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Tóm tắt: 
 

Lý thuyết dòng khí bao gồm các phương trình đại số với hàm mũ phức tạp, rất khó khăn để tính 
toán hoặc giải bài toán ngược lại. Để sở hữu các phần mềm tính toán dòng khí như EES 
(Engineering Equations Solver) cần phải có bản quyền, do đó việc xây dựng một chương trình 
tính toán các bài toán dòng khí đơn giản trong ống có tiết diện thay đổi bao gồm các dòng dưới 
âm và trên âm là rất cần thiết nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu. Với ngôn ngữ lập 
trình Java chạy trong môi trường hỗ trợ lập trình Eclipse, một chương trình tính toán đã được 
thực hiện nhằm giải các bài toán dòng khí tiêu biểu trong ống có tiết diện thay đổi, với việc kiểm 
soát chặt chẽ các điều kiện trong dòng chảy để chọn lời giải phù hợp cho các trường hợp của 
dòng khí. Chương trình có thể giải các bài toán với các loại khí khác nhau, kết quả của các bài 
toán do chương trình cung cấp được so sánh với kết quả các bài toán mẫu, cho thấy chương trình 
chạy ổn định và cho kết quả khá chính xác.  
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wave; Chocked.  
 

Abstract: 
 

Compressibe flow analysis is filled with scores of complicated algebraic equations, most of 
which are very difficult to manipulate or invert. With EES (Engineering Equations Solver), any 
set of compressibe flow equations can be typed out and solved for any variable; however, the 
license for EES should be needed. This research is concerned with subsonic and supersonic 
compressibe flow theory and building a program in order to solve the typical problems of 
compressibe flows in duct with area changes using programming language Java. The program 
provides correct solutions that can be controled by given examples. For complicated invert 
calculations, the program reports the solutions after some iterations.              
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