
 

Trang 1/1 

            BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                          Môn: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH KT 1 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                            (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

 Câu Nội dung Điểm 

Câu 1        Tổ chức bản vẽ với các layer có quy định đầy đủ màu sắc, 
bề rộng và loại đường nét; vẽ đối tượng đúng layer. 

5,0 

Tổ chức bản vẽ với block. 0,5 

Dựng hình đủ, đúng hình dáng mặt bằng đề cho. 1,5 

Ký hiệu vật liệu đúng quy cách, đúng vùng. 0,5 

Dàn trang bằng layout. 0,5 

 

Tạo kiểu kích thước đúng quy định; ghi chữ, ghi kích thước đầy đủ. 1,0 

Câu 2         Vẽ phối cảnh mặt đứng. 5.0 

Hiệu chỉnh nét, đơn vị, mặt phải 1 

Dựng hình công trình đúng, đủ như đề cho. 1,5 

Sử dụng lệnh make group cho từng đối tượng độc lập 1 

Sử dụng lệnh make Component cho đối tượng giống nhau 1 

 

Dựng các chi tiết khó/vật liệu/diễn họa… 0,5 

 

 

Trang 1/2 

BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY               ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                                             Môn:  THỦY LỰC 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                          (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 
- Tổn thất cột nước được chia ra làm 2 dạng: tổn thất dọc đường và 
tổn thất cục bộ. 0,25 

+ Tổn thất dọc đường: nguyên nhân gây ra tổn thất dọc đường là do 
ma sát của chất lỏng với thành rắn. 0,25 

        
0,25 

● hd : Tổn thất dọc đường (m) ; L : Chiều dài (m). 

●  : Hệ số ma sát ; d : Đường kính (m). 

● V : Vận tốc (m/s) ; g : Gia tốc trọng trường (m/s2) 

0,25 

+ Tổn thất cục bộ: nguyên nhân gây ra tổn thất cục bộ là do dòng chảy 
bị biến dạng đột ngột như: đường ống bị uốn cong, mở rộng, thu hẹp, nơi 
có đặt van, khóa, đồng hồ đo nước… 

0,5 

                                       
0,25 

● hc : Tổn thất cục bộ (m). 

● : Hệ số tổn thất cục bộ. 

Câu 1 
(2 điểm) 

● V : Vận tốc (m/s) ; g : Gia tốc trọng trường (m/s2) 

0,25 

- Áp lực nước lên cánh cống 
P = γ.hc.ω = 92410N 
Với hc = H – (D/2) = 3m. 

1,0 

Câu 2 
(2 điểm) 

- Vị trí tâm áp lực: 

 
 = 0,785 m4 

1,0 

Trên đoạn ống D1 1,0 

+ V1 = 28,31 cm/s 0,75 

+ Re1 = 2102,12 < Re dưới 2320 
→    Trạng thái chảy trong ống D1 là trạng thái chảy tầng. 

0,25 

Trên đoạn ống D2 1,0 
+ V2 = 254,78 cm/s 0,75 

 
Câu 3 

(3 điểm) 
 

+ Re2 = 6306,36 > Re dưới 2320 
0,25 



 

Trang 2/2 

Câu Nội dung Điểm 
→    Trạng thái chảy trong ống D2 là trạng thái chảy rối. 

Muốn có trạng thái chảy rối trên đoạn ống D1 thì 1,0 
+ Re1 > Re dưới 
 V1 > 31,24 cm/s 

0,50 

+ Q1 > 7030 cm3/s = 7,03 l/s. 0,50 

- Chọn trục chuẩn trùng với trục các ống. 

- Viết phương trình Bernulli cho mặt cắt (0-0) và (3-3) 

 
 α0 = α3 = 1 ; P0 = P3 = Pa ; hω = 0 ; Z0 = H ; Z3 = 0 ; v0 = 0. 

 

1,0 

- Lưu lượng nước ở mỗi đoạn ống 

Q1 = Q2 = Q3 = v3.ω3 = 3,44 . 10-3 (m3/s) = 3,44 l/s. 1,0 

Câu 4 
(3 điểm) 

- Vận tốc dòng chảy ở mỗi đoạn ống 

v2 = 1,75 m/s. 

v1 = 4,87 m/s. 
1,0 

 


