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LỜI TÁC GIẢ 
 

Nghiên cứu các vấn đề về tính di động và tính ăn lái cho các tàu nội địa và các tàu 

chạy tuyến pha sông – biển. Trình bày cơ sở lý thuyết và phương pháp thực tế tính toán lực 

cản của môi trường xung quanh đến chuyển động của tàu. Phần khác giới thiệu về lý thuyết, 

tính toán thiết kế chong chóng và các thiết bị đẩy khác. Giới thiệu các tư liệu về tính ăn lái 

(tính điều khiển) của tàu và đoàn tàu khi chuyển động và điều động. 

Sách dành cho các sinh viên chuyên ngành thiết kế và đóng tàu trong các trường đại 

học hàng hải và giao thông thủy. Sách cũng có thể có ích cho những chuyên gia hoạt động 

trong lĩnh vực thiết kế, đóng và khai thác tàu. 
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ơn những ý kiến đóng góp đó. Mọi thư từ xin gửi về tác giả theo địa chỉ: Bộ môn Lý thuyết 
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