
PHIẾU HỌC TẬP 

BÀI 42 - SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ.  

ĐỊNH LUẬT BERNOULLI (BÉC-NU-LI) 

*** 

P1. SỰ CHUYỂN ĐỘNG THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ KHÍ  

• Chuyển động của chất lỏng có thể chia ra làm mấy loại ?  

• Chất lỏng lí tưởng phải thoả mãn những điều kiện nào ?  

• Chất khí có chảy thành dòng không ? 

• Thế nào là đường dòng ? Ống dòng ? (ví dụ ?)  

• Vận tốc của phần tử chất lỏng (vận tốc chất lỏng) tại một điểm nhất định có 

phương, chiều, độ lớn như thế nào ? 

• Vận tốc chất lỏng tại các đoạn ống có tiết diện khác nhau có khác nhau ?  

P2. LIÊN HỆ GIỮA TỐC ĐỘ CHẤT LỎNG VÀ TIẾT DIỆN ỐNG DÒNG 

• Xét một ống dòng có 2 đoạn tiết diện thẳng S1, S2 khác nhau:  

 

1. Thể tích V1 của lượng chất lỏng đi vào phần ống dòng qua mặt S1 với vận tốc 

v1 trong khoảng thời gian Δt ? 

2. Thể tích V2 của lượng chất lỏng đi ra phần ống dòng qua mặt S2 với vận tốc v2 

cũng trong khoảng thời gian Δt ? 

3. So sánh V1, V2 => Mối quan hệ giữa tốc độ của chất lỏng và tiết diện của ống 

dòng ? (Vì sao không nên bơi ở đoạn sông hẹp ?) 

• Đại lượng không đổi ở mọi điểm trong trong ống dòng ? Đơn vị và ý nghĩa của 

lưu lượng ?  

P3. ĐỊNH LUẬT BERNOULLI 

(BÉC-NU-LI) 

 C1. Nhìn cột nước => trong 

ống dòng ngang, áp suất tĩnh p 

tại các điểm khác nhau có 

bằng nhau ?  

 

• Hệ thức của Bernoulli, chứng minh đại lượng 21

2
v  có đơn vị áp suất.  

• Định luật Bernoulli phát biểu như thế nào ?  

 

 



BT: Một ống nước nằm ngang gồm hai đoạn có tiết diện ngang lần lượt là 20cm
2
 và 

30cm
2
. Vận tốc dòng nước qua đoạn ống nhỏ là 6,00 m/s, áp suất nước tại vị trí đoạn 

ống lớn là 2.10
5
 N/m

2
. Khối lượng riêng của nước là ρ = 1,0.10

3
 kg/m

3
. Hãy tính: 

     a/ Vận tốc nước tại đoạn ống lớn. [4m/s]  

     b/ Áp suất nước tại đoạn ống nhỏ. [1,9.10
5
 N/m

2
]  

     c/ Lưu lượng nước đi qua một tiết diện ống [0,72 m
3
/min]  

 

 


