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CƠ LƯU CHẤT  

(Fluid Mechanics) 

 

Số tín chỉ   3 (2.2.5) MSMH CI1003 

Số tiết  Tổng: 60 LT: 30 TH: 15 TN: 15 BTL/TL: 0 

Môn ĐA, TT, LV [Với các môn Đồ án, Thực tập ngoài trường, Thực tập tốt nghiệp, Luận văn 

tốt nghiệp, …: ghi rõ cách thức tổ chức, ví dụ: 

- Đồ án: làm việc với GV theo lịch  

- TTNT: thực tập tại các công ty, doanh nghiệp trong 4 tuần, làm trong hè 

Tỉ lệ đánh giá các môn này là 100% cho phần thi] 

Tỉ lệ đánh giá   BT: 10% TN: 20% KT: 20% BTL/TL: 0 Thi: 50% 

Hình thức đánh giá -  Bài tập: trắc nghiệm 10 phút 

- Kiểm tra: thi trắc nghiệm 45 phút 

- Thi: trắc nghiệm 90 phút 

- Thí nghiệm: nộp báo cáo  

Môn tiên quyết     

Môn học trước     

Môn song hành     

CTĐT ngành  Xây dựng dân dụng, Cầu đường, Tài nguyên nước, Cảng công trình biển, 

Cấp thoát nước, Hệ thống điện, Cơ khí, Hoá, Tự động thủy khí, Hàng 

không, Địa chất – Dầu khí, Môi trường, Cơ Kỹ thuật 

Trình độ đào tạo Đại học [Đại học, Cao đẳng] 

Cấp độ môn học   3 

Ghi chú khác    Cách tổ chức lớp: 

Lý thuyết: - 3 tiết/ buổi, dạy từ tuần 1 đến tuần 15, số lượng 100 sv/ lớp 

 - 4 tiết/ buổi, dạy từ tuần 1 đến tuần 11, số lượng 100 sv/ lớp 

Thí nghiệm - Thực hành: 3 tiết/ buổi, dạy từ tuần 6 đến tuần 10, số lượng  

25 sv/ lớp 

 

1. Mục tiêu của môn học (Course Description) 

 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về các qui luật cân bằng và chuyển động của lưu chất, về sự tương 

tác của lưu chất với các vật thể chuyển động trong lưu chất hoặc với các thành bao quanh. Ứng 

dụng các qui luật để tính toán các bài toán cơ bản của lưu chất. Thực hành trong phòng thí nghiệm 

để hiểu rõ các hiện tượng và các nguyên lý cơ bản của cơ lưu chất. 

Cơ Học Lưu chất là môn kỹ thuật cơ sở cho tất cả các ngành kỹ sư. Môn học nhằm trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về các quy luật cân bằng, chuyển động của lưu chất cũng như về sự 

tương tác của lưu chất với các vật thể di chuyển trong lưu chất hoặc với các thành rắn bao quanh. 

Môn học này đồng thời cũng trang bị cho sinh viên các phương pháp giải quyết những bài toán ứng 
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dụng cơ bản trong các ngành kỹ thuật: Xây dựng, Thủy lợi, Cấp thoát nước, Hệ thống điện, Cơ khí, 

Hoá, Tự động thủy khí, Hàng không, Địa Chất - Dầu khí, Môi trường. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ 

thực hiện các thí nghiệm để hiểu rõ các nguyên lý và các hiện tượng cơ bản của cơ lưu chất, làm 

quen với các thiết bị đo đạc dòng chảy trong phòng thí nghiệm. 

 

Course Description: 

The course supplies the basic laws of  equilibrium and motion of fluid, the interactions between 

fluid and moving bodies or with rigid boundaries. The knowledge in the course is applied to solve 

the basic problems of fluid. All the basic phenomena and  principles of fluid mechanics are 

examined through the experiments in the laboratory.   

Fluid Mechanics is a fundamentally engineering course for all engineering students. The course is 

designed to equip the students the basic laws of equilibrium and motion of fluid, the interactions 

between fluid and moving bodies or with rigid boundaries. At the same time the course also 

provides technical applied to solve basic problems in engineering field such as Civil Engineering, 

Water Resources Engineering, Water Supply, Electrical System, Mechanical Engineering, Chemical 

Engineering, Automational System, Aerodynamic Engineering, Environment Engineering 

ect….Besides, student carries out the experiment to understand well the principles and basic 

phenomina of fluid mechanics and to know how to use the equipments for measuring the flow in the 

laboratory.  

  

2. Tài liệu học tập 

Sách, Giáo trình chính: 

[1] Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Thị Bảy, Lê Song Giang, Huỳnh Công Hoài, Nguyễn Thị Phương. 

Giáo trình Cơ Lưu Chất . ĐH Bách Khoa, Năm 1998 

[2] Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn Khắc Dũng, Lê Song Giang, Huỳnh Công Hoài,  

Nguyễn Thị Phương, Hồ Xuân Thịnh, Nguyễn Quốc Ý. Bài tập Cơ Lưu Chất. ĐH Bách Khoa,  

Năm 2011.  

Sách tham khảo: 

[1] Hoàng văn Quý và Nguyễn Cảnh Cầm. Thủy lực 1. NXB Giáo dục, 1973. 

[2] Nguyễn hữu Chí, Nguyễn hữu Dy, Phùng văn Khương, Bài tập Cơ học Chất lỏng ứng dụng. 

NXB Giáo Dục 1998  

[3] Bruce R. Munson, Donald F.bYoung, Theodore H.Okiishi. E-book: Fundamentals of fluid  

mechanics. John Wiley & Sons Inc. 2006   

[4] Subramanya.K. Theory and application of fluid mechanics. Mc.Graw - Hill 1993 

 

3. Mục tiêu môn học (Course Goals) 

 

STT Chuẩn đầu ra môn học CDIO 

L.O.1 
Hiểu được các tính chất vật lý của lưu chất 

1.2,  2.1, 

2.3 

L.O.2 Hiểu được các phương trình cơ bản của lưu chất bao gồm phương trình 

tĩnh học, phương trình liên tục, phương trình năng lượng và phương trình 

động lượng 

2.1, 2.3 

L.O.3 Cách ứng dụng các phương trình cơ bản trong các bài toán thực tế 2.1, 2.3 

L.O.4 Tính toán dòng chảy trong ống 2.1, 2.3 

L.O.5 Tính toán dòng chảy đều trong kênh hở 2.1, 2.3 

L.O.6 Dòng chảy thế và lực nâng lực cản 2.1, 2.3 

L.O.7 Thí nghiệm phân tích các ứng dụng của phương trình cơ bản lưu chất  2.1, 2.3 

L.O.8 Khả năng thảo luận và phân tích các vấn đề liên quan đến cơ lưu chất   2.1, 2.3 
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No. Course learning outcomes CDIO 

L.O.1 Understanding the basic properties of fluid 1.2,  2.1, 

2.3 

L.O.2 Understanding the  basic principles of fluid mechanics includes the static 

equation, continuity equation, work-energy equation, momentum equation. 

2.1, 2.3 

L.O.3 Applications of the basic principles in practical problems 2.1, 2.3 

L.O.4 Computation of flow in pipe 2.1, 2.3 

L.O.5 Computation of flow in open channel 2.1, 2.3 

L.O.6 Potential flow and  lift - drag force 2.1, 2.3 

L.O.7 Carrying on the experiment and analysing the applications of basic 

principles in fluid mechanics.  

2.1, 2.3 

L.O.8 

 

Be able to discuss and analyse the problems concerning the fluid 

mechanics   

2.1, 2.3 

 

4. Chuẩn đầu ra môn học (Course Outcomes) 

 

STT Chuẩn đầu ra môn học  CDIO 

L.O.1 Hiểu được các tính chất vật lý của lưu chất 1.2, 2.1, 

2.3 

L.O.1.1 – Hiểu các tính chất vật lý của lưu chất như khối lượng, trọng 

lượng, tính nhớt, tính nén, tính mao dẫn.  

L.O.1.2  – Ứng dụng công thức Newton tính toán ma sát trên các bề mặt 

chuyển động. 

1.2.6, 

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

2.3.1 

L.O.2 Hiểu được các phương trình cơ bản của lưu chất bao gồm phương trình 

tĩnh học, phương trình liên tục, phương trình năng lượng và phương trình 

động lượng 

2.1, 2.3 

L.O.2.1 – Hiểu các bản chất vật lý của phương trình 

L.O.2.2 – Điều kiện ứng dụng các phương trình 

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

2.3.1 

L.O.3 Cách ứng dụng các phương trình cơ bản trong các bài toán thực tế 2.1, 2.3 

L.O.3.1 – Tính toán áp suất và áp lực ở trạng thái tĩnh 

L.O.3.2 – Tính toán áp suất, vận tốc, năng lượng của dòng chảy lưu chất 

trong các bài toán thực tế 

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

2.3.1 

L.O.4 Tính toán dòng chảy trong ống 2.1, 2.3 

L.O.4.1 – Phân tích cấu trúc dòng chảy trong ống 

L.O.4.2 – Tính toán các tổn thất năng lượng trong ống 

L.O.4.3 – Tính toán các yếu tố dòng chảy trong ống (áp suất, vận tốc, năng 

lượng)  

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

2.3.1 

L.O.5 Tính toán dòng chảy đều trong kênh hở 2.1, 2.3 

L.O.5.1 – Đặc tính dòng chảy trong kênh 

L.O.5.2 – Tính toán độ sâu, vận tốc, lưu lượng dòng chảy trong kênh  

L.O.5.3 – Thiết kế kênh 

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

2.3.1 

L.O.6 Dòng chảy thế và lực nâng lực cản 2.1, 2.3 

L.O.6.1 – Khái niệm dòng chảy thế và hàm dòng hàm thế các chuyển động 

thế cơ bản 

L.O.6.2 – Ứng dụng các chuyển động thế  

L.O.6.3 – Khái niệm về lực nâng lực cản và đặc tính dòng chảy bao quanh 

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

2.3.1 
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vật  

L.O.6.4 Các công thức tính lực nâng và lực cản  

L.O.7 Thí nghiệm phân tích các ứng dụng của phương trình cơ bản lưu chất  2.1, 2.3 

L.O.7.1 – Thí nghiệm phân tích các phương trình cơ bản của lưu chất. 

L.O.7.2 – Thí nghiệm phân tích dòng chảy trong ống, dòng chảy qua lỗ vòi 

L.O.7.3 – Thí nghiệm các thiết bị đo áp suất, lưu tốc, lưu lượng  

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

2.3.1 

L.O.8 

 

Khả năng thảo luận và phân tích các vấn đề liên quan đến cơ lưu chất   2.1, 2.3 

L.O.8.1 – Hợp đồng nhóm thí nghiệm 

L.O.8.2 – Cách trình bày thuyết minh, báo cáo thí nghiệm    

L.O.8.3 – Cách lập luận dựa trên các kiến thức cơ bản để phân tích các vấn 

đề liên quan đến lưu chất.  

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

2.3.1 

 

No. Course learning outcomes CDIO 

L.O.1 Understanding the basic properties of fluid 

L.O.1.1 – Hiểu các tính chất vật lý của lưu chất như khối lượng, trọng 

lượng, tính nhớt, tính nén, tính mao dẫn.  

1.2, 2.1, 

2.3 

L.O.1.2  – Ứng dụng công thức Newton tính toán ma sát trên các bề mặt 

chuyển đông. 

1.2.6, 

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

2.3.1 

L.O.2 Understanding the  basic principles of fluid mechanics includes the static 

equation, continuity equation, work-energy equation, momentum equation. 

2.1, 2.3 

L.O.2.1 – Hiểu các bản chất vật lý của phương trình 

L.O.2.2 – Điều kiện ứng dụng các phương trình 

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

2.3.1 

L.O.3 Applications of the basic principles in practical problems 2.1, 2.3 

L.O.3.1 – Tính toán áp suất và áp lực ở trạng thái tĩnh 

L.O.3.2 - Tính toán áp suất, vận tốc, năng lượng của dòng chảy lưu chất 

trong các bài toán thực tế 

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

2.3.1 

L.O.4 Computation of flow in pipe 2.1, 2.3 

L.O.4.1 - Phân tích cấu trúc dòng chảy trong ống 

L.O.4.2 - Tính toán các tổn thất năng lượng trong ống 

L.O.4.3- Tính toán các yếu tố dòng chảy trong ống (áp suất, vận tốc, năng 

lượng)  

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

2.3.1 

L.O.5 Computation of flow in open channel 2.1, 2.3 

L.O.5.1 - Đặc tính dòng chảy trong kênh 

L.O.5.2 - Tính toán độ sâu, vận tốc, lưu lượng dòng chảy trong kênh 

L.O.5.3 - Thiết kế kênh 

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

2.3.1 

L.O.6 Potential flow and  lift - drag force 2.1, 2.3 

L.O.6.1 - Khái niệm dòng chảy thế và hàm dòng hàm thế các chuyển động 

thế cơ bản 

L.O.6.2 - Ứng dụng các chuyển động thế  

L.O.6.3 - Khái niệm về lực nâng lực cản và đặc tính dòng chảy bao quanh 

vật  

L.O.6.4 Các công thức tính lực nâng và lực cản  

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

2.3.1 

L.O.7 Carrying on the experiment and analysing the applications of basic 

principles in fluid mechanics.  

2.1, 2.3 
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L.O.7.1 – Thí nghiệm phân tích các phương trình cơ bản của lưu chất. 

L.O.7.2 – Thí nghiệm phân tích dòng chảy trong ống, dòng chảy qua lỗ vòi 

L.O.7.3 – Thí nghiệm các thiết bị đo áp suất, lưu tốc, lưu lượng  

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

2.3.1 

L.O.8 

 

Be able to discuss and analyse the problems concerning the fluid 

mechanics   

2.1, 2.3 

L.O.8.1 – Hợp đồng nhóm thí nghiệm 

L.O.8.2 – Cách trình bày thuyết minh, báo cáo thí nghiệm    

L.O.8.3 – Cách lập luận dựa trên các kiến thức cơ bản để phân tích các vấn 

đề liên quan đến lưu chất.  

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

2.3.1 

 

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học 

 

Tài liệu được đưa lên BKEL. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học. Điểm tổng kết 

môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học 

 Bài tập: 10% 

 Thí nghiệm: 20% 

 Kiểm tra: 20% 

 Thi: 50%  

 

Điều kiện dự thi: Hoàn tất các bài thí nghiệm 

Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy 

Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Thị Bảy, Lê Văn Dực, Lê Song Giang, Huỳnh Công Hoài, Nguyễn Quốc 

Ý,… 

 

7. Nội dung chi tiết 

 

Tuần Nội dung 
Chuẩn đầu ra  

chi tiết 

Hoạt động  

đánh giá 

1 Ch 1: Mở đầu  

- Thông tin Thầy/Cô và các vấn đề 

liên quan đến 

việc dạy, học và thi  

- Giới thiệu môn học 

- Tính chất lưu chất 

 

L.O.8.1 – Giới thiệu về bạn ngắn gọn, 

các thông tin để liên lạc.  

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

L.O.1.1 – Giới thiệu môn học và phạm 

vi ứng dụng 

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

2 Ch 2:Tĩnh học lưu chất 

- Các khái niệm về áp suất 

- Phương trình cơ bản tĩnh học  

- Tính toán áp suát  

- Tính toán áp lực lên thành phẳng  

L.O.1.1: Hiểu các tính chất lưu chất và 

ứng dụng công thức tính ứng suất ma sát 

trong dòng chảy cho các bài toán thực tế  

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

L.O.2.1 –  Hiểu các bản chất vật lý của 

phương trình cơ bản tĩnh học 

 

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

L.O.3.1: Tính toán áp suất , áp lực ở 

trạng thái tĩnh.  

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

3 Ch 2:Tĩnh học lưu chất (tiếp theo) 

- Tính toán áp lực lên thành cong. 

- Cân bằng vật trong lưu chất  

 

L.O.3.1: Hiểu cách tính toán áp áp lực 

lên thành cong. 

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

L.O.3.1: Xác định được các trạng thái 

cân bằng của vật nằm trong chất lỏng 

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

4 Ch 3: Động lực học lưu chất 

- Các khái niệm về chuyển động của 

lưu chất 

- Phương trình liên tục và các ứng 

dụng  

L.O.3.2 – Hiểu rõ  các khái niệm về 

chuyển động  và các định nghĩa : Đường 

dòng, ống dòng, diện tích ướt, chu vu 

ướt, bán kính thủy lực. 

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

L.O.3.2 – Hiểu phương trình liên tục và Kiểm tra, thi cuối kỳ và 
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- Phương trình năng lượng  

 

ứng dụng tính toán vận tốc, lưu lượng thảo luận trên lớp 

L.O.3.2 – Hiểu phương trình năng  

lượng và  bản chất vật lý 

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

5-1 

 

 

 

 

 

5-2 

Ch 3: Động lực học lưu chất (tiếp 

theo) 

- Các ứng dụng phương trình   

- Phương trình động lượng và các 

ứng dụng 

L.O.3.2 – Phân tích các  ứng dụng 

phương trình năng lượng trong thực tế 

 

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

L.O.3.2 – Hiểu phương trình động lượng 

và các  ứng dụng trong thực tế 

 

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

Thực hành -Thí nghiệm :  

Thủy tĩnh  

L.O.2.1 - Hiểu rõ phương trình cơ bản 

của thủy tĩnh học và biết vận dụng nó 

trong một số vấn đề liên quan tới lưu 

chất không nén được ở trạng thái tĩnh 

- Đánh giá trực tiếp khi 

làm thí nghiệm 

- Phúc trình thí nghiệm 
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Ch 4: Dòng chảy đều trong ống  

- Các trạng thái chảy 

- Phương trình cơ bản và cấu trúc 

dòng chảy trong ống 

- Tổn thất năng lượng cục bộ và 

đường dài trong ống 

 

L.O.4.1 – Hiểu rõ các trạng thái chảy, 

phương trình cơ bản dòng chảy và phân 

bố  vận tốc dòng chảy trong ống.  

 

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

L.O.4.2 Cách sử dụng các công thức tính 

toán tổn thất đường dài và cục bộ 

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

Thực hành -Thí nghiệm :  

Reynold 

L.O.2.1 - Phân biệt được hai trạng thái 

chảy của lưu chất và sự quá độ chuyển 

từ trạng thái tầng sang trạng thái rối, 

đồng thời xác định được miền giá trị của 

số Reynolds (Re) ứng với mỗi trạng thái 

chảy. 

- Đánh giá trực tiếp khi 

làm thí nghiệm 

- Phúc trình thí nghiệm 
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Ch 4 : Dòng chảy đều trong ống 

(tiếp theo) 

-Các bài toán về dòng chảy trong ống 

:  

L.O.4.3 Phân tích và tính toán dòng chảy 

trong các loại đường ống:  

- Nối tiếp  

- Song song  

- Nối các bồn chứa  

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

Thực hành – thí nghiệm: 

Phương trình năng lượng 

 

 

 

 

L.O.4.3 Khảo sát phương trình Bernoulli 

trong dòng chảy có tiết diện thay đổi 

(Ống Ventury, kênh có bờ tràn đỉnh rộng 

hình chữ nhật). 

- Đánh giá trực tiếp khi 

làm thí nghiệm 

- Phúc trình thí nghiệm 

L.O.8.3 Hiểu được sự thay đổi các dạng 

năng lượng trong dòng chảy  

- Đánh giá trực tiếp khi 

làm thí nghiệm 

- Phúc trình thí nghiệm 

L.O.8.2 Biết cách trình bày một báo cáo 

thí nghiệm   

- Đánh giá trực tiếp khi 

làm thí nghiệm 

- Phúc trình thí nghiệm 
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Ch 5: Dòng chảy đều trong kênh 

hở 

-Đặc tính dòng đều trong kênh 

- Tính toán độ sâu, vận tốc và lưu 

lượng  

- Thiết kế kênh 

 

 

 

 

 

L.O.5.1: Phân biệt sự khác nhau giữa 

dòng đều trong kênh và dòng đều trong 

ống . Các tính chất của dòng chảy đều 

trong kênh hở. 

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

L.O.5.2: Hiều cách sử dụng công thức 

Chezy tính toán độ sâu, vận tốc, lưu 

lượng.  

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

L.O.5.3: Nguyên lý thiết kế kênh. Khái 

niệm kênh có lợi nhất về thủy lực. 

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

Thực hành -Thí nghiệm :  

Dòng chảy qua lỗ 

L.O.4.3 Khảo sát dòng chảy qua lỗ nhỏ 

thành mỏng tính toán các hệ số lưu tốc, 

lưu lượng 

- Đánh giá trực tiếp khi 

làm thí nghiệm 

- Phúc trình thí nghiệm 
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 L.O.8.3 Hiểu ý nghĩa các hệ số co hẹp, 

lưu tốc,lưu lượng  

- Đánh giá trực tiếp khi 

làm thí nghiệm 

- Phúc trình thí nghiệm 

  L.O.8.2 Biết cách trình bày một báo cáo 

thí nghiệm   

- Đánh giá trực tiếp khi 

làm thí nghiệm 

- Phúc trình thí nghiệm 
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Ch 6: Dòng chảy thế và lực nâng 

lực cản 

-Khái niệm dòng chảy thế và các 

định nghĩa hàm thế, hàm dòng. 

- Hàm thế hàm dòng các chuyển 

động thế cơ bản 

- Chồng chập các chuyển động thế và 

các ứng dụng  

L.O.6.1 Hiểu được khái niệm dòng chảy 

thế , cách xác định một dòng chảy thế và 

các định nghĩa hàm thế, hàm dòng. 

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

L.O.6.1 Hiểu cách xác định hàm thế hàm 

dòng của các chuyển động thế cơ bản: 

-Dòng đều song song nằm ngang 

-Điểm nguồn – điểm hút 

-Xoáy tự do 

-Lưỡng cực 

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

L.O.6.2 Hiểu cách xác định các hàm thế, 

hàm dòng khi chồng chập các chuyển 

động thế.  

- Cách ứng dụng chồng chập của chuyển 

động thế để giải quyết các bài toán dòng 

chảy qua nửa cố thể, dòng chảy qua trụ 

tròn, dòng chảy qua trụ tròn có xoáy tự 

do. 

 

Kiểm tra, thi cuối kỳ và 

thảo luận trên lớp 

Thực hành -Thí nghiệm : 

Mất năng trong ống 

L.O.4.3 Hiểu các dạng mất năng trong 

ống bao gồm mất năng cục bộ và dọc 

đường  

- Đánh giá trực tiếp khi 

làm thí nghiệm 

- Phúc trình thí nghiệm 

L.O.8.3 Hiểu ý nghĩa vật lý của mất 

năng lượng trong ống  

- Đánh giá trực tiếp khi 

làm thí nghiệm 

- Phúc trình thí nghiệm 

L.O.8.2 Biết cách trình bày một báo cáo 

thí nghiệm   

- Đánh giá trực tiếp khi 

làm thí nghiệm 

- Phúc trình thí nghiệm 

10-1 

 

 

 

 

 

 

 

Ch 6: Dòng chảy thế và lực nâng 

lực cản 

(tiếp theo) 

-Khái niệm về lực nâng lực cản 

- Đặc trưng dòng chảy bao quanh 

một vật 

- Lực cản do ma sát 

-Lực cản do áp suất 

L.O.6.3 Hiểu rõ các khái niệm về lực 

nâng, lực cản và đặc trưng dòng chảy 

bao quanh một vật 

 

- Đánh giá trực tiếp khi 

làm thí nghiệm 

- Phúc trình thí nghiệm 

L.O.6.3 Hiểu các công thức tính toán các 

lực cản và lực nâng . Áp dụng tính toán 

cho các bài toán thực tế 

 

- Đánh giá trực tiếp khi 

làm thí nghiệm 

- Phúc trình thí nghiệm 
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- Thí dụ tính toán lực cản 

-Lực nâng : phân bố áp suất trên bề 

mặt và dòng chảy xoáy. 

- Các ví dụ tính toán lực nâng      

Thực hành -Thí nghiệm : Đo lưu 

lượng  

-Đo lưu lượng nước bằng bờ tràn 

mỏng, bằng ống Ventuary 

- Đo lưu lượng khí bằng qua lỗ thành 

mỏng 

L.O.4.3 Hiểu các phương pháp đo lưu 

lượng chất lỏng và khí  

- Đánh giá trực tiếp khi 

làm thí nghiệm 

- Phúc trình thí nghiệm 

L.O.8.3 Hiểu nguyên lý phương pháp đo 

lưu lượng chất lỏng và khí 

- Đánh giá trực tiếp khi 

làm thí nghiệm 

- Phúc trình thí nghiệm 

L.O.8.2 Biết cách trình bày một báo cáo 

thí nghiệm   

- Đánh giá trực tiếp khi 

làm thí nghiệm 

- Phúc trình thí nghiệm 

11 Thí nghiệm – thực hành 

Thảo luận bài tập về dòng chảy trong 

ống  

 

L.O.8.3 Thảo luận các bài tập mất năng 

trong đường ống    

- Đánh giá trực tiếp khi 

thảo luận 

- Bài tập làm trong lớp 

và ở nhà 

 

12 Thí nghiệm – thực hành 

Thảo luận bài tập về dòng chảy đều 

trong ống 

 

L.O.8.3 Năm vững các bài tập bài tập 

dòng chảy đều trong ống 

- Đánh giá trực tiếp khi 

thảo luận 

- Bài tập làm trong lớp 

và ở nhà 

 

13 Thí nghiệm – thực hành 

Thảo luận bài tập về dòng chảy đều 

trong kênh hở 

 

L.O.8.3 Năm vững các bài tập bài tập 

dòng chảy đều trong kênh hở 

- Đánh giá trực tiếp khi 

thảo luận 

- Bài tập làm trong lớp 

và ở nhà 

14 Thí nghiệm – thực hành 

Thảo luận bài tập về thế lưu – lực 

nâng và lực cản  

 

L.O.8.3 Năm vững các các bài tập về thế 

lưu – lực nâng và lực cản 

- Đánh giá trực tiếp khi 

thảo luận 

- Bài tập làm trong lớp 

và ở nhà 

15 Thí nghiệm – thực hành 

Thảo luận tất cả bài tập trong các 

chương  

 

L.O.8.3 Năm vững các phương trình cơ 

bản vá cách giải quyết các bài toán cụ 

thể  

 

- Đánh giá trực tiếp khi 

thảo luận 

- Bài tập làm trong lớp 

và ở nhà 

 

8. Thông tin liên hệ 

 

Bộ môn/Khoa phụ trách Bộ môn Cơ lưu chất 

Văn phòng Tầng 2 dãy B4 – ĐHBK 268 Lý Thường Kiệt , Q.10 Tp HCM 

Điện thoại (08) 38654255  

Giảng viên phụ trách Huỳnh Công Hoài 

Email Hoai_hc@yahoo.com 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12năm 2014 

 

TRƯỞNG KHOA CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG 
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