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PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Từ xưa đến nay bản thân kiến trúc nói chung và mặt đứng 

kiến trúc nói riêng luôn luôn thay đổi để phù hợp với nhu cầu 

sử dụng, hoàn cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội, điều kiện tự nhiên 

v.v... Có thể thấy ở các thời kì kiến trúc trước, chu kỳ thay đổi 

là tương đối dài ( từ vài thập kỉ cho đến vài thế kỉ) thì nay, với 

tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, bộ mặt 

kiến trúc của thế giới cũng thay đổi theo rất nhanh.. 

Một công trình kiến trúc không thể tách rời khỏi môi 

trường, chịu ảnh hưởng qua lại với điều kiện tự nhiên, và tùy 

vào cách xử lý kiến trúc mặt đứng mà mỗi công trình sẽ mang 

lại hiệu quả về năng lượng và thẩm mỹ khác nhau. Trong thực 

tế, giải pháp “thích ứng” đã tồn tại ngay từ trong kiến trúc 

truyền thống bản địa, tuy nhiên trong khoảng hai mươi năm trở 

lại đây,với thành tựu của các ngành khoa học vật liệu, máy tính, 

điện tử, công nghệ thông tin, càng ngày lại càng có nhiều giải 

pháp kiến trúc mới ra đời nhằm giúp cho công trình kiến trúc 

thích ứng tốt hơn với môi trường, không chỉ còn là thích ứng 

thụ động, mà là thích ứng tự động theo thời gian thực. 

Cũng chính vì có nhiều giải pháp kiến trúc mới ra đời 

như vậy, kèm theo sự lỏng lẻo và không thống nhất trong cách 

dùng từ ngữ trên toàn thế giới, nên sẽ có sự bối rối cho những 

ai muốn tiếp cận các giải pháp “mặt đứng thích ứng” trong kiến 

trúc . 
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Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị năng động, phát 

triển, nhưng bên cạnh đó cũng gặp nhiều thách thức về những 

vấn đề chung của toàn cầu như biến đổi khí hậu, tốc độ đô thị 

hóa, môi trường và năng lượng. Đây là những thách thức liên 

ngành nên những nghiên cứu đóng góp cho việc giải quyết các 

vấn đề trên là nhu cầu hết sức thiết thực. 

“ Giải pháp “Mặt đứng thích ứng” trong kiến trúc và 

khả năng ứng dụng tại TP HCM” là một luận văn với mong 

muốn đưa ra được cái nhìn tổng quan và hệ thống các giải pháp 

“mặt đứng thích ứng” trong kiến trúc và khả năng phát triển của 

nó trong tương lai. Mong muốn đóng góp cho các kiến trúc sư, 

những người thiết kế, một công cụ để tham khảo nhằm khai 

thác hợp lý những thuận lợi và hạn chế tối đa những bất lợi của 

môi trường xung quanh công trình, hướng tới xây dựng một 

thành phố hiện đại và bền vững. 

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan 

Mối quan hệ giữa kiến trúc và môi trường nói chung, các 

giải pháp “mặt đứng thích ứng” nói riêng là đề tài được giới 

chuyên môn đã quan tâm, đào sâu nghiên cứu, điển hình xin 

được kể đến một số công trình khoa học sau: 

Tập sách “Nhiệt kiến trúc” xuất bản năm 1966 của GS. 

Phạm Ngọc Đăng  

Tập sách “Kiến trúc, năng lượng và môi trường” xuất 

bản năm 2012 của nhóm tác giả PGS.TS. Ngô Thám, ThS. 

Nguyễn Văn Điền, GS.S. Nguyễn Hữu Dũng, PGS.TS. Nguyễn 

Khắc  
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Luận văn “Xu hướng kiến trúc thích ứng với khí hậu 

nhiệt đới” năm 2012 của tác giả Đỗ Trung Châu tại trường Đại 

Học Kiến Trúc Tp.HCM  

Luận văn “Vỏ bao che của nhà cao tầng tại TPHCM 

trong xu thế phát triển bền vững” năm 2011 của tác giả 

Nguyễn Hữu Thịnh  

Một số công trình khoa học ở nước ngoài thực sự quan 

tâm về vấn đề này như luận văn “Structural Adaptive 

Facades” của tác giả  Chloë Marysse tại Đại học Ghent đã đưa 

ra các số liệu định lượng về vật lý kiến trúc nghiên cứu trực tiếp 

trên các bản mẫu của mặt đứng chuyển động. Đây thực sự là 

nguồn tài liệu giá trị để học viên tiếp nối chủ đề này phù hợp 

với điều kiện kinh tế, khí hậu tại TPHCM. 

- Ngoài ra, còn rất nhiều các tài liệu, sách, báo khoa học, 

của những ngành khoa học khác có những vấn đề liên quan đến 

giải pháp “mặt đứng thích ứng” hiện nay. Mặc dù nội dung của 

các tài liệu còn rải rác và chưa hệ thống kỹ lưỡng, nhưng cũng 

là nguồn tư liệu tham khảo có giá trị cho học viên hoàn thành 

cơ sở khoa học của luận văn. 

Thông qua các công trình nghiên cứu được nêu ở trên, 

học viên nhận thấy Mặt đứng thích ứng là chủ đề được sự quan 

tâm của các nhà chuyên môn, song cũng giới hạn ở mức độ khái 

quát chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về giải pháp 

“mặt đứng thích ứng” trong điều kiện hiện đại hóa tại TPHCM 

hiện nay. Vì vậy, đề tài “ Giải pháp “Mặt đứng thích ứng” 

trong kiến trúc và khả năng ứng dụng tại TP HCM” tiếp nối 
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các nghiên cứu trên một cách cụ thể hơn, theo một góc nhìn hệ 

thống hơn, là một hướng nghiên cứu không trùng lặp và cần 

thiết. 

3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Các giải pháp “mặt đứng thích 

ứng” trong kiến trúc 

Không gian: Các công trình có ứng dụng giải pháp “mặt 

đứng thích ứng” trong và ngoài nước, ứng dụng nghiên cứu vào 

địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 

Thời gian: chủ yếu giới hạn trong khoảng thời gian từ 

năm 2000 đến nay. 

4. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận văn có 2 mục tiêu chính: 

- Xây dựng tiêu chí phân loại  các giải pháp “mặt đứng 

thích ứng” trong kiến trúc 

- Đề xuất ứng dụng  các giải pháp “mặt đứng thích ứng” 

trong điều kiện TP. Hồ Chí Minh hiện nay. 

5. Nội dung nghiên cứu 

-  Tóm lược quá trình hình thành và phát triển giải pháp 

“mặt đứng thích ứng” trong và ngoài nước. 

- Khảo sát phân tích các công trình có ứng dụng giải 

pháp “mặt đứng thích ứng” 

- Đúc kết các cơ sở lý luận và thực tiễn  

- Phân tích điều kiện xã hội – kinh tế - khoc học kĩ thuật 

ảnh hưởng đến việc ứng dụng “Mặt đứng thích ứng” tại 

TP.HCM 
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- Tổng kết đặc điểm và phân loại 

- Đề xuất ứng dụng giải pháp “Mặt đứng thích ứng” tại 

TP.HCM 

6. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp khảo sát: Tiến hành khảo sát thực địa, 

phân tích hiện trạng thực tế các công trình có sử dụng giải pháp 

“mặt đứng thích ứng” 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa: 

thu thập một số luận văn, nghiên cứu khoa học, các bài báo, 

tham luận ở nước ngoài và tại Việt Nam có liên quan đến các 

giải pháp “mặt đứng thích ứng”. 

- Phương pháp thống kê: tìm hiểu các số liệu thực tiễn 

mang tính định lượng liên quan đến giải pháp “mặt đứng thích 

ứng”, từ đó lập các bảng biểu, sơ đồ cụ thể 

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP “MẶT 

ĐỨNG THÍCH ỨNG” TRONG KIẾN TRÚC 

“Mặt đứng thích ứng” là một giải pháp đã và đang được 

áp dụng rộng rãi trên thế giới gần đây, giải pháp này giúp cho 

công trình cải thiện hiệu quả năng lượng bởi khả năng thay đổi 

bản thân vật liệu, cấu kiện, hệ thống của công trình theo các 

tham số trong – ngoài nhà, theo thời gian thực. Tuy đều là giải 

pháp “mặt đứng thích ứng” nhưng mỗi công trình lại có một 

đặc điểm riêng khiến cho tên gọi cụ thể ở mỗi trường hợp lại 

có sự khác nhau, dẫn đến sự không thống nhất trong văn bản 

nghiên cứu. 
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Để có cái nhìn tổng quan về giải pháp “Mặt đứng thích 

ứng” trong kiến trúc, chương 1 hệ thống các khái niệm về “Mặt 

đứng thích ứng”, đề cập đến các tên gọi “mặt đứng thích ứng” 

khác nhau, cũng như khái quát mối quan hệ giữa “mặt đứng 

thích ứng” với các công trình xanh và tiết kiệm năng lượng.  

1.1. Khái niệm – Thuật ngữ - Định nghĩa: 

Thích ứng là một khái niệm rất rộng: 

Theo từ điển tiếng việt (Hoàng Phê), thích ứng là “có 

những thay đổi cho phù hợp với điều kiện mới, yêu cầu mới”. [ 

] 

Theo quan điểm các nhà sinh vật học, “sự thích ứng” có 

thể định nghĩa như là một quá trình tiến hóa mà qua đó một sinh 

vật có khả năng sống tốt hơn trong môi trường sống của nó [ ] 

1.1.2 Mặt đứng thích ứng: 

Dựa trên những định nghĩa trên, khái niệm “mặt đứng 

thích ứng” được dùng xuyên suốt luận văn này sẽ được hiểu 

như sau: “Một mặt đứng thích ứng có khả năng thay đổi, theo 

thời gian thực, một vài chức năng, tính năng và sự chuyển động 

để đáp ứng với các thay đổi của điều kiện môi trường, với các 

tiêu chuẩn hiệu suất hoạt động, nhu cầu của người dùng trong 

công trình và hiệu quả không gian. Mục đích của sự thích ứng 

là để cải thiện hiệu năng chung của công trình liên quan đến 

việc sử dụng các nguồn năng lượng (cung cấp cho sưởi ấm, làm 

mát, thông gió, chiếu sang, kiểm soát độ ẩm) mà vẫn duy trì 

hoặc nâng cao cảm giác thoải mái cho con người ở trong công 

trình”. 
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1.2. Tổng quan về mối quan hệ và ý nghĩa của 

giải pháp “mặt đứng thích ứng” đối với các công trình kiến 

trúc bền vững và tiết kiệm năng lượng 

Việt Nam cũng như các nơi khác trên thế giới đang đối 

mặt với những vấn đề về biến đối khí hậu, chính vì vậy xu 

hướng kiến trúc xanh, bền vững và tiết kiệm năng lượng là xu 

thế chung đáp ứng nhu cầu thiết thực của xã hội.  

Rõ ràng với khí hậu biến đổi ngày càng khó lường như 

hiện nay, một mặt đứng cố định đang dần lộ rõ nhiều điểm yếu. 

Chính vì vậy, “mặt đứng thích ứng”  đã xuất hiện, đóng một vai 

trò hết sức quan trọng trong việc giúp công trình đáp ứng được 

các chỉ tiêu về bền vững và tiết kiệm năng lượng. 

1.3. Tổng quan quá trình hình thành và phát 

triển của giải pháp “mặt đứng thích ứng” trên thế giới 

Phần này trình bày các thể loại “mặt đứng thích ứng” 

đã xuất hiện giúp phân biệt rõ hơn sự các biệt giữa các loại này 

1.4 Thực trạng giải pháp “Mặt đứng thích ứng” 

tại Việt Nam hiện nay: 

Ở nước ta hiện nay chưa có công trình nào thực sự được 

đầu tư thiết kế và xây dựng theo hướng sử dụng “mặt đứng 

thích ứng”. Ở một vài công trình đạt tiêu chuẩn 5 sao về Năng 

lượng xanh) thì mặt đứng các công trình vẫn đang sử dụng mặt 

đứng tĩnh (lam đứng, lam ngang chết) kết hợp với các loại kính 

hạn chế tác hại từ ánh sáng mặt trời, hay một số công trình thấp 

tầng quy mô nhỏ sử dụng mặt đứng kết hợp cây xanh  
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 Kết luận chương 1 

 “Mặt đứng thích ứng” là một lĩnh vực còn rất mới mẻ và 

non trẻ, thiếu sự giám sát và đánh giá mức độ hiệu quả của mặt 

tiền thích ứng hiện có. Trong tương lai, cần phát triển các công 

cụ mô phỏng mới và phương pháp đánh giá, xem xét “mặt đứng 

thích ứng” là một phần không thể thiếu của tòa nhà. Những 

công cụ và phương phương pháp đánh giá này là rất cần thiết 

bởi vì sự phát triển của các khái niệm thích ứng thường rất thách 

thức bởi sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ. Và chính 

sự mập mờ trong khâu đánh giá , xem xét ban đầu tạo nên rủi 

ro cao khiến các kiến trúc sư thường đưa ra những quyết định 

bảo thủ và an toàn.  

Tuy vậy, Thiết kế bền vững và tiết kiệm năng lượng là 

xu hướng chung của thiết kế kiến trúc thế giới. “Mặt đứng thích 

ứng” đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và giảm thiểu 

các tác động xấu từ môi trường đến với công trình. Tại Việt 

Nam, các giải pháp “Mặt đứng thích ứng” đang ngày càng được 

quan tâm. Tuy nhiên các công trình đã hoàn thành hiện chỉ đang 

ứng dụng giải pháp “mặt đứng thích ứng” ở mức độ đơn giản, 

sơ khai. 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA GIẢI PHÁP 

“MẶT ĐỨNG THÍCH ỨNG” VÀ KHẢ NĂNG ỨNG 

DỤNG TẠI TP HCM 

2.1 Cơ sở hiện trạng 

2.1.1 Điều kiện tự nhiên 
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Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, TP.HCM trở thành một 

đầu mối giao thông quan trọng của Việt Nam và Đông Nam Á, 

bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không, 

trở thành một đô thị thương mại, nơi giao lưu nhiều luông văn 

hóa và giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực giáo dục, truyền 

thông, thể thao, giải trí. 

2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 

Trong quá trình phát triển và hội nhập, TP.HCM luôn là 

một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ của cả 

nước; là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một 

trong ba vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất nước.  

Những năm gần đây dân số các quận trung tâm có xu 

hướng giảm; trong khi dân số các quận mới lập vùng ven tăng 

nhanh, do đón nhận dân từ trung tâm chuyển ra và người nhập 

cư từ các tỉnh đén sinh sống. 

2.1.3 Điều kiện văn hóa 

Có thể nói TP. HCM là nơi có môi trường văn hóa đô thị 

đa dạng nhất Việt Nam [ ]. Tính đa dạng đó được thể hiện ở 

những đặc trưng nổi bật như tính đô thị, tính đa tộc người và 

tính tiếp biến văn hóa. 

2.1.4 Điều kiện công nghệ - kỹ thuật-  nhân lực 

TP HCM có được diện mạo, trình độ phát triển như ngày 

nay chính là do tác động không nhỏ của việc áp dụng thành tựu 

khoa học – công nghệ kĩ thuật trong quá trình giao lưu văn hóa, 

đặc biệt là với các nước phương Tây. 
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Ngoài ra TP.HCM còn là trung tâm kinh tế tài chính –

giáo dục, có nhiều trường đại học, trung tâm đào tạo lớn  của 

cả nước, theo tự nhiên sẽ thu hút nhiều nguồn nhân lực có trình 

độ cao từ mọi miền tổ quốc cũng như nước ngoài về TP HCM 

làm việc. 

Đi đôi với nhân lực đó chính là trình độ khoa học công 

nghệ - kỹ thuật, của nước ta và của cả nhiều công ty, doanh 

nghiệp nước ngoài đang làm việc tại TP HCM. 

2.2 Cơ sở lý thuyết 

2.2.1 Lý thuyết chung về mặt đứng công trình 

Mục đích của nâng cao  chất lượng mặt đứng , giảm tiêu 

thụ năng lượng và ít tác động môi trường chỉ có thể đạt được 

khi những yếu tố sau được xem xét kĩ: 

(a)  Độ kín 

      (b) Kiểm soát độ ẩm, chống cháy, mức độ bảo dưỡng 

      (c) Kiểm soát năng lượng mặt trời 

      (d) Các thành phần kiểm soát năng lượng mặt trời  

      (e)  Kiểm soát ánh sáng ban ngày 

      (f) Tích trữ năng lượng 

      (g) Thông gió tự nhiên 

      (h) Kiểm soát âm thanh 

2.2.2. Lý thuyết về giải pháp “mặt đứng thích 

ứng” 

Mặt đứng thích ứng cải thiện hiệu suất của tòa nhà bằng 

cách chỉ tạo ra năng lượng nhân tạo cần thiết trong giờ cao điểm 
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Mục đích của mặt đứng thích ứng là làm giảm dấu chân sinh 

thái của tòa nhà.  

(a) Đặc điểm chung 

Các tòa nhà trung / cao tầng hiện nay thường chứa một 

lượng lớn kính trên bề mặt. 

Bên cạnh  hệ vách nhôm kính, mặt đứng hai lớp có thể 

được sử dụng. Tuy nhiên, mặt đứng hai lớp thường có chi phí 

cao hơn và chiếm nhiều không gian sử dụng hơn. 

Để sử dụng hiệu quả năng lượng, chúng thường yêu cần 

đến điều khiển tự động.  

 (b)  Bề mặt năng động 

“Mặt đứng thích ứng” một loại bề mặt năng động có thể 

phản ứng theo cách chủ động với môi trường bên ngoài.  

Loại mặt đứng năng động  đầu tiên là loại tích hợp mảng 

xanh vào mặt đứng (xem Hình 2.04). Những mặt đứng này còn 

được gọi là mặt đứng xanh và có thể được xem là bề mặt chống 

nắng tự nhiên. Mặt đứng xanh là một loại của vườn đứng 

(những bức tường bằng cây).  

 (c)  Vị trí kết cấu 

Quyết định đầu tiên trong quá trình thiết kế mặt đứng 

thích ứng là vị trí lắp đặt kết cấu (Hình 4-5).  

Trường hợp đầu tiên là đặt hệ thống trước bức tường của 

tòa nhà hoặc bên ngoài lớp vỏ của tòa nhà,  

Trường hợp thứ hai là ẩn hệ thống thích ứng trong các hệ 

thống mặt đứng hai lớp (được tích hợp trong cấu trúc chính).  
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Trường hợp cuối cùng là đặt mặt đứng phía sau kết cấu 

chính. Vị trí này giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bị thiệt hại  

(d) Cách thức chuyển động 

Cơ chế thích ứng của “mặt đứng thích ứng” có thể phân 

chia thành hai cấp. Một cấp dẫn đến sự thay đổi các thuộc tính 

ở cấp độ vĩ mô và một cấp độ vi mô. Phần lớn mặt đứng hiện 

tại thuộc về loại vĩ mô. 

 (e) Tính linh hoạt: khả năng thích ứng, tính đa năng 

và khả năng phát triển 

Khả năng thích ứng  được định nghĩa bởi Ferguson 

(2007) là khả năng của  một hệ thống cung cấp chức năng xem 

xét nhiều tiêu chí trước các điều kiện đa dạng thông qua các 

tham biến thay đổi giá trị vật lý của chúng theo thời gian.  

Tính đa năng  là đề cập đến các yêu cầu hiệu suất không 

đồng thời. Điều này có nghĩa là mặt tiền có thể đóng các vai trò 

khác nhau tùy thời điểm..  

Khả năng phát triển, , liên quan nhiều đến khả năng tồn 

tại bao lâu của mặt đứng . Khả năng tiến hóa đề cập đến khả 

năng của mặt tiền để phản ứng với những thay đổi trong tương 

lai.  

(f) Tác động của môi trường 

Môi trường có thể thay đổi khác nhau tùy thuộc vào 

khoảng thời gian. thay đổi theo từng “giây từng “phút” hoặc 

theo từng “giờ” thậm chí là cả theo mùa 
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Sự cách nhiệt chủ yếu được đặc trưng bởi các điều kiện 

khí hậu theo mùa.  

Độ ẩm chủ yếu liên quan đến các mùa. Tuy nhiên, thay 

đổi từng phút có thể diễn ra nếu độ ẩm thay đổi do lượng người 

thay đổi trong tòa nhà.  

thông gió tự nhiên diễn ra ở tất cả các cấp độ thời gian  

 Ánh sáng ban ngày có thể thay đổi theo từng phút 

 Sức nóng  được tác động trên tất cả các cấp độ thời 

gian.. Tầm nhìn, gió và nước và tiếng ồn không có mối quan 

hệ rõ ràng theo mùa và chỉ phụ thuộc một chút vào chu kỳ ngày 

- đêm (Van Dijk, 2009). 

(g) Phương thức điều khiển 

Để thiết kế một hệ thống thích ứng thành công, cần thiết 

phải có sự điều khiển. Có thể được thực hiện theo cách điều 

khiển trung tâm  hoặc cục bộ.  

(h) Quá trình vận hành 

Không chỉ thiết kế của “Mặt đứng thích ứng” rất phức 

tạp, giai đoạn hoạt động cũng phức tạp. Các yêu cầu hiệu suất 

đa dạng, thích ứng, độc lập thường cạnh tranh và xung đột. Đối 

điều này, mô hình dựa trên chiến lược định trước với sự hỗ trợ 

của dự báo thời tiết là rất hữu ích. (Loonen et al., 2013). 

(i)  Dấu chân sinh thái 

Mục tiêu chính của thiết kế là giảm dấu chân sinh thái 

của các tòa nhà . 

2.3 Cơ sở thực tiễn (bài học từ các công trình đã ứng 

dụng giải pháp “mặt đứng thích ứng”)  
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2.3.1 Trung tâm hình học và vật lý Simon  

2.3.2 Viện Ả Rập thế giới (IMA) (xem Hình 2.10) 

2.3.3 Tòa tháp Al Bahr (xem Hình 2.15, 2.16) 

2.3.4 BIQ (BUILDING INTELLIGENT 

QUOTIENT) 

2.3.5 Q1, Thyssen Krupp Quarter Essen 

2.3.6. Mối quan hệ giữa giải pháp “mặt đứng 

thích ứng” và các công trình xanh, tiết kiệm năng 

lượng. 

Rất nhiều khái niệm đã xuất hiện bắt nguồn từ kiến trúc 

xanh như phát triển bền vững, thiết kế xanh, và đã được đưa 

vào thực tiễn kiến trúc, với sự giúp đỡ đắc lực của công nghệ 

hiện đại.  

Các trường hợp nghiên cứu trên được lựa chọn để mô tả 

mối quan hệ giữa thiết kế công trình xanh và các công nghệ liên 

quan. 

Tóm lại, “ Mặt đứng thích ứng” là một giải pháp cho 

chiến lược phát triển bền vững giành cho các công trình xanh, 

giúp công trình tiến tới việc tạo ra cảm giác  thoải mái lý tưởng 

của người sử dụng bằng cách tương tác và thích ứng hiệu quả 

đối với các yếu tố khí hậu bên ngoài và kèm theo khả năng điều 

chỉnh theo mong muốn của người sử dụng. 

2.4 Các cơ sở pháp lý 

2.4.1. Tiêu chuẩn Lotus 

Có thể nói tiêu chuẩn công trình xanh LOTUS Việt 

Nam là đúc rút các tinh hoa từ những nước tiên tiến đi trước.  
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2.4.2 Quy chuẩn quốc gia các công trình xây dựng 

sử dụng năng lượng hiệu quả 

Nhiều quy định của QCVN 09:2017/BXD hướng tới mục 

tiêu: 

1. Giảm nhu cầu làm mát và chiếu sáng nhân tạo   

2. Cung  cấp hệ thống làm mát và chiếu sáng hiệu quả  

Kết luận chương 2: 

Trong bối cảnh hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh là nơi 

có đầy đủ các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, nhân lực, khoa 

học kĩ thuật, cũng như nhu cầu thực hiện giải pháp “Mặt đứng 

thích ứng”. Dựa trên các cơ sở lý thuyết từ các nghiên cứu đi 

trước về mặt đứng của công trình cũng như các cơ sở lý thuyết 

về giải pháp “mặt đứng thích ứng”, ta có thể vận dụng nó vào 

trong công tác thiết kế nói chung và trong thiết kế các công 

trình xanh, tiết kiệm năng lượng nói riêng. Các thông số hiệu 

quả có được từ các công trình đã thực hiện giải pháp “Mặt đứng 

thích ứng” giúp cho người thiết kế có cái nhìn tổng quan và chi 

tiết hơn tác động của “Mặt đứng thích ứng”  đến với hiệu quả 

sử dụng năng lượng của tòa nhà. Có thể nói rằng “mặt đứng 

thích ứng” là một thành phần quan trọng ảnh hưởng nhiều đến 

hiệu quả của các công trình xanh và tiết kiệm năng lượng. Xu 

hướng thiết kế xanh và bền vững là xu hướng chung của thế 

giới, ở Việt Nam cũng đã có các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc 

gia giúp cho việc đánh giá các tiêu chí “xanh” của một công 

trình được rõ ràng hơn, giúp ích rất nhiều trong việc đặt ra 

nhiệm vụ thiết kế khi ứng dụng giải pháp “mặt đứng thích ứng”. 
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CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP “MẶT ĐỨNG 

THÍCH ỨNG” TRONG KIẾN TRÚC TẠI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

3.1 Xây dựng tiêu chí phân loại các giải pháp “mặt 

đứng thích ứng” và ứng dụng 

3.1.1 Phân loại theo chuyển động 

Sự chuyển động được chia thành hai loại: chuyển động 

cơ học và biến đổi tính chất của vật liệu. Chuyển động cơ học 

thuộc về nhóm biến đổi ở cấp vĩ mô. Chuyển động dựa trên cơ 

học có thể là một chuyển động dịch chuyển, chuyển động 

xoay hoặc chuyển động hỗn hợp.  

3.1.1.1 Chuyển động cơ học 

Mặt đứng dựa trên biến dạng cơ học cần các cảm biến và 

các thành phần cơ học có thể thích ứng với những thay đổi môi 

trường bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà. Biến dạng cơ học chủ 

yếu được điều khiển bởi nguồn điẹn, nhưng cũng có lúc được 

sự kết hợp với quá trình tương tác của người sử dụng.  

3.1.1.2 Chuyển động do biến dạng vật lí vật liệu 

Vật liệu biến dạng do độ ẩm 

Vật liệu biến dạng do nhiệt độ 

Vật liệu phản ứng với Dioxide 

Vật liệu biến dạng do ánh sáng 

Vật liệu crom 

Vật liệu và kỹ thuật thông minh khác 

Xu hướng của các mặt đứng thích ứng hiện nay 
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Ta thấy phần lớn các “mặt đứng thích ứng” sử dụng một 

loại chuyển động nhất định. Hầu hết các “mặt đứng thích ứng” 

gần đây sử dụng cơ chế trên chuyển động cơ học. Nhóm phổ 

biến nhất là cơ chế chuyển động cơ học quay lệch phẳng. 

Nhóm phổ biến thứ hai là chuyển động cơ học hỗn hợp. Các 

nhóm chuyển động cơ học dịch chuyển trên mặt phẳng và lệch 

phẳng ít được dùng hơn trong các mặt đứng thích ứng hiện nay.  

Tuy nhiên, các ứng dụng cơ học hiện tại có thể được cải 

thiện hơn nữa trong tương lai.  

3.1.2 Phân loại theo cơ chế kiểm soát 

Yếu tố này được chia ra thành hai nhóm chính: Kiểm 

soát cục bộ và kiểm soát trung tâm.  

Kiểm soát cục bộ được chia làm 2 loại là: kiểm soát cục 

bộ nội tại và kiểm soát cục bộ trực tiếp 

Kiểm soát trung tâm có 3 dạng là kiểm soát trung tâm 

trực tiếp, kiểm soát trung tâm phản ứng và kiểm soát trung tâm 

hệ thống. 

3.1.3Phân loại theo tính chất vật lý 

Để phân loại mặt đứng phù hợp với tương tác vật lý mà 

chúng bị ảnh hưởng, người ta chia ra làm bốn lĩnh vực. Các lĩnh 

vực này là: Nhiệt độ, Quang học, Lưu lượng không khí và Điện. 

3.1.3 Chuyển động do biến dạng mô phỏng sinh 

học 

Một lý do khác tạo làm cho việc sử dụng mặt đứng thích 

ứng ngày càng thành công  là nhờ vào việc áp dụng các nguyên 

tắc y sinh. (Biomimetic) 
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3.2 Định hướng ứng dụng “Mặt đứng thích ứng” 

trong điều kiện thành phố Hồ Chí Minh. 

 “Mặt đứng thích ứng” là một bộ phận quan trọng của 

các công trình thiết kế theo xu hướng bền vững và tiết kiệm 

năng lượng, chính vì vậy tiềm năng ứng dụng giải pháp “Mặt 

đứng thích ứng” tại TPHCM là rất lớn. 

Các tiêu chí cần lưu ý khi ứng dụng giải pháp “Mặt đứng 

thích ứng” tại TPHCM bao gồm: 

- Độ kín;Chống ẩm, chống cháy, bảo dưỡng; Kiểm 

soát năng lượng mặt trời; Kiểm soát ánh sáng ban ngày; 

Tích trữ năng lượng; Thông gió tự nhiên; Kiểm soát âm 

thanh; Vị trí kết cấu; Cách thức chuyển động; Phương thức 

điều khiển:  

Một số loại “mặt đứng thích ứng” phù hợp với tiêu chí 

ứng dụng tại TPHCM như: Mặt đứng động học (Kinetic 

facades), mặt đứng thông minh (Intelligent facades), mặt đứng 

phản hồi (Responsive facades) 

3.2.1 Ứng dụng giải pháp “mặt đứng thích ứng” 

nâng cấp chung cư City Garden 

3.2.2 Đánh giá mặt đứng hiện trạng  

3.2.3 Đề xuất giải pháp thiết kế “mặt đứng thích 

ứng” cho công trình City Garden 

Kết luận chương 3 

Xây dựng tiêu chí và hệ thống phân loại các giải pháp 

“Mặt đứng thích ứng” rất cần thiết để bước đầu tạo ra nền tảng 

lý thuyết cho công tác thiết kế “Mặt đứng thích ứng”. Bước đầu 
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đề xuất phương án nâng cấp sơ bộ mặt đứng của các công trình 

hiện có thành “mặt đứng thích ứng”. 

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Toàn bộ kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được đúc 

kết thành các luận điểm chính như sau: 

Kiến trúc thích ứng do đó có thể được coi là mục tiêu 

cuối cùng của nghiên cứu công nghệ và kiến trúc đương đại và 

chúng luôn được kết nối ngày càng nhiều với mong muốn đề 

xuất mô hình vỏ bao che mới - nhờ sự có mặt của cảm biến và 

các hệ thống kiểm soát để sản xuất năng lượng cũng như vật 

liệu thông minh - giúp giảm nhu cầu năng lượng của tòa nhà. 

Xây dựng cơ sở phân loại các giải pháp “Mặt đứng thích 

ứng” 

- Phân loại theo chuyển động 

- Phân loại theo cơ chế kiểm soát 

Dựa vào cách phân loại trên trong một công trình cụ thể có 

thể kết hợp nhiều giải pháp lại với nhau để đạt được hiệu quả 

tối ưu nhất. 

Định hướng việc ứng dụng giải pháp “Mặt đứng thích 

ứng” tại thành phố Hồ Chí Minh, bước đầu đề xuất cải tạo nâng 

cấp mặt đứng chung cư City Garden, quận Bình Thạnh, thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có đầy đủ các điều kiện 

để cũng như nhu cầu để ứng dụng giải pháp “Mặt đứng thích 

ứng” vào trong thiết kế kiến trúc, có tiềm năng phổ biến giải 
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pháp này và tạo ra một xu hướng thiết kế kiến trúc bền vững, 

hiệu quả, tiết kiệm.  

KIẾN NGHỊ 

- Công nghệ thiết kế mặt đứng có sự cân nhắc đến môi 

trường, kinh tế và tình trạng khí hậu có thể dùng  như một công 

cụ. Vị trí địa lý phải là một giá trị cốt lõi khi xác định việc sử 

dụng công nghệ mặt đứng thích ứng trong việc thiết kế bất kỳ 

tòa nhà nào. 

- Kiến trúc sư nên phân tích tốt nhất có thể các kỹ thuật 

bảo toàn năng lượng để tăng cường ứng dụng nguyên tắc công 

trình xanh trong thiết kế công trình. 

- Tất cả các nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng 

xanh cần được lưu ý trong việc thiết kế mặt đứng thích ứng, 

phục vụ cho nhiệm vụ thiết kế của tòa nhà 

- Đánh giá hệ thống mặt đứng thích ứng phải chi tiết và 

rõ ràng, do nhiều loại kỹ thuật được áp dụng trong hệ thống 

này, có thể kết hợp nhiều loại giải pháp “Mặt đứng thích ứng” 

- Thời gian đầu của việc ứng dụng giải pháp có thể bắt 

đầu bằng việc cải tạo, tận dụng mặt đứng của các công trình sẵn 

có các công trình kiến trung trung / cao tầng khác ở thành phố 

Hồ Chí Minh nói chung, kết hợp với nghiên cứu các mô hình 

chuyển động cơ học và công nghệ cảm biến, để nâng cao hiệu 

suất làm việc của mặt đứng hiện tại. 
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