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Môn học: KIẾN TRÚC NHÀ CÔNG CỘNG 
Mã số môn học: KIL 51(3-54) 
1 Mục đích yêu cầu: 
1.1 Mục đích: Giúp sinh viên nắm được các yêu cầu trong thiết kế các loại công 
trình công cộng, các yêu cầu về tổ chức không gian cũng như giải pháp kết cấu; 
biết đánh giá một công trình cụ thể. 
1.2 Yêu cầu : Nắm được các lí thuyết thiết kế và phương pháp thiết kế một công 
trình cụ thể 
2 Kế hoạch phân bố thời gian 
STT Tên chương Tiết lí thuyết  Bài tập Thực hành 
1 Chương 1: Phân loại và đặc điểm 

nhà công cộng 
3   

2 Chương 2: Các thành phần cơ bản 
nhà công cộng  

3 2  

3 Chương 3: Hệ thống và mạng lưới 
nhà công cộng 

2   

4 Chương 4:Giải pháp phân khu và 
tổ hợp không gian 

3   

5 Chương 5: Thiết kế nhìn rõ  3   
6 Chương 6:Thiết kế thoát người  2   
7 Chương 7: Những giải pháp kết 

cấu  
3 2  

8 Chương 8: Đánh giá các vấn đề 
kinh tế và kĩ thuật  

1   

9 Thiết kế những công trình cụ thể   15 
10 Bài viết lí luận sáng tác, nghiên 

cứu  
 6  

*Nội dung chi tiết môn học: 
CHƯƠNG I: Phân loại và đặc điểm nhà công cộng.  
1.1 Định nghĩa và phân loại công cộng.  

1.1.1 Định nghĩa: Nhà công cộng là loại nhà dùng để phục vụ cho các sinh hoạt 
văn hoá tinh thần và các hoạt động nghề nghiệp chuyên môn trong xã hội của số 
đông người thường xuyên hay định kì  
1.1.2 Phân loại nhà công cộng: để việc nghiên cứu và thiết kế ngày càng tốt, để có 
thể thống nhất hoá việc xây dựng mạnh hơn, nhà công cộng được phân thành 
những nhóm mang đặc điểm giống nhau: 
a/ Dựa vào đặc điểm chức năng sử dụng công trình: 
- Công trình trụ sở: là những công trình để làm việc của các cơ quan hành chính sự 
nghiệp. Ví dụ: Trụ sở cơ quan hành chính, pháp luật theo cơ cấu hành chính, các 
trụ sở uỷ ban, các cơ quan đoàn thể, Đảng, các cơ quan bộ ngành… 
- Công trình giáo dục: là những công trình phục vụ cho công việc giáo dục đào tạo 
tri thức, thể chất, kĩ năng, kĩ xảo nghề nghiệp như: trường mẫu giáo, nhà trẻ, 
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trường học phổ thông, trung học dạy nghề, cao đẳng đại học, các cơ quan nghiên 
cứu đào tạo… 
-Công trình văn hoá xã hội: là nhóm các công trình phục vụ cho các loại hình hoạt 
động văn hoá, vui chơi giải trí. Đó là các loại nhà văn hoá, câu lạc bộ, hội trường, 
nhà thông tin triển lãm, bảo tàng, thư viện, rạp hát, đài tưởng niệm… 
- Công trình giao thông: là các loại công trình phục vụ cho di chuyển, đi lại của 
người và hàng hoá đồ đạc. Ví dụ: các loại nhà ga, đường sắt, cảng hàng không, 
bến xe, ga xe điện ngầm, trạm chờ xe, trạm cung cấp xăng dầu, đầu cầu… 
- Các công trình thương nghiệp: là các loại công trình phục vụ cho công việc thông 
thương các loại hàng hoá qua hoạt động trao mua bán như: các loại quầy quán, cửa 
hàng; siêu thị, chợ; các dịch vụ ăn uống giải khát, các trung tâm thương mại… 
- Công trình nghỉ ngơi, du lịch: là những công trình phục vụ cho nghỉ ngơi, tham 
quan, thăm viếng cảnh quan danh thắng. Đó là: khách sạn các loại, nhà nghỉ, trại 
hè, khu nghỉ dưỡng, trại sáng tác… 
- Công trình thể dục thể thao: là những không gian kín (trong nhà) hoặc thoáng, hở 
(lộ thiên, bán lộ thiên) để phục vụ các hoạt động thể dục thể thao, như: sân vận 
động, bể bơi, khu liên hợp thể dục thể thao, các trung tâm tập huấn, làng Olympic  
- Công trình sức khoẻ: là những công trình phục vụ cho việc bảo vệ, nâng cao sức 
khoẻ, phòng chữa bệnh cho nhân dân, nhà điều dưỡng, an dưỡng, các trung tâm 
nghiên cứu, thực hành y học… 
- Các công trình tôn giáo tín ngưỡng 
- Các công trình công cộng có yêu cầu đặc biệt; như: nhà quốc hội, các trung tâm 
lưu trữ quốc gia, các trung tâm nghiên cứu chuyên biệt, đài phát thanh, truyền 
hình, tháp truyền hình, đài thiên văn… 
Nói chung, về chức năng sứ dụng công trình công cộng có sự thay đổi, bổ sung 
theo xu hướng phát triển của xã hội, có nhu cầu sử dung được giữ nguyên, có nhu 
cầu lại biến mất, có nhu cầu mới bổ sung hay phát sinh mới hoàn toàn. Do vậy, sự 
phân loại chỉ là tương đối, khi nghiên cứu thiết kế phải luôn linh hoạt, sáng tạo, để 
công trình thực sự đáp ứng được nhịp sống của xã hội hiện đại và thoả mãn được 
yêu cầu thẩm mĩ ngày càng tăng của con người 
b/ Theo hệ thống kết cấu: bao gồm các loại sau: 
- Công trình công cộng có hệ thống kết cấu không gian nhỏ. 
- Công trình công cộng có hệ thống kết cấu không gian lớn.  
- Công trình công cộng có hệ thống kết cấu không gian hỗn hợp. 
- Công trình công cộng có hệ thống kết cấu không gian đặc biệt. 
c/ Theo qui mô và tính chất xây dựng: 
- Công trình xây dựng hàng loạt: Đó là công trình rất phổ biến trên qui mô rộng, 
số lượng nhiều, trong nhiều năm như: trường học, bệnh viện… 
- Công trinh xây dựng đặc biệt; được thiết kế và xây dựng theo những nhiệm vụ 
riêng, qui mô công trình lớn, có tính chất độc tôn như: cung văn hoá, nhà bảo tàng, 
nhà quốc hội, công trình kỉ niệm… 
1.2 Đặc điểm nhà công cộng: 
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- Tính chất đại chúng, phục vụ cho nhu cầu càng cao của quảng đại quần chúng 
nhân dân, đông đảo người cùng đến sử dụng. 
- Xây dựng hàng loạt trên qui mô rộng lớn có tính tầng bậc- hệ thống rõ ràng  
- Phong cách dân tộc, truyền thống văn hoá và tiến bộ khoa học kĩ thuật biểu hiện 
trong nội dung và hình thức. 
- Hệ thống kết cấu không gian phong phú và đa dạng. 
- Công năng sớm bị lỗi thời. 
1.3 Những yếu tố ảnh hưởng và cơ sở khoa học của sự hinh thành công trình công 
cộng: 
- Đặc điểm tự nhiên: khí hậu, địa hình. 
- Đặc điểm xã hội: văn hoá nghệ thuật truyền thống, phong phú tập quán. 
- Đặc điểm kinh tế, trình độ khoa học kĩ thuật. 
- Đặc điểm về thẩm mỹ.  
- Tiêu chuẩn xây dựng. 
 
CHƯƠNG II: Các thành phần cơ bản của nhà công cộng. 
2.1 Không gian trong nhà công cộng và dây chuyền công năng. 
2.1.1 Không gian trong nhà công cộng: gồm có 3 loại: 
- Không gian sử dụng chính gồm: các phòng chính, các phòng phụ. 
- Không gian giao thông. 
- Không gian lộ thiên (sân,bãi, vườn). 
2.1.2 Dây chuyền công năng:  
Bất cứ một công trình nào cũng đều có một trật tự nhất định phục vụ tốt nhất hoạt 
động sử dụng của con người: dây chuyền chung cho toàn bộ và riêng từng bộ 
phận. Dây chuyền công năng ra đời trên cơ sở yêu cầu chức năng của công trình 
thông qua các nhân tố cơ bản về việc phân khu chức năng trong công trình, vấn đề 
chính và phụ, sự đối nội và đối ngoại, vấn đề liên hệ và cách li của các bộ phận 
chức năng.  
2.2 Kiến trúc các phòng chính:  
Phòng chính có thể là phòng tập trung đông người như phòng khán giả trong công 
trình biểu diễn, có thể là phòng làm việc như trong nhà cơ quan hành chính, lớp 
học trong trường học…Đó là các không gian mang tính chất quyết định chức năng 
đặc điểm sử dụng của công trình.  
2.2.1 Phòng làm việc, lớp học, phòng thí nghiệm, văn phòng: 
Các phòng thường có không gian diện tích không lớn lắm được bố trí dọc theo 
hành lang hoặc quây quần quanh một nút giao thông, một phòng chờ công cộng. 
Các phòng làm việc còn có thể được bố trí theo từng tầng; các tầng liên hệ với 
nhau bằng hệ thống cầu thang. Các yêu cầu thiết kế:  
- Dựa vào đặc điểm sử dụng (con người,thiết bị và dạng hoạt động công năng) mà 
lựa chọn kích thước, hình thức không gian phòng thích ứng. 
- Bảo đảm điều kiện vệ sinh ánh sáng (tự nhiên hay nhân tạo), thông hơi thoáng 
gió, chế độ nhiệt ẩm…phù hợp với yêu cầu sử dụng.  
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- Tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người sử dụng như giao thông đi lại phù hợp 
với tổ chức sắp xếp bàn ghế thiết bị dụng cụ. Tổ chức không gian mặt bằng và 
hình khối bên trong phải hợp lí, có chú ý sử dụng màu sắc, vật liệu và các biện 
pháp trang trí khác nhằm tăng hiệu suất lao động. 
2.2.2 Phòng tập trung đông người, phòng triển lãm, gian thể thao: 
Loại phòng này được qui định có sức chứa trên 300 chỗ ngồi, khi thiết kế cần thoả 
mãn các yêu cầu sau: 
- Kích thước phòng phải thoả mãn yêu cầu sử dụng, với các chỉ tiêu về diện tích và 
khối tích liên quan. 
- Đảm bảo yêu cầu nhìn rõ cho mọi vị trí sử dụng, chất lượng âm thanh, thông hơi, 
thoát gió tốt.  
- Đảm bảo việc ra vào phòng, đi lại tới chỗ ngồi thuận tiện, nhanh chóng an toàn.  
- Đảm bảo yêu cầu về tiện nghi chiếu sáng, về nghệ thuật kiến trúc thích hợp của 
không gian bên trong vốn rất rộng lớn.  
2.3 Các phòng phụ: đa số các phòng có kích thước nhỏ, khi thiết kế đảm bảo các 
yêu cầu sau: 
- Bố trí đúng vị trí, hợp dây chuyền công năng, tuỳ theo mức yêu cầu của từng loại 

nhằm chọn kết cấu, vật liệu và yêu cầu kĩ thuật (ánh sáng, thông gió, nhiệt....) 
đúng mức.  
- Đảm bảo sự hài hoà, thống nhất về mặt khối không gian và thẩm mỹ, tránh sự 
chắp vá với khối chính.  
Có mấy dạng phòng như sau: 
- Khối phòng phụ tách rời khối chính: dễ xây dựng, chọn hệ kết cấu dễ.  
- Khối phòng phụ đan chen vào phòng chính ở 1, 2, 3, hay 4 phía.  
- Khối phòng phụ dưới gầm kết cấu của khối phòng chính.  
- Khối phòng phụ ở phía trên khối phòng chính.  
2.3.1 Khu cửa vào: môn sảnh, tiền sảnh, chỗ gửi mũ áo, bán vé… 
- Tiền sảnh là không gian lớn ở khu cửa vào, đây là nơi tiếp nhận, là đầu mối giao 
thông đi vào các bộ phận trong nhà công cộng. Thường chỉ tiêu diện tích tiền sảnh, 
theo từng chu kì sử dụng (có cao điểm) trong thời gian ngắn là 0.25-0.35 m2/ 
người sử dụng và là 0.15-0.20 m/ người nếu thời gian sử dụng phân tán đều đặn. 
Các bộ phận thường bố trí ở liền ngay tiền sảnh: phòng thường trực, văn phòng, 
bảo vệ, quầy gửi mũ áo, quầy bán vé, căng tin, phòng hút thuốc…tuỳ theo tính 
năng công trình.  
- Ở các nước nhiệt đới ẩm do mưa nắng nhiều, độ chênh lệch nhiệt độ không lớn 
lắm, sảnh thường được thiết kế có mái hiên đón thoáng rộng (thay cho môn sảnh ở 
các nước xứ lạnh). Hình thức hiên sảnh ở đây rất phong phú tuỳ theo giải pháp kết 
cấu của công trình và đặc điểm sử dụng của nó. 
2.3.2 Khu vệ sinh: 
- Khối vệ sinh cần được phân tán đều toàn nhà và tập trung nơi đông người qua 
lại. Khoảng cách xa nhất tới khu vệ sinh không lớn hơn 60m; cần cách ly tốt với 
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các phòng xung quanh, cần ngăn cách giữa khu vực dành cho nam và nữ, đồng 
thời cửa ra vào phải tạo được sự kín đáo, lịch sự cho người sử dụng. 
2.3.3 Sân khấu và hố nhạc: 
2.3.4 Phòng máy kỹ thuật: 
2.4 Các không gian giao thông : 
- Giao thông trong công  trình công cộng là một bộ phận rất quan trọng, gắn kết 
cấu các phòng có chức năng hoạt động khác nhau với nhau theo một trật tự logic 
nhất định. Không gian giao thông có 3 loại như sau: 
+ Giao thông hướng ngang.: hành lang, nhà cầu 
+ Giao thông hướng đứng: dốc thoải, cầu thang bộ, thang máy. 
+ Đầu mối giao thông: sảnh, sảnh tầng, phòng đi qua.  
- Không gian giao thông có quan hệ đến chất lượng công trình (hoạt động ngắn 
gọn, không chồng chéo) và vấn đề kinh tế xây dựng công trình.  
- Các yêu cầu thiết kế: 
+ Đảm bảo kích thước đi lại (độ rộng, chiều cao…) 
+ Ngắn gọn, có tính hướng dẫn.  
+ Đủ ánh sáng và đảm bảo an toàn. 
2.4.1Giao thông hướng ngang: gồm hành lang giữa, hành lang bên. 
a/ Hành lang: một số qui định: 
- Chiều rộng hành lang 
Loại kiến trúc Hiên hành 

lang một phía 
Hành lang 
giữa 

Lối đi phụ 

Trụ sở cơ 
quan 

- 1 tầng 
-nhiều tầng 

1.2m 
1.6m 

1.8m 
2.1m 

1.00m 
- 

Trường học -1 tầng 
-nhiều tầng 

 1.6m 
2.1m 

2.1m 
2.4m 

1.00m 
- 

Nhà văn hoá -hội trường 
 
-câu lạc bộ 

Không nhỏ 
hơn 2.1m 
1.8m 

 
 
2.1m 

 
 
1.2m 

Nếu công trình công cộng có đông người sử dụng thì cần phải có sự điều chỉnh độ 
rộng hành lang, thường cứ 100-125 người/ 1m rộng hành lang. Độ rộng của hành 
lang còn được điều chỉnh bởi cách mở cửa . Nếu cửa phòng bắt buộc mở ra phía 
ngoài thì hành lang bắt buộc phải tính rộng thêm để tránh cản trở giao thông trên 
hành lang. 
- Chiều cao hành lang: hành lang ngoài chức năng giao thông còn dùng làm 
phương tiện lưu thông không khí, gió, ánh sáng, tạo cảnh, môi trường nên tùy theo 
vị trí, yêu cầu mà quyết chiều cao, thường từ 2.20-3.00m. Hành lang vận chuyển 
hàng phải theo những qui định riêng.  
- Hành lang là nơi giao thông thoát người khi có sự cố, nên phải thiết kế có sự ổn 
định cao, sử dụng vật liệu có độ bền, độ chống cháy cao. Nên kết hợp công năng 
với trang trí thẩm mỹ của nội thất.  
- Chiều dài hành lang phụ thuộc vào qui phạm phòng hoả, cụ thể là theo bậc chịu 
lửa của công trình:  
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Khoảng cách từ cửa phòng xa nhất đến cầu thang hay cửa ngoài 
Phòng ở giữa 2 cửa ngoài hay giữa 2 
Cửa cầu thang 

Phòng ở cuối hành lang cụt 
Bậc chịu 
lửa của 
Công 
trình Nhà trẻ, 

vườn trẻ 
Bệnh viện 
điều dưỡng 

Công trình 
khác 

Nhà 
trẻ 

Bệnh 
viện 

Công trình 
khác 

Bậc I;II 25m 35m 45m 20m 25m 37m 
Bậc III 20m 30m 35m 15m 20m 32m 
Bậc IV 15m 23m 28m 12m 15m 27m 
Bậc V 12m 17m 22m 10m 12m 24m 
- Ngoài ra, cần chú ý những điểm sau điểm sau khi thiết kế hành lang : 
+ Hành lang lưu thông nhiều người không nên có mảng tường hay thiết bị nhô ra 
làm cản trở giao thông.  
+ Hành lang đi lại tốt nhất không làm bậc, nếu bắt buộc phải có thể làm nhiều hơn 
3 bậc và phải có biện pháp báo hiệu. 
+ Tỷ lệ giữa chiều rộng, dài, cao hợp lí.  
b/ Nhà cầu: là loại hành mà 2 bên không bố trí các phòng, là bộ phận nối nhà này 
với nhà khác. Nhà cầu có thể để thoáng hay bao bọc kín, tuỳ theo công năng sử 
dụng. Tuỳ theo từng vị trí hay thể loại mặt bằng khác nhau có thể có các hình thức 
của nhà cầu: thẳng, gãy khúc, cong, lượn tròn; có thể giật cấp vì có bậc bước thay 
đổi các cốt cao độ. 
c/ Phòng bách bộ có hành lang nghỉ: thường bố trí xung quanh phòng khán giả hay 
khán đài có nhiệm vụ giải quyết chỗ nghỉ ngơi, giải lao hay chờ đợi trước khi vào 
phòng khán giả. Nó còn là nơi gặp gỡ trò chuyện trong loại công trình hội họp 
công cộng hoặc kết hợp làm nơi trưng bày triển lãm,liên hoan, khiêu vũ… 
- Yêu cầu thẩm mỹ, kỹ thuật chiếu sáng, điều kiện thông thoáng phải đảm bảo tốt 
cho việc thư giãn, giải lao .Diện tích thường từ 0.3-1.0 m2  cho 1 chỗ sử dụng. 
2.4.2 Giao thông hướng đứng: 
a/ Dốc thoải: là loại đi lại theo hướng đứng đơn giản nhất. Độ dốc thường là từ 8-
15 %, tiện nghi là 8-12%. Dốc thoải cho xe tối đa là 20%. Mặt dốc làm nhám để 
tăng cường ma sát. 
b/ Bậc cấp (tam cấp): là dạng cầu thang đơn giản ở lối ra vào sảnh của công trình 
thường là 3 bậc, nếu độ cao nền nhà lớn thì số bậc nhiều hơn, phải cấu tạo lan can, 
tay vịn để đảm bảo an toàn sử dụng. Kích thước bậc tiện nghi là cao120mm, rộng 
400mm; chiều rộng chiếu nghỉ (nếu có) và chiều tới tối thiểu 1.2m. 
c/ Cầu thang: là phương tiện giao thông theo chiều thẳng đứng băng cách cấu tạo 
nhiều bậc liên tiếp. Tuỳ theo chức năng sử dụng mà có các loại cầu thang chính 
phụ khác nhau. Có nhiều loại cầu thang theo hình thức mặt bằng: 
- Thang thẳng 1 hay 2 vế: chỉ 1 hướng đi khi đi lên tầng; độ rộng vế tính theo công 
suất phục vụ ( >=1.50m) 
- Thang gấp 2 vế: là loại phổ biến đổi hướng đi khi lên tầng.  
- Thang 3 vế hình chữ U có 2 chiếu nghỉ: hay dùng trong các công trình trụ sở, 
trường học, bệnh viện; có thể bố trí thang này ở lõi giữa. 
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- Thang 3 vế quay gấp: hay dùng trong công trình trụ sở, đạt tính trịnh trọng cao, 
vế giữa lớn hơn hai vế bên. 
- Thang 4 vế (thẳng, gấp, chung chiếu nghỉ): thang này rất cơ động, dùng đổi 
hướng rất dễ, thường sử dụng trong các công trình công cộng có lưu lượng giao 
thông lớn: trường học, chợ có mái, công trình thể dục thể thao, bảo tàng, thư viện. 
- Thang 2 vế lệch: dùng để xử lý những trường hợp khá đặc biệt, điều hoà tại chiếu 
nghỉ. 
* Kích thước cầu thang: độ rộng vế thang được tính theo lượng người trên cùng 
một tầng: 
- Nhà 2 tầng: 125 người/ 1m chiều rộng vế thang. 
- Nhà 3 tầng: 100 người/ 1m chiều rộng vế thang. 
- Các công trình có số lượng người lớn qua lại: 50- 80 người/ 1m chiều rộng vế 
thang. Khi vế thang rộng hơn 2m, phải có tay vịn phụ ở giữa. Khi thang dùng cho 
cả trẻ em cần có một tay vịn phụ cao 40- 45 cm. 
d/ Thang máy: là phương tiện di chuyển thẳng đứng bằng điện, gồm các loại: vận 
thăng (tời), thang máy và thang tự động (tuần hoàn liên tục). 
- Yêu cầu bố trí thang máy: 
+ Đặt nơi dễ thấy, thuận lợi giao thông. 
+ Có diện tích trước thang máy để chờ đợi người, bề rộng thường không nhỏ hơn 
1,6m. 
+ Có bố trí thang bộ bên cạnh đề phòng khi mất điện. 
+ Thường bố trí thành cụm (thường nhỏ hơn 8 bộ), đặt ở vị trí trung tâm, nơi đầu 
nút giao thông. 
2.4.3 Đầu mối giao thông: là nơi gặp nhau của các tuyến giao thông (hướng ngang, 
hướng đứng), từ đó phân phối và chuyển hướng giao thông trong công trình. Đầu 
mối giao thông cũng là nơi tập trung, chờ đợi người, chỗ dừng chân tạm thời, là 
diện tích chuyển tiếp của các không gian trong công trình kiến trúc công cộng. 
a/ Sảnh: 
- Các hình thức kiến trúc thường gặp: 
+ Sảnh đối xứng: sử dụng trong các công trình trụ sở cơ quan, gây cảm giác 
nghiêm túc. 
+ Sảnh vào phía góc: áp dụng trong công trình khách sạn, trụ sở, công trình văn 
hoá… 
+ Sảnh có bố cục tự do: có thể thông tầng, tạo không gian linh hoạt. 
+ Sảnh tự do thông tầng: có nhiều hướng giao thông tới nhiều chức năng sử dụng, 
thường áp dụng ở những công trình khách sạn, nhà nghỉ… 
+ Sảnh nối tiếp tầng bậc liên tục: áp dụng cho các công trình quan trọng như: các 
cơ quan cao cấp, nhà quốc hội, ngọai giao, khách sạn…(cần nghi thức cao). 
- Các yêu cầu thiết kế: 
+ Bảo đảm tiêu chuẩn diện tích 0,15- 0,30 / người, tiêu chuẩn khối tích 4,0- 8,0 
m3/ người. Ngoài ra tiêu chuẩn còn có thể thay đổi cho từng loại bố cục sảnh, có 
hoặc không có sân trong. 
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+ Lựa chọn các hình thức trang trí, báo hiệu, nhấn mạnh các hướng giao thông 
bằng: vật liệu, các chi tiết trang trí, tín hiệu đèn màu, lát nền, trải thảm…để tạo sự 
chú ý. 
+ Đảm bảo sự đồng bộ, nhất quán, không gây lạc lõng giữa các không gian chuyển 
tiếp. 
+ Chú ý khai thác các thành phần: nền, sàn, tường, trần, chi tiết trang trí, vật liệu, 
màu sắc, để biểu hiện rõ đặc điểm của công trình. 
b/ Phòng đi qua: 
- Một số công trình thường dùng phòng đi qua thay cho sảnh như: các công trình 
thương nghiệp,các công trình trưng bày, triển lãm, nhà ngân hàng, bưu điện, nhà 
ga, cảng hàng không, rạp chiếu phim… 
- Phòng đi qua là không gian phòng lớn với nhiều hoạt động chức năng được thực 
hiện trên đó: trưng bày, triển lãm, giao dịch, chờ người… 
c/ Sảnh tầng, chỗ chờ đợi ở cầu thang, hành lang, nhà cầu: 
- Sảnh tầng: công trình công cộng cao tầng có sảnh tầng là nơi chờ đợi dừng chân, 
phân phối giao thông tới các phòng chức năng. 
- Qui mô diện tích và kích thước của sảnh tầng phụ thuộc mật độ giao thông, việc 
bố trí nút giao nhau giữa phương ngang và phương đứng, cũng như số lượng 
người sử dụng trong tầng, thường tính bằng 0,20  m2/ người × (1/8- 1/5) số lượng 
người trong tầng. 
- Nơi chờ đợi trước khu vệ sinh, trước phòng họp lớn hơn 50 chỗ: để đảm bảo an 
toàn, thuận tiện cho người sử dụng phải có các khoảng không gian đệm cần thiết. 
- Chỗ giao nhau giữa hai hàng lang hay nhà cầu: cần bảo đảm diện tích hay không 
gian chờ đợi và tránh nhau giữa các vệt người đi lại. 
 
CHƯƠNG III: Hệ thống mạng lưới nhà công cộng. 
3.1 Hệ thống mạng lưới và cách xác định qui mô sức chứa hợp lý: 
3.1.1 Hệ thống mạng lưới: 
- Sự phân chia tầng bậc: là sự phân cấp phục vụ của các loại công trình công cộng   
+ Các công trình công cộng cấp I: phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày của người 
dân với bán kính phục vụ nhỏ hơn 500m, như: trường mẫu giáo, nhà trẻ, trường 
tiểu học, các cửa hàng lương thực, thực phẩm, tram xá, nhà hộ sinh… 
+ Các công trình công cộng cấp II: phục vụ nhu cầu sử dụng có tính chất định kỳ 
như: siêu thị, chợ có mái, trường học phổ thông, bệnh viên, phòng khám đa khoa 
với bán kính phục vụ từ 500- 1000m (10- 15 phút đi bộ, xe đạp). 
+ Các công trình công cộng cấp III: phục vụ trên toàn tỉnh, thành phố, gồm các 
loại trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, các 
bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện chuyên khoa trung ương, chợ đầu mối, các trung tâm 
thương mại… 
- Thực tế cho thấy, với sự chuyên biệt hoá các chức năng của công trình, phục vụ 
theo tính chất tầng bậc, khi hoạt động đã bộc lộ nhiều nhược điểm: 
+ Chiếm quá nhiều đất xây dựng trong đô thị. 
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+ Công trình không sử dụng hết công suất, cũng như không sử dụng hết công suất 
của trang thiết bị cho nên kém hiệu quả kinh tế. 
+ Khi các công trình cùng hoạt động sẽ gây rối loạn giao thông trong khu vực. 
+ Khả năng hỗ trợ nhau của trang thiết bị, tiện nghi phục vụ cũng như tổ chức 
quản lý kém và phức tạp. 
-Để khắc phục những nhược điểm trên, người ta đã đề xuất và ứng dụng 3 giải 
pháp sau: 
+Giaỉ pháp 1: Xây dựng những công trình kiến trúc công cộng sử dụng đa năng; 
nghĩa là xây dựng một không gian lớn, có thể dùng cho: hội họp, triển lãm, hội 
chợ, mít ting, thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ… 
+Giaỉ pháp 2: Liên hợp các chức năng công cộng trong một tổ hợp công trình lớn, 
thí dụ: trung tâm dịch vụ thương mại gồm: siêu thị, phòng triển lãm, hội thảo, các 
phòng làm việc, nơi ở cho gia đình và cá nhân, các phòng ăn uống vui chơi, giải 
trí( văn hoá và thể dục thể thao), khối kho tàng, kỹ thuật… 
+Giair pháp 3: Rất nhiều thể loại công trình kiến trúc công cộng không thể áp 
dụng 2 giải pháp nêu trên, mà vẫn phải sử dụng cho một nhóm chức năng hay các 
chức năng cùng “họ hang” trong một công trình kiến trúc công cộng. Vì vậy phải 
gộp các công trình công cộng có chức năng khác nhau song lại có quan hệ mật 
thiết, hữu cơ với nhau thành một nhóm hay một cụm công trình dựa trên mạng 
lưới công trình kiến trúc công cộng trong tổng thể qui hoạch đô thị và bán kính 
phục vụ của chúng với khu kế cận. 
Thường người ta phân ra 5 cụm(nhóm) các công trình kiến trúc công cộng sau: 
* Nhóm các công trình trụ sở cơ quan. 
* Nhóm các công trình văn hoá giáo dục, vui chơi giải trí  
* Nhóm các công trình giao thông, thương mại dịch vụ 
* Nhóm các công trình thể dục thể thao và giải trí 
* Nhóm các công trình sức khoẻ 
3.1.2 Qui mô sức chứa các công trình công cộng: 
a/ Chỉ tiêu đất công trình công cộng trong đơn vị ở:  

Chỉ tiêu sử dụng công trình Chỉ tiêu sử dụng đất đai Loại công trình 
Đơn vị tính Chỉ tiêu Đơn vị tính Chỉ tiêu 

1 Công trình giáo dục 
- Mẫu giáo 
- Trường tiểu học 
- Trường trung học cơ sở 

 
chỗ/1000người 
--- 
--- 

 
60- 70 
100- 130 
80- 100 

 
 m2/ 1 chỗ 
--- 
--- 

 
20- 30 
18-22 
20-25 

2 Công trình y tế trạm/1000người 1  m2 500 
3 Sân tập thể dục thể thao    m2/ người 0,5-1,0 
4 Chợ   ha / c.trình  0,2- 0,5 
 b/ Công trình văn hoá: 
Loại công trình Đơn vị tính Tiêu chuẩn cho 

1000 dân 
Diện tích xây dựng

Cung văn hoá, câu Số chỗ trong 8- 10 chỗ 0,5- 1,0 ha/ c.trình 
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lạc bộ phòng khán giả 
Thư viện 1000 quyển 2,0- 2,5 0,5 ha/ công trình 
Nhà hát chỗ ngồi 2- 3 1,0- 1,5 ha/ c.trình 
Nhà hoà nhạc chỗ ngồi 1- 2 0,7- 1,0 ha/ c.trình 
Rạp xiếc chỗ ngồi 3- 4 0,7- 1,0 ha/ c.trình 
Bảo tàng chỗ 4- 6 1,0- 1,5 ha/ c.trình 
Triển lãm chỗ 6- 10 1,0- 1,5 ha/ c.trình 
c/ Công trình dịch vụ thương nghiệp: 
Loại công trình Đơn vị tính Tiêu chuẩn cho 

1000 dân 
Diện tích xây dựng

Bách hoá tổng hợp  chỗ bán 21,5- 21,8 38- 40  m2/ chỗ 
Cửa hàng thực 
phẩm 

chỗ bán 0,4- 0,5 42- 45  m2/ chỗ 

Ăn uống giải khát  ghế 11- 12 8- 12 m2 / ghế 
Chợ có mái chỗ bán 10- 12 40- 42 m2/ chỗ 
Chợ ngoài trời chỗ bán 15- 20 40  m2/ chỗ 
d/ Công trình y tế: 
Loại công trình Đơn vị tính Tiêu chuẩn cho 

1000 dân 
Diện tích đất xây 
dựng 

Bệnh viện đa khoa 
500 giường 

90- 100 m2/ 
giường 

4- 6 4,5 ha 

Trạm y tế 1 trạm 1/ khu nhà ở 3500- 4200 m2 
Bệnh viện nhi 
200- 300 giường 

1 bệnh viện  3,5 ha 

e/ Thể loại trụ sở cơ quan: 
Cơ quan 3 tầng 4 tầng 5 tầng 5 tầng 
Hành chính 16- 18  m2/ 

người 
12- 15 m2 
/người  

10- 12  m2/ 
người 

8- 10  m2/ 
người 

Viện nghiên 
cứu 

20- 24  m2/ 
người 

18- 20  m2/ 
người 

16- 18  m2/ 
người 

12- 15  m2/ 
người 

Ngân hàng 0,2 ha/ c.trình 0,3 ha/ c.trình   
Bưu điện 0,3 ha/ c.trình 0,25 ha/c.trình 0,2 ha/ c.trình  
Bảo hiểm xã 
hội 

0,3 ha/ công 
trình 

0,2 ha/ công 
trình 

0,15 ha/ công 
trình  

0,1 ha/ công 
trình 

3.2 Chọn vị trí và qui hoạch tổng thể mặt bằng:  
3.2.1 Lựa chọn vị trí xây dựng của từng thể loại công trình công cộng: có liên 
quan đến các yếu tố có lợi như sau: 
+ Thuận tiện cho mọi hoạt động của công trình.  
+ Giao thông đối nội đối, đối ngoại thuận lợi. 
+ Đạt yếu tố thẩm mỹ từ các hướng cần thiết.  
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+ Thuận lợi cho việc thi công xây dựng công trình. 
+ Tiện cho việc lắp đặt thiết bị kỹ thuật. 
+ Đạt yêu cầu về kinh tế.  
- Khi chọn đất đai xây dựng một hay cụm các công trình công cộng phải đề cập 
đến các yếu tố: 
+ Tình hình địa chất thuỷ văn, mực nước ngầm, thành phần nước ngầm. Phải điều 
tra những vấn đề này để có giải pháp, biện pháp xử lí hoặc tránh những điều kiện 
bất lợi. Cần nắm tư liệu về địa hình, địa chất, địa mạo để lợi dụng những ưu thế 
hoặc tránh những vấn đề tác hại cho công trình, vì nó liên quan đến ý đồ sáng tác 
hình khối mặt bằng, xử lí nền móng, quyết định các giải pháp chống điều kiện bất 
lợi; quyết định chọn hệ kết cấu chính của công trình. 
+ Đường giao thông, đường điện, nguồn cung cấp nước, hơi đốt… để tránh các 
yếu tố như độ ồn, bụi… 
+ Hướng nắng, hướng gió: lợi dụng hướng gió tốt, ánh sáng thuận lợi và tránh 
nắng, gió bất lợi. 
+ Các công trình xung quanh: với ý nghĩa để tạo cảnh, tạo sự hài hoà với khung 
cảnh thiên nhiên hay quần thể kiến trúc xung quanh, hoặc tránh những điều kiện 
xấu do công trình xung quanh gây ra (khói, bụi, ồn…) 
+ Các qui định về khoảng cách với đường giao thông chính, đường phố hay các 
công trình lân cận. 
3.2.2 Quy hoạch tổng thể mặt bằng công trình: dựa trên các cơ sở sau: 
- Tính chất sử dụng, quy luật và trình tự các hoạt động sử dụng. 
- Tiêu chuẩn sử dụng đất đai, quy mô sức chứa… 
- Yêu cầu phân cấp của công trình. 
- Hình dáng, kích thước của khu đất xây dựng và các cơ sở hạ tầng: đường giao 
thông, đường điện, nước và các vật kiến trúc, phong cảnh xung quanh… 
- Phong tục tập quán của dân tộc, của địa phương nơi xây dựng công trình (kể cả 
những luật lệ riêng). 
- Các quy định về vệ sinh môi trường: cây xanh, mặt nước, ánh sáng, thông gió tự 
nhiên, tiếng ồn, bụi, các yếu tố thiên nhiên và nhân tạo khác. 
 
CHƯƠNG IV: Giải pháp phân khu và tổ hợp không gian. 
4.1 Phân khu hợp nhóm trong quy hoạch tổng thể mặt bằng: 
- Trong những công trình phức tạp có nhiều bộ phận chức năng, nhiệm vụ khác 
nhau, phải phân tích rõ ràng những chức năng đó để tổ hợp không gian mặt bằng 
được tốt. Sắp xếp những bộ phận có tính chất tương tự nhau thành một nhóm. Sự 
phân tích cho chúng ta nhiều nhóm có liên hệ với nhau tuỳ mức độ hay độc lập 
riêng biệt với nhau. Cụ thể: 
+ Liệt kê các loại nhu cầu sử dụng, cụ thể hoá chúng bằng số lượng, diện tích, 
khối tích của từng loại không gian hoạt động. 
+ Phân nhóm các nhu cầu sử dụng theo trình tự hoạt động, quan hệ giao tiếp đối 
nội, đối ngoại, chuyên ngành kỹ thuật, phục vụ…Cũng từ đây chỉ ra được các 
không gian sử dụng chính, phụ, các loại không gian bổ trợ khác. 
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+ Hình thành mối quan hệ giữa các nhóm theo yêu cầu sử dụng bằng sơ đồ dây 
chuyền công năng, tuỳ theo mức độ phức tạp của các nhóm chức năng mà áp dụng 
các loại sơ đồ như: sơ đồ phẳng, sơ đồ không gian, sơ đồ ma trận… 
- Tuỳ theo điều kiện địa hình, yêu cầu qui hoạch, đặc điểm công năng mà lựa chọn 
giải pháp phân khu liên hệ nhóm khi bố trí các khối công trình trên khu đất. Có 4 
giải pháp như sau: 
+ Phân khu theo từng toà nhà riêng, tạo thành nhiều toà nhà độc lập có quan hệ 
tương đối với nhau hợp thành một quần thể (bố cục phân tán). 
+ Phân khu theo từng toà nhà riêng, có hành lang, cầu thang nối liền (bố cục liên 
hoàn). 
+ Phân khu theo từng tầng nhà (bố cục tập trung, cô đặc). 
+ Phân khu theo cánh nhà, đoạn khối (bố cục dàn trải, tung toé). 
4.2 Các giải pháp tổ hợp không gian mặt bằng: 
4.2.1 Giải pháp không gian kiểu một phòng lớn: theo cách này, tất cả quá trình 
chức năng của nhà đều được bố trí sắp đặt trong một phòng lớn duy nhất. Ví dụ: 
chợ có mái, sân vận động, phòng triển lãm… 
- Ưu điểm: không gian sử dụng mềm dẻo, linh hoạt, tiết kiệm diện tích giao thông. 
4.2.2 Tổ hợp tập trung chung quanh trung tâm: đặc điểm của loại tổ hợp này là 
phòng lớn ở trung tâm, chung quanh là các phòng phục vụ. Ví dụ: nhà hát, rạp 
chiếu phim, hội trường… 
- Ưu điểm: tận dụng được không gian và sự làm việc của kết cấu; quan hệ giữa các 
phòng chặt chẽ, rõ ràng; không gian phong phú. 
- Nhược điểm: kết cấu phức tạp, thông hơi thoáng gió bằng biện pháp nhân tạo, 
thoát người phức tạp. 
4.2.3 Giải pháp tổ hợp kiểu phòng thông nhau (xuyên phòng): có đặc điểm là 
phòng này nối tiếp phòng kia, có cửa trực tiếp thông sang nhau, liên hệ không cần 
hành lang.Ví dụ: nhà bảo tàng, phòng trưng bày, triển lãm, siêu thị, cửa hàng bách 
hoá…, những loại công trình đòi hỏi phải tạo cho người sử dụng phải tuân theo 
một quá trình tuần tự nhất định. 
- Ưu điểm: diện tích giao thông ít, quan hệ chặt chẽ, không gian bên trong phong 
phú, ấm cúng; hình khối đơn giản nhưng dễ đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu sử dụng; 
tổ chức thông gió, chiếu sáng tự nhiên dễ dàng. 
- Nhược điểm: mặt bằng và kết cấu tương đối phức tạp, lượng người lưu thông 
không rõ ràng. 
4.2.4 Tổ hợp kiểu hành lang: các phòng bố trí ở một bên hay cả hai bên của hành 
lang, hoặc có khi đoạn này ở một bên của hành lang, đoạn kia ở cả hai bên của 
hành lang. 
- Ưu điểm: sơ đồ kết cấu đơn giản, chiếu sáng thông gió tốt, quan hệ giữa các 
phòng rõ ràng. 
-Nhược điểm: chiếm nhiều diện tích xây dựng, hành lang dài, không gian đơn điệu 
4.2.5 Tổ hợp kiểu phân đoạn- đơn nguyên: các phòng quan hệ với nhau theo nhóm 
độc lập, bố trí theo từng đoạn điển hình hoàn toàn cách ly nhau, song kề nhau. 
Công trình là tổ hợp của nhiều phân đoạn. 
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CHƯƠNG V: Thiết kế nhìn rõ. 
5.1 Nhiệm vụ và yêu cầu: 
- Yêu cầu nhìn rõ thể hiện ở hai mặt: 
+ Mọi khán giả đều nhìn rõ mục tiêu quan sát ở bất kỳ vị trí nào trong phòng với 
tư thế ngồi thoải mái, không có gì bị cản trở tầm mắt. 
+ Sự thâu nhận mục tiêu phải có chất lượng cao, nghĩa là tư thế ngồi thoải mái, 
hình ảnh thâu nhận được phải chân thực, chính xác, không bị biến hình, mắt có thể 
phân biệt được những động tác biểu diễn tình cảm của nhân vật một cách đầy đủ. 
- Để đảm bảo được hai yêu cầu trên, cần giải quyết hai vấn đề: 
+ Thiết kế nền dốc nhằm bảo đảm cho mọi khán giả đều nhìn thấy rõ mục tiêu 
quan sát 
+ Bố trí chỗ ngồi hợp lý nhằm loại trừ các chỗ ngồi quá xa hay chéo lệch, tạo điều 
kiện cho người xem thâu nhận tốt hình ảnh và đối tượng. 
5.2 Bố trí chỗ ngồi trong khán phòng: Đáp ứng yêu cầu sử dụng thuận lợi, dung 
hoà giữa công suất thiết kế và kinh tế xây dựng. 
- Kích thước ghế: 
+ Các phòng biểu diễn: 

• Chiều rộng: a= 48- 60 cm (trung bình 50 cm) 
• Chiều sâu: b= 45 cm 
• Chiều cao: h= tuỳ loại thi đấu biểu diễn. 

- Khoảng cách giữa các hàng ghế phụ thuộc vào chiều dài của mỗi hàng: 
 

Số ghế trong một dãy 
Lối đi ở một bên Lối đi ở hai bên 

Khoảng cách 
F (cm) 

Chiều rộng lối đi 
trước ghế ngồi (cm) 

    
    
    
    

 
- Bố trí ghế: tuỳ theo những yêu cầu khác nhau và phụ thuộc vào các dạng mặt 
bằng khán phòng. Có hai cách: 
+ Bố trí so le (c= 8-10 cm). 
+ Bố trí thẳng hàng (c= 12- 15 cm). 
- Lối đi trong phòng khán giả:       
 
 

  Vị trí lối đi  
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5.3 Phương pháp xác định nền dốc. Các khái niệm cơ bản: 
5.3.1 Các khái niệm cơ bản: 
- Điểm quan sát thiết kế: là một điểm hay một đường thẳng nằm ngang trong đối 
tượng quan sát được qui định dùng làm cơ sở để thiết kế nền dốc. Khi khán giả 
nhìn rõ được điểm quan sát thiết kế, thì sẽ nhìn thấy rõ toàn bộ hay hầu hết các đối 
tượng cần quan sát. Cụ thể: 
+ Rạp chiếu bóng: là điểm chính giữa mép dưới của phần màn ảnh. 
+ Câu lạc bộ, kịch viện: là đường thẳng kéo màn trên mặt sân khấu, cách đường đỏ 
của sân khấu 30- 50 cm. 
+ Nhà hát ca vũ kịch: là tâm sân khấu xoay tròn, hay điểm giữa từ màn sân khấu 
đến tường trong nằm trên trục dọc của sân khấu. 
+ Hội trường: mặt bàn diễn giả hay mặt bàn chủ tịch cấp cao nhất. 
+ Phòng hoà nhạc: điểm giữa sân khấu, cao hơn mặt sân khấu 50- 60 cm. 
+ Giảng đường, phòng thí nghiệm: mép mặt bàn, phía gần khán giả. 
+ Bể bơi: là trục đường bơi gần khán đài nhất. 
+ Sân vận động: cao 50cm, dọc theo trục đường chạy gần khán đài nhất. 
- Tia nhìn: là đường thẳng nối từ mắt khán giả đến điểm quan sát thiết kế. 
- Độ nâng cao tia nhìn: là độ cao chênh lệch của hai tia nhìn giữa hai hàng ghế 
trước và sau, ký hiệu là c; tuỳ mức độ nhìn rõ thoải mái hay hạn chế mà c được lấy 
từ 6- 15 cm. 
+ Nhìn rõ thoải mái: c= 12- 15 cm, là điều kiện tia nhìn vượt hay chạm đỉnh đầu 
của khán giả ngồi ở hàng ghế trước. Được áp dụng khi vật quan sát di chuyển như 
vận động viên trên sân, nghệ sỹ xiếc, nhân vật trên màn ảnh rộng…hoặc khi cần 
quan sát tỉ mỉ một quá trình thao diễn nào đó. 
+ Nhìn rõ hạn chế: là điều kiện nhìn khi tia nhìn chỉ vượt qua hay chạm đỉnh đầu 
người ngồi hàng ghế trước cách đó một hàng (trường hợp này bố trí ghế ngồi so 
le). Mức nhìn rõ có hạn chế áp dụng trong những trường hợp yêu cầu quan sát 
không cao lắm hay khi vật quan sát không di động hoặc di động chậm, lấy c= 6- 
15 cm. Cụ thể: 

• Câu lạc bộ, hội trường, phòng hoà nhạc: c= 6- 8 cm. 
• NHà hát, kịch viện: c= 8- 10 cm. 
• Rạp chiếu phim: c= 10- 12 cm. 
• Khán đài có mái, giảng đường: c= 12 cm. 
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• Khán đài không mái: c= 15 cm. 
- Góc nhìn (quang trường của khán giả): là góc hợp bởi hai tia nhìn từ khán giả 
đến độ rộng của khu vực biểu diễn, ký hiệu  : trên mặt bằng;  : trên mặt cắt. 
- Cần lưu ý:  
+ Độ nâng cao tia nhìn càng lớn thì điều kiện nhìn càng không bị hạn chế nhưng 
nền lại càng dốc nhiều, phải làm nền dốc bậc nên không kinh tế. 
+ Điểm quan sát thiết kế càng thấp so với tầm mắt khán giả ở hàng ghế đầu và 
càng gần mắt người xem thì quan sát phân biệt càng rõ, cũng đòi hỏi càng phải dốc 
nên không kinh tế. 
+ Điểm quan sát thiết kế các vật quan sát kiểu mặt phẳng đứng (màn ảnh) càng đặt 
cao và càng xa tầm mắt khán giả hàng đầu thì nền càng dốc ít, và còn có thể nền 
có phần đầu dốc ngược lại. Trường hợp này, việc tổ chức đi lại thuận tiện, cấu tạo 
nền đơn giản, kinh tế, song hình ảnh quan sát và tư thế ngồi một bộ phận khán giả 
không tốt lắm.  
5.3.2 Phương pháp xác định nền dốc: bằng phương pháp vẽ dần. 
- Muốn xác định nền dốc phòng khán giả, phải nắm được mấy yếu tố sau: 
+ Xác định độ nâng cao tia nhìn c. 
+ Xác định điểm quan sát thiết kế. 
+ Xác định vị trí mắt khán giả thuộc hàng ghế đầu tiên so với điểm quan sát thiết 
kế. 
+ Xác định khoảng cách giữa các hàng ghế (d= 80- 90 cm) khi là hàng ghế ngắn 
và (d= 90- 110 cm) khi là hàng ghế dài. 
+ Dự kiến có tổ chức lối đi ngang phân chia các khu ghế hay không, nếu có ở vị trí 
nào hợp lý. 
+ Xác định độ xa tối đa cho phép (m) cần khống chế. 
- Cách làm như sau: xác định vị trí điểm quan sát thiết kế, vị trí mắt hàng ghế đầu 
tiên. Vẽ trục mắt theo chiều đứng của các khán giả, các hàng ghế tiếp sau hàng ghế 
đầu (theo d đã chọn và nếu có lối đi ngang cũng vẽ dự kiến luôn). Từ điểm mắt 
khán giả đến hàng ghế đầu nâng lên một đoạn c bằng độ nâng cao tia nhìn đã xác 
định. Từ điểm quan sát thiết kế phóng một tia thẳng qua đầu mút đoạn c này, gặp 
trục mắt khán giả hàng ghế tiếp sau ở đâu, điểm đó chính là vị trí mắt khán giả 
hàng ghế hai. Từ điểm này, lại đưa lên một đoạn c và tiếp tục như vừa làm sẽ được 
lần lượt vị trí mắt các khán giả những hàng tiếp theo. Lần lượt nối các điểm giao 
nhau (giữa các tia nhìn lần lượt tương ứng với các hàng ghế) tức mắt khán giả các 
hàng ghế ta sẽ được một đường “mắt” khán giả. Từ đường này, lại tịnh tiến xuống 
một đoạn thẳng bằng1,1m (chiều cao tầm mắt khán giả ở tư thế ngồi quan sát) ta 
sẽ được nền cong dốc cần thiết kế. 
- Bảng khống chế độ xa nhìn rõ:  
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- Nền dốc thu được theo phương pháp trên là mặt dốc cong. Đơn giản hơn là nền 
dốc mặt nghiêng và nền dốc mặt gãy. 
+ Ở nền dốc mặt gãy, các hàng ghế được bố trí giống nhau, chiều cao giống nhau, 
nhưng độ cao tia nhìn thay đổi. Càng ở xa thì độ cao c chênh lệch càng nhỏ lại nên 
khi thiết kế, ta lấy chiều cao c ở hai hàng ghế cuối cùng trong định mức, thì sẽ giải 
quyết hết cho tất cả các hàng ghế phía trước. 
+ Nền dốc mặt gãy: để tiết kiệm khối tích so với sử dụng nền dốc mặt nghiêng, 
thường sử dụng mặt nền gãy là tổ hợp của các nhóm mặt nghiêng, đảm bảo hàng 
ghế cuối cùng của nhóm có độ nâng cao tia nhìn c đủ tiêu chuẩn thì các hàng ghế 
của nhóm đều có c đủ chuẩn nhìn rõ. Thường chia tối đa làm 3 nhóm: 

• Nhóm 1: từ 5- 7 hàng ghế. 
• Nhóm 2: từ 7- 10 hàng ghế. 
• Nhóm 3: từ 10- 14 hàng ghế. 
 
CHƯƠNG VI: Thiết kế thoát người. 
6.1 Nhiệm vụ và yêu cầu: 
- Việc tổ chức thoát người đối với công trình công cộng rất quan trọng, có ảnh 
hưởng đến chất lượng sử dụng công trình, nhất là các công trình văn hoá biểu 
diễn. Các vấn đề đề cập đến trong thiết kế kiến trúc cho việc thoát người là: khi 
có sự cố xảy ra như hoả hoạn, động đất, báo động, phòng không…Giải quyết 
thoả đáng thoát người khi có sự cố nguy hiểm đề ra với công trình công cộng 
được tốt thì sẽ đảm bảo an toàn cho quá trình lưu thoát bình thường. 
- Với một công trình công cộng bình thường người ra khỏi nhà kể cả lấy mũ áo 
sẽ tốn 10- 15 phút, nhưng khi có sự cố đòi hỏi phải thoát nhanh trong 4- 7 phút 
(ra khỏi nhà), hay 2- 3 phút (ra khỏi phòng), là còn tuỳ thuộc vào khả năng chị 
lửa của công trình cao hay thấp. 
- Dòng thoát người khi có sự cố thường chậm (vận tốc từ 10- 25 phút) so với 
khi bình tĩnh (vận tốc trung bình 60 m/ phút) nên đòi hỏi lối thoát phải ngắn 
gọn, rõ ràng. Cửa thoát, cầu thang, lối đi, hành lang…phải thoả mãn yêu cầu 
lưu thoát. 
6.2 Tổ chức lối thoát an toàn: 
Khi thiết kế an toàn về thoát người ra khỏi công trình công cộng, người ta phân 
ra thành hai giai đoạn: 
1. Thoát người ra khỏi công trình: tuỳ theo từng thể loại công trình công cộng 
mà có yêu cầu khác nhau về đất đai xây dựng, diện tích, số tầng cao của nhà và 
số người sử dụng bên trong công trình. Nó còn phụ thuộc vào vị trí quy hoạch 
các tuyến giao thông, cấp loại công trình để thiết kế, trong trường hợp: 
a/ Thoát người bình thường: 
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- Phân bố các cửa thoát phù hợp với công suất. 
- Có diện tích chờ đợi, ùn người, quảng trường trước cửa công trình, tiêu chuẩn 
0,15- 025 m2/ người. 
- Có vành đai thoát người khi sức chứa công trình có từ 5000 người trở lên, 
góp phần điều hoà thoát người trước khi thoát ra đường giao thông chính của 
khu vực. 
- Các tuyến thoát người phải có báo hiệu (đèn về ban đêm), không có vật cản 
và bằng vật liệu an toàn. 
b/ Thoát người khi có sự cố: 
Trong trường hợp có sự cố xảy ra, sẽ xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, lộn 
xộn, nhất là tại các cửa, các đầu nút giao thông, hành lang, cầu thang…và các 
bộ phận thoát hiểm dự phòng, lối đi phụ, thang cứu nạn, cửa dự trữ cho sự cố. 
Vì vậy, phải chú đến các tuyến giao thông hình thành: 

- Tuyến thoát người ra khỏi công trình. 
- Tuyến người và phương tiện, xe cứu hoả vào công trình. 
- Các phương tiện cấp cứu bố trí sẵn trong công trình như vòi cứu hoả, bình chữa 
cháy… 
2. Thoát người ra khỏi phòng: 
- Các phòng có sức chứa trên 100 người phải có ít nhất hai cửa thoát, cánh cưả mở 
ra bên ngoài phòng, bề rộng lỗ cửa không nhỏ hơn 1,2m. 
- Khoảng cách từ chỗ ngồi xa nhất đến cửa thoát không quá 25m. 
- Chiều rộng lối thoát giữa các hàng ghế không nhỏ hơn 0,4m. Chiều rộng tổng 
cộng giữa các lối thoát giữa các khu ghế lấy 0,6m rộng/ 100 người. Các lối thoát 
đảm bảo rộng 1,0- 1,8m giữa các khu ghế, giữa khu ghế và tường tối thiểu 0,9m. 
- Các phòng có sức chứa nhỏ chỉ cần tổ chức lối thoát ở hai bên các hàng ghế, các 
phòng có sức chứa lớn cần phải phân khu vùng thoát bằng hệ thống các lối thoát 
ngang, dọc, mỗi khu không quá 500 người và cứ 100- 120 chỗ có một lối thoát 
riêng. 
- Các lối thoát trong phòng không được chồng chéo nhau. 
- Độ dốc các lối thoát đảm bảo từ 10- 12%. 
- Khu ghế ngồi nền dốc bậc có thể tổ chức lối thoát kiểu “âu cửa chui”, rộng từ 
1,5- 2,5m, phục vụ cho 500- 800 chỗ, đồng thời làm cửa ra vào. 
- Các phòng tập trung đông người hoạt động như: phòng triển lãm, chiếu phim…, 
cửa thoát không được kết hợp với cửa ra vào bình thường. 
3. Thoát người trong phạm vi nhà: bao gồm thoát người trên hành lang, cầu thang, 
tiền sảnh hoặc phòng bách bộ nếu có. Các nguyên tắc: 
- Khoảng cách xa nhất từ một phòng bất kỳ (phòng tập trung đông người) tới cửa 
thoát hay cầu thang gần nhất phải đảm bảo yêu cầu về cự li độ xa tối đa khống chế   
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- Các lối thoát phải ngắn gọn, rõ ràng, đủ ánh sáng, không có bố trí chướng ngại 
vật, không được thiết kế dạng “thắt nút cổ chai”. 
- Bề rộng các lối thoát hàng lang, cầu thang, cửa đi đặt trên lối thoát phải đủ rộng, 
tiêu chuẩn: 0,6m rộng/ 100 người (công trình có bậc chịu lửa I, II) 
                   0,8m rộng/ 100 người (công trình có bậc chịu lửa III) 
                   1,0m rộng/ 100 người (công trình có bậc chịu lửa IV, V), đồng thời 
phụ thuộc vào số người đông nhất trên một tầng bất kỳ kể từ tầng tính toán trở lên. 
- Lối thoát của ban công không được đi qua phòng khán giả hay một phòng khác 
tập trung đông người, phải có lối ra vào riêng nếu như ban công chứa lớn hơn 300 
người. 
- Bề rộng tổng cộng của thoát ngoài nhà theo tiêu chuẩn 1m rộng/ 100 người. Có ít 
nhất hai của thoát ra ngoài nhà và các cửa này không được nhỏ hơn 2,2m. 
6.3 Tính toán thoát người: 
a/ Yêu cầu tính toán: 
- Xác định thời gian thoát người tổng cộng từ lúc bắt đầu thoát tới lúc thoát hết 
người ra khỏi công trình. 
- Xác định thời gian dừng chân tạm thời, chờ đợi trong khi thoát người. 
b/ Cơ sở tính toán: 
- Thoát người ở hành lang: 25 người/ phút. 
- Độ rộng vệt người đi: 0,45- 0,60 m. 
- Tốc độ duy chuyển của người: 
+ Trên mặt phẳng: 16m/ phút. 
+ Lên cầu thang: 8m/ phút. 
+ Xuống cầu thang: 10m/ phút. 
- Thời gian yêu cầu để toàn bộ người thoát ra khỏi công trình: 4- 6 phút. 
- Diện tích dừng chân (ùn người) tiêu chuẩn: 0,25- 0,30 m2/ người. 
- Thời gian thoát người ra khỏi phòng: 2 phút. 
c/ Trình tự tính toán: 
- Tính thời gian thoát người ra khỏi phòng của người ngồi xa nhất theo công thức: 

  T mino =
V

Smax (phút) 

 
Trong đó: 
+ T mino : thời gian tối thiểu thoát người. 
+ S max       : khoảng cách xa nhất. 
+ V     : tốc độ thoát người m/ phút. 
- Tính chiều rộng cửa cần thiết để thoát người trong thời gian tối thiểu T 0min: 

Byêu cầu   = 
min25 oT

N  (số dòng người) 
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Trong đó: 
+ N: tổng số người trong phòng. 
+ B: chiều rộng cửa quy ra kích thước dòng người (0,6m) 
+ T omin: thời gian thóat người tối thiểu. 
- Kiểm tra thời gian thoát người thực tế: 

T thực tế = 
min25 oT

N  (phút). 

Trong đó: 
+ B thực tế: chiều rộng cửa thực tế quy ra kích thước dòng người. 
+ T thực tế: thời gian thoát người qua B thực tế. 
- Xác định thời gian thoát người tổng cộng từ lúc bắt đầu tới lúc thoát xong. 
- Xác định diện tích dừng chân tạm thời (diện tích ùn người). 
- So sánh kết quả tính toán với tiêu chuẩn quy định và điều chỉnh nếu thấy cần 
thiết. 
6.4 Ví dụ áp dụng: 
Kiểm tra thoát người cho một rạp chiếu phim 1000 chỗ. Cửa thoát ở hai bên thông 
sang hai hành lang nghỉ, mỗi bên có hai cửa 1,8m; bốn cửa 1,2m; cuối hành lang 
nghỉ là hai cửa 1,8m để thoát ra khỏi nhà. Từ ghế xa nhất tới cửa thoát gần nhất 
cách nhau 19m. Hành lang nghỉ mỗi bên có diện tích 120m2. 
Bài giải: 
Vì mặt bằng đối xứng nên chỉ cần xét kiểm tra một nửa mặt bằng, nghĩa là công 
suất chứa 500 người khi thoát ở một bên. 
- Bước 1: Nếu cửa không bị hỏng hóc thì thời gian cần thiết để người ngồi xa nhất 
đi đến cửa là: 

 T min =  
V

S max (phút)= 19/ 16= 1,2 phút. 

- Bước 2: Thời gian mà toàn bộ người thoát ra khỏi phòng: 

T thực tế= 
25
N  B thực tế= 

1425
500
×

= 1,4 phút< 1,5 phút. 

- Bước 3: Xác định tổng thời gian thoát người ra khỏi nhà, cửa ra đầu tiên rộng 
1,2m; cách cửa ngoài 6,0m; thời gian cần thiết là 6/ 16= 0,38 phút. 
Trong thời gian đó, có hai dòng người thoát ra cửa ngoài. 
+ Cửa thứ hai rộng 1,2m; cách cửa ngoài 10m, có hai dòng người, thời gian cần 

thiết để thoát người:T= 
16
10 = 0,63 phút.  

+ Cửa ngoài có công suất thoát người tối đa là 6 dòng người. Cho nên, khi hai 
trong ba dòng người thứ ba rộng 1,8m ra tới cửa cửa ngoài mới dùng hết công 
suất, nghĩa là sau thời gian là 14/ 16= 0,88 phút. 
+ Trong 0,88 phút, số người đã thoát ra khỏi nhà là: 25× 2( 0,88 - 0,38) + 25 × 2( 
0,88 - 0,63) = 37 người. 
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+ Thời gian cần thiết để người cuối cùng ra khỏi nhà nếu cửa đủ rộng là: (T min =  

V
S max ) 1,4+ 26/ 16= 3,03 phút. 

+ Nhưng vửa ngoài chỉ có hai cửa, mỗi cửa rộng 1,8m; nghĩa là chỉ thoát 2 × 3= 6 

dòng người, do vậy tổng số thời gian thoát ra khỏi nhà là: 0,88 
625
37500

×
− = 3,96 

phút < 4 phút. 
- Bước 4: Xác định diện tích dừng chân, ùn người ở hành lang nghỉ: 
+ Trong 1,4 phút đầu tiên, số người thoát ra khỏi phòng là: 37+ (1,4- 0,88) 25× 6= 
115 người. 
+ Số người còn ùn lại kể từ sau thời điểm đó là: 500 - 115= 385 người. 
Diện tích chờ đợi, ùn người cần thiết là: 385 × 0,3 = 115,3 m < 120 m 2 . 
- Kết luận, qua cách kiểm tra trên, ta thấy vấn đề giải quyết thoát người trong thiết 
kế đạt yêu cầu, không cần phải điều chỉnh. 

 
CHƯƠNG VII: Những giải pháp kết cấu. 
7.1 Đặc điểm và yêu cầu: 
- Hệ kết cấu trong công trình kiến trúc là bộ phận cốt lõi để tạo thành hình khôí 
không gian của công trình.Chính kết cấu định hướng cho không gian kiến trúc, 
thông tin về cấu trúc, từ đó, đưa đến ý đồ về hình thức nghệ thuật. 
- Việc lựa chọn hệ kết cấu phụ thuộc vào: 
+ Tính chất sử dụng các không gian của toàn bộ công trình, lưu ý đến tính chất 
linh hoạt của việc sử dụng không gian. 
+ Ngôn ngữ mà hệ kết cấu có khả năng biểu đạt, liên quan đến thẩm mỹ công 
trình. 
+ Việc xử lý nền móng cúa địa điểm xây dựng. 
+ Sử dụng vật liệu với đúng tính chất, vị trí của nó. 
+ Kết cấu, vật liệu xây dựng liên quan đến vấn đề hoàn thiện, nội ngoại thất 
của toàn bộ công trình khi đưa vào sử dụng. 
7.2 Hệ kết cấu khung chịu lực: loại này gồm có cột chịu lực nén, và dầm hay 
dàn chịu lực uốn, cắt liên kết với nhau bởi các gối tựa hay nút liên kết ngàm 
hoặc khớp. Theo vật liệu, có khung bê tông cốt thép, khung thép, khung hỗn 
hợp. Theo dạng cấu trúc, có: khung phẳng, khung không gian. Đặc điểm chung 
của hệ kết cấu khung:  
+ Có khẩu độ và không gian lớn, số tầng nhiều. 
+ Thi công bằng phương pháp công nghiệp hoá, từ chế tạo đến lắp dựng, tạo 
nên tốc độ xây dựng nhanh, tiết kiệm. 
+ Tạo được mặt đứng thoáng, nhẹ, thanh thoát; hình thức kiến trúc phong phú, 
đa dạng. 
7.3 Hệ kết cấu không gian nhịp lớn: 
- Khi lựa chọn kết cấu có khẩu độ nhịp lớn, cần phân biệt: 
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+ Phần xương cốt: là phần kết cấu chịu lực chính đỡ toàn bộ công trình, có thể 
là cột, dàn phẳng hay dàn không gian. 
+ Phần bao che: bằng các vật liệu bê tông cốt thép, xi măng lưới thép, vải sơn, 
nhựa, cao su tổng hợp…với những hình thức khác nhau tuỳ theo cách lắp 
dựng, chế tạo. 
+ Phần xương cốt+ phần bao che phải là một kết cấu thống nhất: vòm có sườn 
cứng…, phần xương cốt có thể có loại như bê tông cốt thép dự ứng lực, thép 
hình, thép ống, hệ dây… 
- Lựa chọn hệ kết cấu có khẩu độ không gian lớn phụ thuộc: 
+ Bố cục mặt bằng không gian sử dụng. 
+ Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: chống mưa dột, chống nóng, lạnh, gió, bão, đạt 
yêu cầu âm thanh, tránh ồn, tránh dội âm, sử dụng ánh sáng tự nhiên và nhân 
tạo để đáp ứng mục đích, chức năng sử dụng và mục đích trang trí, đạt yêu cầu 
về thông hơi, thoáng gió, nhiệt học và khí hậu, môi trường. 
+ Thoả mãn điều kiện thi công, sử dụng vật liệu làm mái, làm tường phù hợp 
với điều kiện vật liệu địa phương (chú ý đến độ bền và trang trí). 
7.3.1 Hệ kết cấu vòm vỏ: 
- Vòm vỏ loại bán cầu: mặt bằng hình tròn, hoặc hình đa giác đều 
- Vòm vỏ loại trụ: che phủ mặt bằng hình chữ nhật, hình vuông còn gọi là vòm 
một chiều hoặc hai chiều. 
- Vỏ múi: mặt bằng hình đa giác đều 
- Vỏ hình nêm, vỏ yên ngựa, vỏ múi ba chiều che phủ cho các loại mặt bằng 
hình nêm, vuông, hình thoi hoặc tam giác. 
- Các loại vòm vỏ có sườn, hoặc các loại vòm vỏ kết hợp rất phong phú để che 
phủ các loại mặt bằng, không gian phức tạp. Chúng cũng tạo ra rất nhiều kiểu 
kiến trúc mới đa dạng. 
7.3.2 Vòm ba khớp: dựa trên nguyên lý về sự ổn định: nếu có ba vật (ba miếng 
cứng) nối với nhau bằng ba khớp mềm sẽ tạo được một tổ hợp rất cứng và ổn 
định. Có đặc điểm: 
- Vòm ba khớp quy tụ vào tâm nên mặt bằng hình tròn hoặc đa giác đều. 
- Vòm ba khớp đối xứng từng cặp tạo thành hệ xương cốt đỡ mái, tường cho 
các loại mặt bằng hình chữ nhật, hình vuông. 
- Vòm ba khớp lệch, hoặc kết hợp đa dạng để giải quyết các mặt bằng và 
không gian phức tạp. 
7.3.3 Hệ kết cấu dây treo: 
- Hệ dây dơn: là cặp trụ cứng, dây treo đặt song song liên tiếp nhau để che phủ 
mặt bằng đơn giản hình vuông, hình chữ nhật có khẩu độ không lớn lắm. 
- Hệ dây kép: hay hệ giàn dây để tạo được các khẩu độ lớn, tránh sự đàn hồi, 
võng quá mức. Để tăng thêm độ ổn định, người ta bố trí giàn dây hai chiều hay 
nhiều chiều chịu lực gọi là giàn dây không gian. 
- Hệ dây hội tụ: các cặp chịu lực gồm trụ cứng, dây hoặc hệ dây kép- giàn dây- 
đối xứng nhau qua tâm để che phủ các loại mặt bằng hình đa giác hay hình 
tròn. 
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- Hệ dây trên sườn cứng: người ta tạo những hệ sườn cứng theo các hình thức 
mà mặt bằng, không gian yêu cầu có độ chịu lực và sự ổn định cao, được tựa 
trên kết cấu cứng (cột, móng, trụ) rồi sau đó căng lên dây đơn hoặc kép trên 
toàn bộ hệ sườn cứng đó. Ngoài ra, còn dùng hệ dây kết hợp với các hệ kết cấu 
bằng vật liệu khác như khung dây thép bê tông ứng lực trước, bê tông kêzamit 
với mục đích tạo được các hình thức không gian đa dạng mà thực tế đòi hỏi.   
           


