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Tóm tắt: 
 

Phương trình tiêu chuẩn mô tả mối quan hệ giữa các tiêu chuẩn đồng dạng đặc trưng cho một hiện 

tượng trao đổi nhiệt đối lưu, dùng để xác định hệ số tỏa nhiệt α. Trong chương trình học tập của 

sinh viên ngành Kỹ thuật nhiệt, phần tỏa nhiệt đối lưu chủ yếu giới thiệu về các tiêu chuẩn đồng 

dạng và một số phương trình tiêu chuẩn thường gặp. Thời lượng dành cho việc học tập sâu về các 

tiêu chuẩn đồng dạng, cách xây dựng các phương trình tiêu chuẩn tỏa nhiệt rất ít, do vậy sinh viên 

không hiểu về bản chất cũng như cách thức thực nghiệm để xây dựng phương trình tiêu chuẩn. Bài 

báo nêu lên cách xây dựng và chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định hệ số tỏa nhiệt cho mô hình đối 

lưu cưỡng bức ổn định, chất lưu chảy trong ống, cách thức tiến hành và xử lý kết quả thực nghiệm.  

           Từ khóa: Phương trình tiêu chuẩn; Tiêu chuẩn đồng dạng; Thiết bị thí nghiệm; Hệ số trao 
đổi nhiệt đối lưu; Đối lưu cưỡng bức; Kỹ thuật nhiệt.      
 

Abstract: 
 

Standard equations describe the relationship between similar criteria, which is characteristic of 

convective heat transfer used to determine α as a heat radiation coefficient. In the curriculum of 

Thermal Engineering, the contents of convective heat transfer mainly focus on similar criteria and 

common standard equations. Little is reserved for intensive training in similar criteria and ways to 

build up standard equations for heat radiation. Consequently, students fail to grasp the core as well 

as experimental ways to establish standard equations. This article presents ways of manufacturing 

experimental equipment to determine heat radiation coefficients for a model of stable forced 

convection and in-tube flows, as well as ways to conduct and process experimental results.  
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