đối): 50-70%
1.2.2.4. Không khí Xích Đạo
• Đặc điểm: Nóng, ẩm
• Đường đi - Biến tính: Bắt nguồn từ Nam Thái Bình Dương, tạo gió mùa
hướng Nam
• Thời gian hoạt động: Cuối mùa hè
• Phạm vi ảnh hưởng:
- Miền Bắc: tạo mưa dài ngày mùa hạ;
- Miền Nam: Đi kèm thời tiết xấu, nhiều mây, mưa vừa và mưa lớn
• Kiểu thời tiết: t0 = 27-290, RH: 85 – 90%

1.2.2.5. Không khí nhiệt đới biển Thái Bình Dương
• Đặc điểm: Nóng ẩm
• Đường đi- Biến tính: Bắt nguồn từ Thái Bình Dương, nằm lâu trên biển nên nóng
và ẩm, hướng Đông Nam
• Thời gian hoạt động: Suốt mùa hè, nhưng tỷ trọng tần suất nhỏ hơn không khí
nhiệt đới Bắc Ấn Độ Dương và không khí xích đạo
• Phạm vi ảnh hưởng: Mang lại thời tiết quang tạnh, trong sáng, ổn định
• Kiểu thời tiết:
- Miền Bắc: to : 27 – 29oC, RH: 85-90%;
- Miền Nam: to: 28-30oC, RH: 80-85%

1.3. Địa hình
Yếu tố này ảnh hưởng sâu sắc tạo nên sụ phân hóa khí
hậu
* Việt Nam:
- Kinh tuyến: 102°8′ - 109°27′ Đ; Vĩ tuyến: 8°27′ - 23°23′B
- Nằm ở cực Đông Nam bán đảo Đông Dương chiếm diện
tích khoảng 331.688 km2.
- Biên giới Việt Nam:
+ Giáp với vịnh Thái Lan ở phía nam,
+ Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông ở phía đông,
+ Trung Quốc ở phía bắc;
+ Lào và Campuchia phía tây;
- Đất nước có hình chữ S và khoảng cách từ bắc tới nam là
khoảng 1.650km, vị trí hẹp nhất theo chiều đông sang tây là
50km, với đường bờ biển dài 3.260 km không kể các đảo.
+ Điểm cực Bắc: thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh
Hà Giang, kinh độ 105°20'Đ, vĩ độ 23°23'Đ
+ Điểm cực Nam: mũi Rạch Tàu, huyện Năm Căn, tỉnh Cà
Mau, kinh độ 104°40'Đ, vĩ độ 8°27'B
+ Điểm cực Đông trên đất liền: mũi Đôi, bán đảo hòn Gốm,
tỉnh Khánh Hoà, kinh độ 129°27'Đ, vĩ độ 12°40'B
+ Điểm cực Tây: A Pa Chải-Tá Miếu (thuộc xã Sín Thầu,
huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) - ngã ba biên giới ViệtTrung-Lào có tọa độ địa lý kinh độ 102°8', vĩ độ 22°44'B.

Đèo Hải Vân, một mạch của dãy
Trường Sơn lan ra biển ngăn cách vùng
đồng bằng ven biển và biển Đông.

Phan Xi Păng – điểm cao nhất:
3.143m, thuộc dãy Hoàng liên Sơn –
ĐB Bắc bộ.

* Núi: ¾ diện tích lãnh thổ là núi và cao nguyên,
+ Phía Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Việt Nam là vùng
miền núi và trung du bao gồm nhiều dãy núi, khối núi,
cao nguyên và các đồi. Những dãy núi lớn ở đây là
Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn. Nhiều ngọn núi có độ
cao trên 3.000 mét, trong đó Phan Xi Păng là ngọn
cao nhất, lên tới 3.142 mét.
+ Ở vùng Đông Bắc và miền Trung, nhiều dãy núi chạy
ra biển.
• Dãy Trường Sơn: TB-ĐN, ĐB-TN: tạo hiệu ứng
phơn, phân giới KH giữa cao nguyên và Nam Trung
Bộ;
• Dãy Hoàng Liên Sơn: bức tường thành chắn gió
Tây Nam, Đông Nam: tạo phân hóa khí hậu TB-ĐN,
các dòng sông cũng theo hướng núi, tạo điều kiện gió
biển thâm nhập sâu vào lục địa;
• Dãy núi cánh cung: 4 dãy núi lớn Sông Gâm, Đông
Sơn…, quy tụ tại Tam Đảo, là hành lang đưa gió ĐB
thâm nhập sâu vào lục địa;
• Hệ thống núi địa phương: tạo gió núi-thung lũng địa
phương do lòng chảo, thung lũng dãy núi tạo thành.

Ảnh hưởng của
địa hình tới khí
hậu địa phương –
tương tự như ảnh
hưởng của dãy
Trường Sơn tại
Việt Nam.

* Biển:
- Một đường bờ biển dài 3260 km, với vịnh Bắc Bộ
sâu có tác dụng điều hòa khí hậu, làm giảm các cực
trị của các yếu tố KH, làm cho các đô thị, địa phương
gần biển có khí hậu dễ chịu.
- Miền Bắc: Mùa đông: tăng thêm tính ẩm cho gió
mùa Đông Bắc, mùa hạ làm mát gió mùa ĐN, làm
dịu hiệu quả nóng khô vào Bắc Bộ;
- Miền Nam: tác dụng điều hòa, làm giảm cực đại có
thể có ở vùng cận Xích Đạo;
- Hình thành gió biển – gió đất tại các địa phương
ven biển – vùng duyên hải kéo dài, đổi hường theo
ngày. Ban ngày: gió biển – đất liền, ban đêm: ngược
lại, phạm vi ảnh hưởng vào đất liền khoảng 30 km
(gió bridơ).

1.4. Phân vùng khí hậu xây dựng
1.4.1. Đặc điểm chung về khí hậu Việt Nam
- Khí hậu nhiệt đới ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa;
- Có 2 vùng KH rõ ràng, KH miền Nam thuận lợi hơn so với miền Bắc:
+ Miền Bắc: khí hậu gió mùa với hai mùa nóng và lạnh, tính bất ổn định cao về
diễn biến thời tiết, khí hậu;
+ Miền Nam: Khí hậu nhiệt đới với hai mùa khô và mưa (mùa mưa, từ giữa tháng
5 đến giữa tháng 9, và mùa khô, từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 3), khí hậu ít biến
động, nền nhiệt độ tương đối ổn định.

“Một trăm người hầu không bằng ở đầu ngọn gió” và “Gió Nam chưa nằm đã ngáy”

1.4.2. Phân vùng KHXD
- Theo TCVN 4088-85 (vẫn còn hiệu lực đến nay),
chia thành 3 cấp phân vị:
* Cấp miền: thể hiện sự phân hóa KH theo tính
chất đới của KH, gồm 2 miền KH, lấy ranh giời là
đèo Hải Vân ở V = 160 (Thừa Thiên Huế):
+ Miền KH phía Bắc: từ 23022 (Đồng Văn) – 16 0B,
nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh, BX tập
trung nhiều vào mùa hè, chia hai mùa rõ rệt theo
mùa gió, có nền nhiệt độ thấp so với các nước có
cùng vĩ độ, t0 TB mùa đông 16,60. Mùa đông mặc dù
có thời tiết hanh nhưng độ ẩm chủ đạo cao nên nhìn
chung là lạnh ẩm, có nhiều kiểu hình thời tiết, có
tính biến động mạnh mẽ. Mùa hè, không khác lắm
so với miền Nam, vào T8 hình thành dải hội tụ nhiệt
đới tạo thành thời tiết mưa ngâu, nóng ẩm và nhiều
mưa.

+ Miền KH phía Nam: từ 16 0B - 8030 (Cà Mau),
nhiệt đới gió mùa điển hình, không khác gì so với
các nước láng giềng có cùng vĩ độ, BX phân bố đều
quanh năm nên có KH nóng đều quanh năm, độ ẩm,
nhiệt độ lớn, có 2 mùa theo mùa gió: mùa khô
(trùng vào thời gian mùa đông), mùa mưa (trùng vào
thời gian mùa hè), biến động không mạnh mẽ như
miền Bắc, ổn định và ôn hòa hơn.

* Cấp vùng: (3 vùng phía Bắc – 2 vùng
phía Nam): Thể hiện sự phân hóa KH
theo đặc điểm địa hình. Ranh giới là do
các dãy núi tạo nên.
+ Vùng TB bắc bộ: nóng nhất
+ Vùng ĐB bắc bộ: lạnh nhất, hứng gió
lạnh đông bắc;
+ Vùng Đồng bằng Bắc bộ và Bắc
Trung Bộ: khí hậu tương đối ôn hoà;
+ Vùng Tây Nguyên: miền núi nhiệt đới,
giống khí hậu lục địa (biến đổi nhiệt độ
trong ngày lớn);
+ Vùng Nam Trung Bộ (bao gồm vùng
đồng bằng duyên hải và vùng đồng
bằng Nam bộ): Khí hậu tương đối ôn
hòa, không có mùa lạnh.

1.4.3. Một số kiểu hình thời tiết đặc biệt
• Thời tiết gió Tây – gió phơn khô nóng: xuất hiện suốt miền ven biển miền Trung,
phía Đông dãy Trường Sơn do tác dụng Phơn của gió biển Bắc Ấn Độ Dương, nhiệt
độ cao nhất 41 - 43 0C, dao động nhiệt ngày đêm nhỏ, ban đêm nhiệt độ cao,
khoảng 30 0C. Thời tiết khô nóng kéo dài 4 – 5 ngày;

• Thời tiết nồm ẩm: do cao áp biển Đông xuất hiện vào nửa cuối mùa Đông, ẩm (độ
ẩm 97 - 98%), nhiệt độ > 20 0C, nắng yếu, thường xuất hiện ở vùng đồng bằng Bắc
bộ;

• Thời tiết lạnh khô (hanh): xuất hiện nửa đầu mùa đông ở miền khí hậu phía Bắc
do gió mùa cực đới lục địa, trời quang mây, trong suốt, nắng đẹp, nhiệt độ trung bình
8 - 12 0C, độ ẩm thấp.

• Thời tiết lạnh ẩm (mưa phùn gió bấc): do tác dụng của gió mùa cực đới lục địa
biến tính ẩm, không khí vừa rất lạnh, nhiệt độ trung bình 9-14 0C, vừa rất ẩm, độ ẩm
trung bình 85 - 90%, có thể có mưa phùn, gió lạnh;
• Thời tiết mưa ngâu: xuất hiện ở miền khí hậu phía Bắc vào khoảng tháng 8, trời
ẩm ướt, nhiệt độ khoảng 23 – 25 0C, ánh nắng giảm rõ rệt, trời âm u cả ngày, đôi khi
xảy ra những trận mưa lớn;
• Thời tiết bão: Cách bờ 500 – 600km đã có chuyển biến về trạng thái trời mây, áp
suất khí quyển giảm, chế độ gió bị nhiễu loạn, không khí nóng ẩm thổi đến duy trì
trạng thái nặng nề, oi bức. Khi bão gần đến, khí áp tiếp tục giảm nhanh, mưa bắt
đầu. Ở vùng tâm bão, gió rất mạnh và mưa lớn, nhiệt độ giảm nhanh cùng khí áp,
gió có thể chuyển nhiều hướng.

1.5. Các thông số vật lý của KH và biểu
đồ trạng thái không khí
1.5.1. Các thông số vật lý của không khí
ẩm
• Nhiệt độ không khí (tk) (tdr): (còn có tên
là nhiệt độ không khí khô): nhiệt độ đọc
được trên bầu nhiệt kế chất lỏng mà bầu
nhiệt kế để khô.
+ Bên ngoài nhà tn: đo bên ngoài nhà ( 0C)
+ Bên trong nhà tt: đo bên trong nhà (0C)
• Nhiệt độ ướt của không khí (tu) (tw)
(oC): luôn luôn thấp hơn tk ở cùng vị trí
đo (đo nhiệt độ bằng nhiệt kế chất lỏng
theo cách dùng bông, băng tẩm ướt quấn
lấy bầu nhiệt kế), chênh lệch của hai
thông số này sẽ cho ta biết được độ ẩm,
Δt = tk - tu, Δt càng lớn không khí càng
khô và ngược lại.

• Vận tốc chuyển động của không khí:
+ Trong nhà: (vt ) (m/s)
+ Ngoài nhà: Vận tốc gió ngoài nhà: (vn), (m/s)
• Độ ẩm không khí:
Các đại lượng đo:
1) Độ ẩm tuyệt đối f (g/m3): không phụ
thuộc vào nhiệt độ, đánh giá xem 1m3 không
khí chứa bao nhiêu gam nước;
2) Dung ẩm d (g/kg không khí khô): số g hơi
nước có trong 1 khối không khí mà phần khô là
1 kg;
3) Áp suất riêng của hơi nước e (mmHg,
N/m2, Pa): không khí ẩm bao gồm không khí
khô và phần hơi ẩm (hơi nước). Áp suất của
không khí tự nhiên bao gồm áp suất của phần
không khí khô và áp suất của phần hơi nước.
Áp suất của phần hơi nước này gọi là áp suất
riêng của hơi nước.

4) Độ ẩm tương đối (đánh giá xem ẩm đến mức nào - thường sử dụng)
(RH) (phi), (%): phụ thuộc vào nhiệt độ không khí, cho biết mức độ ẩm ướt
như thế nào, nói lên khả năng chứa hơi nước của không khí, RH = f/F (%) =
e/E (%) (F, E: độ ẩm tuyệt đối và áp suất hơi nước ở trạng thái bão hòa). Khi
nhiệt độ tăng, E, F tăng – sức chứa hơi nước tối đa tăng theo, và ngược lại.
• Nhiệt độ điểm sương ts (0C): nhiệt độ tại đó hơi nước trong không khí sẽ
ngưng tụ thành nước;
• Nhiệt dung của không khí H (kJ/kg): là lượng nhiệt chứa trong một đơn vị
khối lượng không khí so với lượng nhiệt của không khí ở 0 0C;
• Thể tích riêng không khí V (m3/kg);
• Áp suất không khí (pk) (mmHg, N/m2, pa);

1.5.2. Biểu đồ trạng thái của không khí
Tất cả các đại lượng vật lý của một trang thái môi trường không khí có thể biểu
diễn trên một biểu đồ gọi là biểu đồ không khí ẩm hay biểu đồ nhiệt ẩm
- Nhiệt độ trên trục hoành,
- Độ ẩm: nhóm đường cong;
- Điểm sương: RH = 100%;
- Dung ẩm và áp suất thể hiện trên trục tung;
- Nhiệt độ ướt: họ đường chéo;

Biểu đồ nhiệt ẩm

CHƯƠNG 2. VI KHÍ HẬU

2.1. Vi khí hậu
2.1.1. Khái niệm
* Là khí hậu trong phạm vi nhỏ, thường xét VKH trong 1 phòng, trong 1 nhà.
* Mục đích nghiên cứu: VKH ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác nhiệt của con
người. VKH chịu ảnh hưởng trực tiếp của KH ngoài nhà: độ ẩm, nhiệt độ, BXMT… và
các giải pháp kiến trúc XD, quy hoạch. Vì vậy, mục đích của việc nghiên cứu VKH là
tìm ra các giải pháp KT hợp lý để tạo môi trường tiện nghi tốt nhất có thể cho người
sử dụng.

KTS. Võ Trọng Nghĩa
Café Gió và Nước
• Ứng dụng nguyên tắc khí
động học. Công trình sử
dụng năng lượng gió và khả
năng làm mát của nước để
tạo thành máy điều hòa tự
nhiên, tiết kiệm được chi phí
mua máy điều hòa, chi phí
vận hành máy điều hòa và
năng lượng điện sử dụng.
• Nguyên liệu xây dựng
quán là từ 7.000 cây tầm
vông - vật liệu truyền thống,
thân thiện với con người
Việt Nam.

2.1.2. Yếu tố VKH
• Nhiệt độ không khí (tk, 0C): thường lấy giá trị TB của nhiều điểm trong phòng;
• Độ ẩm không khí: giống bên ngoài nhà;
• Vận tốc chuyển động không khí: vt (m/s);
• Nhiệt độ TB các bề mặt trong phòng (cũng là nhiệt độ bức xạ): tb (0C)
tb = ΣtiSi/ΣSi (oC)
+ ti: nhiệt độ bề mặt kết cấu thứ i
+ Si: diện tích bề mặt thứ i

• Nhiệt độ không khí (tk, 0C)
- Nhiệt độ khô, nhiệt độ ướt: Sự chênh lệch của tk so với tu là do sự bốc hơi nước

gây ra. Sự bốc hơi nước này phụ thuộc vào độ ẩm của không khí và vận tốc gió;
Nhiệt độ điểm sương

• Độ ẩm không khí
- Độ ẩm tuyệt đối: thước đo trị tuyệt đối của lượng hơi nước có trong không khí:

+ Lượng ẩm (f, gr/m3); Dung ẩm (d, gr/kg.k,khô); Áp suất riêng của hơi nước
(e, mm Hg);
- Độ ẩm tương đối (f, %): là trị số so sánh tương đối giữa lượng ẩm thức tế chứa
trong không khí với lượng ẩm ở trạng thái bão hòa ở cùng một nhiệt độ

• Biểu đồ nhiệt ẩm: thể hiện tất cả các đại lượng vật lý của trạng thái môi trường
không khí

2.2. Trao đổi nhiệt giữa cơ thể và môi trường
(phản ứng của cơ thể đối với yếu tố VKH)
Phương trình cân bằng nhiệt:

M ± Qđ ± Qb – Qmh ± Qhh + Qmt – Qhđ = ΔQ
M: lượng nhiệt sinh học do cơ thể sinh ra
Qđ: (kcal/h, Met, W/m2); lượng nhiệt cơ thể trao
đổi với môi trường bằng phương pháp đối lưu;
Qb: (kcal/h, Met, W/m2); lượng nhiệt cơ thể trao
đổi với môi trường bằng bức xạ;
Qmh: (kcal/h, Met, W/m2); lượng nhiệt tỏa vào môi
trường bằng bốc hơi mồ hôi;
Qhh: (kcal/h, Met, W/m2); lượng nhiệt tỏa hoặc
nhận từ môi trường bằng hô hấp;
Qmt: (kcal/h, Met, W/m2): khi nhận trực tiếp BXMT
chiếu vào;
Qhđ: (kcal/h,Met,W/m2): lượng nhiệt cơ thể mất đi
khi hoạt động;
ΔQ: lượng nhiệt thừa hoặc thiếu để giữ cho cơ thể
cân bằng;

M: lượng nhiệt sinh học do cơ thể sinh ra, là lượng nhiệt chuyển hóa của cơ thể,
phụ thuộc vào trạng thái của cơ thể, lứa tuổi (trẻ>già), giới tính, nhưng phụ thuộc
chủ yếu vào tư thế hoạt động của con người, khi ngồi: M =70 kcal/h = 58 – 60 MET,
đứng nghiêm: 90 – 100 kcal/h; (W/m2: lượng nhiệt tỏa ra tính ra trên 1 m2 cơ thể);
(MET: metabolisme)
Qđ: (kcal/h, Met, W/m2); lượng nhiệt cơ thể trao đổi với môi trường bằng phương
pháp đối lưu, phụ thuộc vào:
+ Tốc độ chuyển động của không khí: v càng lớn càng tỏa được nhiều nhiệt (mùa
hè mát hơn, mùa đông lạnh hơn do cơ thể mất nhiệt)
+ Nhiệt độ bề mặt da hay bề mặt cơ thể (khoảng 35 0C) luôn chênh lệch với nhiệt
độ không khí xung quanh chúng ta, chênh lệch này càng lớn thì cơ thể càng tỏa
được nhiều nhiệt, về mùa hè: mát, về mùa đông: lạnh;
Qđ = 8,87√v (35 – tk) (kCal/h)
Qb: (kcal/h, Met, W/m2); lượng nhiệt cơ thể trao đổi với môi trường bằng bức xạ,
phụ thuộc vào chênh lệch nhiệt độ bề mặt kết cấu xung quanh và nhiệt độ bề mặt
da. Nếu Δt < 35 0C, cơ thể tỏa được nhiệt vào môi trường, càng lớn càng tỏa được
nhiều nhiệt và ngược lại, mùa hè: mát, mùa đông: lạnh;
Qb = 2,16(35 – tb) (kCal/h)

Qmh: (kcal/h, Met, W/m2); lượng nhiệt tỏa vào môi trương bằng bốc hơi mồ hôi (vì
vậy chỉ có dấu (-)), khi Qđ và Qb rất nhỏ, cơ thể phải có 1 có chế điều tiết nhiệt, đó
chính là tỏa bớt nhiệt bằng bốc hơi mồ hôi. Phụ thuộc vào các yếu tố:
+ Vận tốc gió (m/s): càng lớn thì cơ thể càng dễ dàng tỏa nhiệt bằng bốc hơi mồ
hôi;
+ Độ ẩm không khí (RH): độ ẩm cao thì khó tỏa nhiệt và ngược lại;
Qmh = 29,1v0,8 (42 – e) (kCal/h)
Qhh: (kcal/h, Met, W/m2); lượng nhiệt tỏa hoặc nhận từ môi trường bằng hô hấp.
VD: hít không khí lạnh mùa đông thì cơ thể phải sản sinh ra 1 lượng nhiệt để cân
bằng;
Qmt: (kcal/h, Met, W/m2): khi nhận trực tiếp BXMT chiếu vào, chỉ nhận (+), phụ
thuộc vào cường độ BXMT và diện tích cơ thể bị nắng chiếu;
Qhđ: (kcal/h, Met, W/m2): lượng nhiệt cơ thể mất đi khi hoạt động;

ΔQ: lượng nhiệt thừa hoặc thiếu để giữ cho cơ thể cân bằng:
+ ΔQ > 0: cơ thể thừa nhiệt, cảm giác nhiệt nóng, môi trường không đạt được tiện
nghi;
+ ΔQ < 0: cơ thể thiếu nhiệt, lượng nhiệt sinh ra không đủ để bù đắp lượng nhiệt
làm cân bằng cơ thể với môi trường, cảm giác lạnh, không tiện nghi;
+ ΔQ = 0: cân bằng, cơ thể có cảm giác dễ chịu về nhiệt, không nóng, không lạnh,
đạt được điều kiện tiện nghi nhiệt;

CHƯƠNG 3: TRUYỀN NHIỆT VÀ CÁCH NHIỆT
CỦA CÁC KẾT CẤU BAO CHE
(heat transfer & thermal isulation)
3.1. Một số khái niệm cơ bản về truyền nhiệt
3.1.1. Một số khái niệm
3.1.2. Các phương thức truyền nhiệt
3.2. Truyền nhiệt ổn định qua KCBC
3.2.1. Bài toán truyền nhiệt ổn định một chiều hay bài toán cách
nhiệt cho kết cấu trong mùa lạnh

3.2.2. Yêu cầu cách nhiệt chống lạnh
3.3. Truyền nhiệt dao động điều hòa qua KCBC

3.3.1. Bài toán truyền nhiệt dao động điều hòa trong mùa hè hay bài
toán cách nhiệt cho kết cấu trong mùa nóng
3.3.2. Yêu cầu cách nhiệt chống nóng
3.4. Cách nhiệt cho mái và tường

3.1. Khái niệm cơ bản về truyền nhiệt

• Trường nhiệt: Sự phân bố nhiệt độ trong môi trường vật chất
• Biến thiên của nhiệt theo các chiều không gian:
+ Nhiệt độ biến thiên theo 1 chiều trong không gian: Thường xảy ra trên mảng
tường phẳng
δt/δx ≠ 0, δt/δy = 0, δt/δz = 0
+ Nhiệt độ biến thiên theo 2 chiều trong không gian: Thường xảy ra ở các góc
tường
δt/δx ≠ 0, δt/δy ≠ 0, δt/δz = 0
+ Nhiệt độ biến thiên theo 3 chiều trong không gian: Tiếp giáp giữa góc tường và
mái
δt/δx ≠ 0, δt/δy ≠ 0, δt/δz ≠ 0
• Truyền nhiệt: Khi có sự chênh lệch nhiệt độ thì xảy ra truyền nhiệt;
- Đặc điểm truyền nhiệt hay tính chất truyền nhiệt, xét theo thời gian:
+ Truyền nhiệt ổn đinh: trong suốt quá trình truyền nhiệt thì nhiệt độ môi trường
không thay đổi theo thời gian, kể cả hướng và giá trị;
+ Truyền nhiệt không ổn định: ngược lại, nhiệt độ môi trường biến thiên lúc lớn lúc
nhỏ trong quá trình truyền nhiệt;

3.1.1. Dẫn nhiệt
• Xảy ra khi các phần tử vật chất (nguyên tử, điện tử, phân tử) có nhiệt độ
khác nhau tiếp xúc trực tiếp với nhau. Dẫn nhiệt xảy ra mạnh ở môi trường chất
rắn, môi trường chất lỏng và rất ít trong chất khí. Trong kim loại, do truyền nhiệt
bằng các điện tử tự do nên KL nào dẫn điện cao sẽ dẫn nhiệt cao. Trong VLXD thì
phụ thuộc vào dao động của các phân tử.
• Phương trình vi phân dẫn nhiệt một chiều (từ công thức Furie):
qd = - kδt / δx
- Áp dụng định luật Furie cho dòng nhiệt qua kết cấu bao che: Giả thiết t1 > t2 (t là
nhiệt độ bề mặt KC):
qd = k(t1 – t2)/d
2
qd: cường độ dòng nhiệt (kcal/m h hay W/m2oC), là lượng nhiệt đi qua 1 m2 trong
thời gian 1h.
k: hệ số dẫn nhiệt của VL (kcal/mh 0C), phụ thuộc vào nhiều yếu tố:
+ Tính chất vật liệu, VD: Gạch: λ = 0,65 – 0,7 kcal/mh0C, BTCT: k = 1,33
kcal/mh 0C;
+ Độ rỗng hay tỷ trọng của VL: càng nhiều độ rỗng thì càng dẫn nhiệt càng kém,
trở thành các VL cách nhiệt;
+ Độ ẩm: khí khô dẫn nhiệt kém, cách nhiệt tốt, khí ẩm ngược lại;
+ Cấu trúc VL: cấu trúc tinh thể (dẫn nhiệt rất mạnh do tinh thể có cấu trúc kết hợp
mạnh mẽ, nên dẫn nhiệt tốt), cấu trúc tự do, cấu trúc dạng sợi.

Lượng nhiệt truyền qua tiết diện ngang A

Q = qdA = kA(t1 – t2)/d

d

t1

t2

3.1.2. Đối lưu nhiệt
• Xảy ra trong môi trường chất lỏng và chất khí, khi các khối chất lỏng hoặc chất khí
có nhiệt độ khác nhau, chúng sẽ chuyển dời vị trí do tỷ trọng thay đổi vì nhiệt, lúc đó
xảy ra đối lưu nhiệt.
• Phụ thuộc rất nhiều vào vận tốc gió do nhiệt mất đi hay tăng lên do bề mặt kết cấu
tiếp xúc với không khí
qđ = hđ(t – tk)
qđ: lượng nhiệt trao đổi khi tiếp xúc với không khí của 1m2 trong 1h (kCal/m2.h.oC),
(W/m2.oC);
hđ : hệ số trao đổi nhiệt, t: nhiệt độ bề mặt KC, tk: nhiệt độ không khí

Đối lưu trong đời sống (Convection in life)
và trong tự nhiên (Natural Convection)

Hot water rises,
cools, and falls. Air above warmer ground
rises.
Heated air rises,
cools, then falls.
Air near heater is
replaced by cooler
air, and the cycle
repeats.

Inversion layer. Air near ground
is more dense than air higher
up; no convection currents to
lift pollutants

3.1.3. Bức xạ nhiệt
• Tất cả các bề mặt có nhiệt độ > 0 (K) đều có khả năng bức xạ nhiệt vào môi
trường thông qua phát xạ sóng điện từ, vật thể có nhiệt độ cao phát ra sóng ngắn
(mặt trời), vật thể có nhiệt độ thấp phát ra sóng dài (bề mặt kiến trúc – bức xạ sóng
dài).
• Lượng nhiệt đơn vị vật thể bức xạ vào không gian theo định luật Stefan-Bolzmann
như sau :
qb = C(T/100)4
qb : lượng nhiệt đơn vị (kcal/m2h)
T: nhiệt độ bề mặt của vật (K);
C: hệ số bức xạ nhiệt; C0 = 4,9 kCal/m2hK4: hệ số bức xạ nhiệt cực đại của vật đen
tuyệt đối.
• Chấp nhận trao đổi nhiệt bằng bức xạ giữa 2 bề mặt kết cấu song song và gần
nhau để đơn giản hóa bài toán trong kiến trúc
qb = hb(t1 – t2)
ở đây coi gần đúng bề mặt 1 tỏa đi bao nhiêu nhiệt thì bề mặt 2 nhận bấy nhiêu,
hb : hệ số trao đổi nhiệt bằng bức xạ giữa hai bề mặt ;

hb phụ thuộc:
+ Nhiệt độ bề mặt vật thể;
+ Hệ số bức xạ nhiệt và hấp thụ nhiệt;
+ Diện tích và vị trí tương hỗ của các bề mặt.

sun & solar radiation:
Temperature of surface (effective) 6000K
3.846×1026 W energy is produced by nucle
fusion, that converts hydrogen into helium

Solar cooker

Pipes in Solar Panels are Painted Black

