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BÀI TẬP CHƯƠNG 10: DÒNG CHẢY ĐỀU TRONG KÊNH 

 
BÀI 1: 

1. Kênh lăng trụ mặt cắt hình thang cân có đặc điểm lòng dẫn: b=5m, m=2, n=0,020, So=0,0007. 

Tính lưu lượng dòng chảy đều trên kênh khi độ sâu ho= 2,3m. 

Đáp số: Q=37,32m3/s. 

2. Dòng chảy đều trong kênh lăng trụ mặt cắt hình thang cân có đặc điểm lòng dẫn: b=4m, ho= 3m, 

m=2, n=0,02. Lưu lượng dòng chảy là Q=43,11 m3/s, tính độ dốc đáy kênh. 

  Đáp số: So=0,0004. 

 

BÀI 2: Một kênh dẫn nước, mặt cắt hình thang cân có bề rộng đáy kênh b = 7m; Hệ số mái m = 1,5; 

hệ số nhám n = 0,025; Độ dốc đáy So = 4.10-4. Xác định vận tốc dòng chảy đều trên kênh khi nó dẫn 

lưu lượng Q = 36m3/s.  

Đáp số:  V=1,18m/s.                                                                                      
 

BÀI 3: Kênh lăng trụ mặt cắt ngang hình thang cân có độ dốc mái kênh m=1,5; Độ dốc đáy So=0,0001; 

hệ số nhám n=0,025. Lưu lượng chảy trong kênh Q=21 m3/s. Tính chiều rộng đáy kênh b và độ sâu 

chảy đều ho của kênh sao cho vận tốc dòng chảy trong kênh đạt giá trị lớn nhất. 

Đáp số: b=2,41m;  ho=3,97m. 

 

BÀI 4: Tính chiều rộng đáy kênh b và độ sâu dòng đều ho của một kênh hình thang cân dẫn lưu lượng 

Q = 28 m3/s có hệ số mái m = 1,5; hệ số nhám n = 0,02; độ dốc đáy kênh So = 6.10-4. Biết rằng: b=4ho. 

Đáp số: b=7,4m;  ho=1,85m. 

  

BÀI 5: 

1. Kênh lăng trụ mặt cắt ngang hình thang cân có độ dốc mái kênh m = 1,5; hệ số nhám n=0,025; 

độ dốc đáy So = 0,0001. Lưu lượng chảy trong kênh Q = 21m3/s. Tính chiều rộng đáy kênh b và 

độ sâu chảy đều ho để vận tốc dòng đều trong kênh là V = 0,57m/s. 

Đáp số: b=13,9m;  ho=2,15m. 

2. Tìm chiều rộng đáy kênh b và độ sâu dòng đều ho của một kênh mặt cắt ngang hình thang cân 

dẫn lưu lượng Q = 36 m3/s, có độ dốc mái kênh m = 2; hệ số nhám n = 0,025; độ dốc đáy kênh 

So = 7.10-4. Biết rằng: vận tốc trung bình trong kênh V = 0,8Vmax. 

Đáp số: b=21,7m;  ho=1,29m. 
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