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Các quy luật cơ bản về trạng thái của tàu được khảo sát như một vật thể nổi kỹ thuật trong 

các điều kiện khai thác khác nhau, đó là các tính năng đi biển (hành hải). Bài thuật các nguyên tắc 

và lý thuyết xác định chúng. Giới thiệu các ví dụ đánh giá thực tế về tính năng đi biển của tàu. 

Sách giáo khoa này được viết phù hợp với chương trình học phần “Tĩnh học tàu thủy” và 

“Động lực học tàu thủy”, tức là môn học “Lý thuyết tàu” đối với các sinh viên thuộc chuyên ngành 

thiết kế và đóng tàu của các trường đại học. Trong nó bài thuật các tư liệu về thân tàu căn bản 

ứng dụng cho các tàu biển có lượng chiếm nước, giới thiệu các yêu cầu của quy phạm về các tính 

năng đi biển của tàu, cũng như nghiên cứu các quy luật cơ bản, xác định sự tương tác giữa tàu với 

nước và không khí trong các điều kiện khai thác khác nhau. Cuối mỗi một chương đều giới thiệu 

các câu hỏi, giúp người học có thể tự kiểm tra kiến thức của mình bằng các câu trả lời phù hợp. 

Các phần cơ bản của cuốn sách đều chứa các ví dụ tính toán, cho phép đánh giá thực tiễn 

các tính năng đi biển của tàu, giới thiệu các sổ tay đặc trưng, cũng như phương pháp xác định các 

tính năng đi biển của tàu. 

Sách dùng cho các sinh viên chuyên ngành thiết kế và đóng tàu, các kỹ sư kỹ thuật công 

nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực Lý thuyết tàu. 

Khi viết cuốn sách này, tác giả đã vận dụng những kinh nghiệm thực tế, sưu tầm nhiều tài 

liệu liên quan đến giảng dạy cho chuyên ngành thiết kế và đóng tàu, cũng như dựa trên đề cương 

đã được duyệt của môn học này. Tuy nhiên, do trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế, cuốn sách 

chắc không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong được sự đóng góp ý kiến của độc giả để 

cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản. Tác giả xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng 

góp quý báu đó. Mọi thư từ liên lạc 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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