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   Các bài tập liên quan đến các nội dung sau: 

TT Nội dung 

1  

Các tính chất cơ bản của chất lỏng 

- Các tính chất cơ bản của chất lỏng (khối lượng riêng, trọng lượng riêng, tính nhớt, sự 

thay đổi thể tích khi áp suất và nhiệt độ thay đổi, sức căng mặt ngoài) 

2  

Thuỷ tĩnh   

- Ap suất, áp lực và hai tính chất cơ bản của áp suất thuỷ tĩnh  

- Phương trình Ơle của chất lỏng đứng cân bằng  

- Tích phân Ơle tổng quát và các trường hợp riêng (lực khối là trọng lực và lực quán 

tính do chuyển động quay đều hoặc do chuyển động nhanh (chậm) dần đều. 

- Phương trình cơ bản của thuỷ tĩnh 

-  Áp suất tuyệt đối, áp suất dư và áp suất chân không 

- Sự cân bằng của chất lỏng trong những bình chứa chuyển động  

-  Áp lực của chất lỏng lên mặt phẳng (một phía, hai phía, chất lỏng đồng chất, không 

đồng chất) 

-  Ap lực của chất lỏng lên mặt cong (một phía, hai phía, chất lỏng đồng chất, không 

đồng chất) 

-  Định luật Archimede 

3  

Cơ sở thuỷ động lực học 

- Quỹ đạo, đường dòng, đường xoáy và phương trình  vi phân tương ứng. 

- Phương trình liên tục cho dòng chảy ổn định 

- Phương trình năng lượng cho dòng chảy ổn định (phương trình Bec- nu-ly cho chất 

lỏng thực) 

- Độ dốc thuỷ lực và độ dốc đo áp; đường năng và đường đo áp. 

- Phương trình động lượng cho toàn dòng chất lỏng thực chảy ổn định 

- Dòng tia, áp lực dòng tia, công của dòng tia 

- Chuyển động xoáy và không xoáy (chuyển động thế) 

- Hàm số thế, hàm số dòng trong dòng phẳng 

- Hàm thế phức 

- Lưới thuỷ động 

- Phương trình Ơle của chuyển động ổn định và lực khối có thế 

4  
Tổn thất cột nước trong dòng chảy 

- Hai trạng thái chảy: số Raynold, chảy tầng, quá độ, chảy rối 



 2 

- Tổn thất dọc đường trong dòng chảy đều 

- Công thức Đacxi tính tổn thất dọc đường hd,  

-   Khái niệm về các khu vực sức cản  

-   Một số công thức tính hệ số ma sát dọc đường   (công thức tổng quát và các công 

thức tính cho từng khu vực)  

- Công thức Sê-dy 

- Công thức tính tổn thất cục bộ 

- Tính toán thủy lực trong đường ống (đơn giản, nối tiếp, song song, phân phối nước 

liên tục) 

5  

Dòng chảy qua lỗ và vòi 

- Dòng chảy ổn định qua lỗ nhỏ thành mỏng 

- Dòng chảy ổn định qua lỗ to thành mỏng  

- Dòng chảy qua vòi hình trụ gắn ngoài 

- Dòng chảy không ổn  định qua lỗ, vòi. 
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