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Nghiên cứu sinh trân trọng cám ơn, sự động viên và tạo mọi điều kiện 
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góp và nhận xét từ các nhà khoa học, các chuyên gia, giảng viên, cán bộ công 

nhân viên trong và ngoài Nhà trƣờng. 

Nghiên cứu sinh chân thành cảm ơn cán bộ, chuyên viên của Viện Đào 

tạo sau đại học, Khoa Hàng hải, các Phòng, Ban chức năng của Nhà trƣờng, 
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU 

Chữ viết tắt Giải thích ý nghĩa 

BEM Phƣơng pháp phần tử biên 

c Chiều dài dây cung (m). 

CD Hệ số lực cản 

CFD Tính toán động lực học dòng chảy 

CL Hệ số lực nâng 

Cp Hệ số phân bố áp suất 

D Đƣờng kính chân vịt (m) 

F Lực khối đơn vị (N) 

Fn Số Froude 

J Hệ số tiến chân vịt 

KQ Hệ số mô men chân vịt 

KT Hệ số lực đẩy 

n Số vòng quay chân vịt (rpm) 

NCS Nghiên cứu sinh 

P Áp suất, áp lực (N/m
2
);  

pa Áp suất khí quyển (N/m
2
) 

pbh Áp suất hơi bão hòa của chất lỏng (N/m
2
) 

Q Lƣu lƣợng (m
3
/s) 

R Lực bẻ lái (N) 

Rtb Lực bẻ lái trung bình (N) 

Re Số Rây nôn 

t Thời gian (s) 

T Lực đẩy (N) 

V Vận tốc tuyệt đối (m/s) 

Vp Vận tốc tiến của tàu (knot, m/s) 
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Vtb Vận tốc trung bình dọc trục tại mặt chuyển tiếp (m/s) 

 Góc bẻ lái (độ) 

 Khối lƣợng riêng của chất lỏng (kg/m
3
) 

 Trọng lƣợng riêng của chất lỏng 

 Hiệu suất 
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