
 

LỜI TÁC GIẢ 
 

Khoảng vài chục năm gần đây các phương pháp cơ thủy lực của chất lỏng lý tưởng và lý 

thuyết quá trình ngẫu nhiên nhận được sự phát triển đáng kể. Đây là yêu cầu cơ bản để xây dựng 

lại sách giáo khoa môn học này theo hướng, dần dần từ bỏ các phương pháp truyền thống và 

chuyển sang xây dựng nó trên cơ sở của lý thuyết thủy động lực học và phương pháp lý thuyết – 

xác suất. 

Cuốn sách này sử dụng kết quả của nhiều công trình nghiên cứu của các nước. Nó đề cập 

đến mức độ khoa học, nội dung và phương pháp trình bày trong môn học. Nói chung sách giáo 

khoa này tích lũy những kiến thức lý thuyết và thực tế đã được nhiều tác giả đề nghị. 

Lý thuyết chòng chành tàu thủy trong cuốn sách này trình bày trên cơ sở các phương pháp 

của cơ học chất lỏng và lý thuyết quá trình ngẫu nhiên, giải bài toán biên về dao động của các chu 

tuyến ở bề mặt chất lỏng và tính toán khối lượng kết hợp (khối lượng nước kèm), hệ số cản, bao 

hàm cả lý thuyết chòng chành tuyến tính khi tàu chạy chéo hướng với sóng điều hòa, xác định các 

đặc trưng thống kê của chòng chành trên sóng không điều hòa, giới thiệu các phương pháp thủy 

động lực tính toán tải trọng sóng, mô tả đặc điểm lý thuyết chòng chành phi tuyến trên nước tĩnh, 

trên sóng điều hòa và sóng không điều hòa, nghiên cứu các nguyên tắc giảm chành (điều hòa 

chòng chành) cho tàu. Giới thiệu các kết quả trên cơ sở các phương pháp tính toán lý thuyết, các 

đồ thị và các thuật toán. 

Hiện nay xây dựng lý thuyết thủy động lực chòng chành tuyến tính trên sóng điều hòa và lý 

thuyết phổ chòng chành trên sóng không điều hòa thực tế có thể cho là đã hoàn thiện. Các thuật 

toán và hệ thống chương trình nghiên cứu trên cơ sở này đối với máy tính điện tử cho khả năng 

tính toán các đặc trưng thống kê của chòng chành áp dụng khi tàu hành trình trên sóng không điều 

hòa ba chiều, cũng như uốn nằm ngang, uốn thẳng đứng và xoắn thân tàu. 

Lý thuyết tuyến tính được bài thuật chiếm vị trí trung tâm và là công cụ cơ bản của học 

thuyết hiện đại về chòng chành tàu, là phần đáng kể mà cuốn sách này dành cho nó. Lý thuyết này 

được trình bày trong các chương gần cuối, mà lời giải của nó rất quan trọng với khoa học và thực 

tế trên quan điểm của bài toán về xác định các đặc trưng thủy động lực học của chòng chành. Thật 

lấy làm tiếc, do hạn chế về khối lượng, nên trong cuốn sách không cho phép đưa ra lời giải tổng 

quát của bài toán này đối với tần số dao động bất kỳ. Vì thế cho nên, cuốn sách này chỉ giới hạn 

nghiên cứu trong trường hợp tần số rất thấp và rất cao, còn đối với tần số bất kỳ chủ yếu được tính 

toán trên máy tính điện tử, đưa ra được các bảng giá trị khối lượng kết hợp và hệ số cản của chu 

tuyến sườn, để sử dụng tính toán trực tiếp trong thực tế. 

Không cắt bỏ sự quan tâm khá đủ đến một số vấn đề của lý thuyết chòng chành phi tuyến và 

điều hòa chòng chành tàu, còn toàn bộ các vấn đề có ý nghĩa lớn hơn về chòng chành trên nước 

cạn nói chung không được nghiên cứu trong cuốn sách này. Các tài liệu tham khảo chỉ bao gồm 

các sách giáo khoa và các toán đồ. 

Sách dành cho các sinh viên chuyên ngành thiết kế, đóng tàu và kỹ thuật đại dương trong các 

trường đại học. Sách cũng có thể có ích cho những chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, 

đóng và khai thác tàu. 

Lần đầu biên soạn, những thiếu sót, khiếm khuyết của cuốn sách chắc là không tránh khỏi, 

rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để lần tái bản cuốn sách được hoàn thiện hơn. 

Tác giả xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp đó. Mọi thư từ xin gửi về tác giả theo địa 

chỉ: Bộ môn Lý thuyết Thiết kế tàu thủy, Trường Đại học Hàng hải Việt nam. 
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