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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 

Câu 1 
(2 điểm) 

- Định nghĩa đường dòng: Đường dòng là đường cong tại một thời 
điểm cho trước, đi qua các phần tử chất lỏng có vectơ lưu tốc là những 
tiếp tuyến của đường ấy. 

0,5 

- Chuyển động ổn định: là chuyển động mà các yếu tố chuyển động 
không phụ thuộc vào thời gian mà chỉ phụ thuộc vào không gian. 0,5 

- Chuyển động không ổn định: là chuyển động mà các yếu tố chuyển 
động phụ thuộc cả vào thời gian và không gian. 0,5 

- Trong không gian chứa đầy chất lỏng chuyển động, ta lấy một 
đường cong kín giới hạn một diện tích vô cùng nhỏ, tập hợp các đường 
dòng đi qua các điểm trên đường cong kín đó được gọi là ống dòng. 

0,5 

Câu 2 
(2 điểm) 

- Xét bên trái điểm A: 
PA

T = P1 + γn.h1              (1) 
0,5 

- Xét bên phải điểm A: 
PA

P = Pa + γn.h1 + γn.h    (2) 
0,5 

- Từ (1) và (2) suy ra : 
P1 = Pa + γn.h 

 

1,0 

 
Câu 3 

(3 điểm) 
 

- Áp lực nước lên cánh cống 
P = γ.hc.ω = 64609N 
Với hc = H – 0,5.h.sinα = 3,293m. 

1,0 

- Vị trí tâm áp lực: 

 

1,0 

 = 0,67 m4 

Zc =  = 3,8m 
1,0 

Câu 4 
(3 điểm) 

- Ta có  Q = Q3 + Q4 + Q5 
  Q = Q3 + Q1 
  Q1 = Q2 + Q4 
  Q5 = Q2óH5 = H2 

0,5 

H4 = H5 + ∆H2 = 2H5 

 
0,5 
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Câu Nội dung Điểm 

 
Suy ra :  

 
 ó ∆H1 = 5,83.H5 

0,25 

H3 = ∆H1 + ∆H2 + H5 = 7,83.H5 

 
0,25 

 Suy ra: Q = 5,21Q5 = 0,15 
Q5 = 0,0288 (m3/s) 
Q4 = Q5 = 0,041 (m3/s) 

0,75 

Q3 = 0,08 (m3/s) 
Q2 = Q5 = 0,0288 (m3/s) 
Q1 = 0,0698 (m3/s) 

0,75 

 


