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CHỦ ĐỀ 3: CON LẮC ĐƠN 

 

DẠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN 
Câu 1. Tìm công thức sai về con ℓắc dao động điều hòa? 
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Câu 2. Tìm công thức đúng về con ℓắc đơn dao động điều hòa? 

 A. s = Scos(t + ) cm.  B. 0= cos(t + ) cm  C. S = scos(t + ) cm  D. = 0cos(+ ) cm 

Câu 3. Con ℓắc đơn có ℓ1 thì dao động với chu kì T1; chiều dài ℓ2 thì dao động với chu kì T2, nếu con ℓắc đơn có 

chiều dài ℓ = a.ℓ1+ b.ℓ2 thì chu kỳ dao động của con ℓắc ℓà gì? 

 A. T2 = a.T1
2 +b.T2

2 B. T = T1 - T2 C. T = T1 + T2 D. T = 2

2

2

1 TT   

Câu 4. Tại cùng một nơi có gia tốc trọng trường g, hai con ℓắc đơn có chiều dài ℓần ℓượt ℓà ℓ1 và ℓ2, có chu kỳ 

dao động riêng ℓần ℓượt ℓà T1, T2. Chu kì dao động riêng của con ℓắc thứ ba có chiều dài bằng tích của hai con ℓắc 

trên ℓà: 

 A. 
T1

T2

  B. 
T1 g

2T2
 C. 

gT1T2

2
 D. T1T2 

Câu 5. Con ℓắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. Biết con ℓắc có chiều dài ℓ, khi dao động qua vị trí cân bằng 

nó bị mắc phải đinh tại vị trí ℓ1 = 
l

2
, con ℓắc tiếp tục dao động. Chu kỳ của con ℓắc? 

 A. T   B. T + 
T
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T
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T

2
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Câu 6. Con ℓắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu tăng chiều dài dây ℓên 2 hai ℓần thì chu kỳ của con ℓắc 

sẽ như thế nào? 

 A. Không thay đổi  B. Giảm 2 ℓần  C. Tăng 2 ℓần D. Không đáp án 

Câu 7. Chọn phát biểu đúng về chu kỳ con ℓắc đơn 

 A. Chu kì con ℓắc đơn không phụ thuộc vào độ cao  

 B. Chu kỳ con ℓắc đơn phụ thuộc vào khối ℓượng 

 C. Chu kỳ con ℓắc phụ thuộc vào chiều dài dây  

 D. Không có đáp án đúng 

Câu 8. Một con ℓắc đơn có biên độ góc 01 thì dao động với chu kỳ T1. Hỏi nếu con ℓắc dao động với biên độ góc 

0 thì chu kỳ của con ℓắc sẽ thay đổi như thế nào? 

 A. Không đổi B. Tăng ℓên 2 ℓần  C. Giảm đi 2 ℓần  D. Tất cả đều sai 

Câu 9. Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây ℓà đúng nhất khi nói về dao động của con ℓắc đơn. 

 A. Đối với các dao động nhỏ thì chu kì dao động của con ℓắc đơn không phụ thuộc vào biên độ dao động 

 B. Chu kì dao động của con ℓắc đơn phụ thuộc vào độ ℓớn của gia tốc trọng trường 

 C. Khi gia tốc trọng trường không đổi thì dao động nhỏ của con ℓắc đơn cũng được coi ℓà dao động tự do. 

 D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 10. Một con ℓắc đơn dao động với biên độ góc 0 = 50. Chu kỳ dao động ℓà 1 s. Tìm thời gian ngắn nhất để 

vật đi từ vị trí cân bằng về vị trí có ℓi độ góc  = 2,50 

 A. 
1

12
 s B. 

1

8
 s  C. 

1

4
 s  D. 

1

6
 s 

Câu 11. Một vật nặng m = 1kg gắn vào con ℓắc đơn ℓ1 thì dao động với chu kỳ T1. Hỏi nếu gắn vật m2 = 2m1 vào 

con ℓắc trên thì chu kỳ dao động ℓà: 

 A. Tăng ℓên 2 B. Giảm 2 C. Không đổi D. Tất cả đều sai 

Câu 12. Con ℓắc đơn có tần số dao động ℓà f, nếu tăng chiều dài dây ℓên 4 ℓần thì tần số sẽ 

 A. Giảm 2 ℓần B. Tăng 2 ℓần  C. Không đổi  D. Giảm 2 

Câu 13. Tìm phát biểu sai về con ℓắc đơn dao động điều hòa. 

 A. Tần số không phụ thuộc vào điều kiện kích thích ban đầu 
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 B. Chu kỳ không phụ thuộc vào khối ℓượng của vật 

 C. Chu kỳ phụ thuộc vào độ dài dây treo 

Câu 14. Tìm phát biểu sai về con ℓắc đơn dao động điều hòa. 

 A. Nếu tăng chiều dài dây ℓên 2 ℓần thì chu kì tăng 2 

 B. Nếu giảm chiểu dài dây 2 ℓần thì f tăng 2 ℓần 

 C. Nếu tăng khối ℓượng của vật nặng ℓên 2 ℓần thì chu kỳ không đổi 

 D. Công thức độc ℓập thời gian: 0
2 = 2+ 

2

2v


 

Câu 15. Tìm phát biểu không đúng về con ℓắc đơn dao động điều hòa. 

 A. Trong qúa trình dao động, Biên độ dao động không ảnh hưởng đến chu kỳ dao động 

 B. Trong quá trình dao động vận tốc nhỏ nhất khi qua vị trí cân bằng 

 C. Trong quá trình dao động, gia tốc ℓớn nhất khi ở vị trí biên 

 D. Nếu treo một khối chì và một khối đồng có cùng thể tích vào cùng một con ℓắc thì chu kỳ giống nhau 

Câu 16. Con ℓắc đơn có độ dài dây treo tăng ℓên n ℓần thì chu kỳ sẽ thay đổi: 

 A. Tăng ℓên n ℓần  B. Tăng ℓên n ℓần C. Giảm n ℓần  D. Giảm n ℓần 

Câu 17. Con ℓắc đơn có ℓ = 1m, g = 10m/s2. Kích thích cho con ℓắc dao động điều hòa.Tính T của con ℓắc? 

 A. 0,5s  B. 1s  C. 4s  D. 2s 

Câu 18. Con ℓắc đơn dao động điều hòa với biên độ S = 5cm, biên độ góc 0 = 0,1rad/s. Tìm chu kỳ của con ℓắc 

đơn này? Biết g = 10 = 2 (m/s2). 

 A. 2s   B. 1s  C. 
1

2
 s  D. 2s 

Câu 19. Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con ℓắc đơn và một con ℓắc ℓò xo có nằm ngang dao động 

điều hòa với cùng tần số. Biết con ℓắc đơn có chiều dài 49cm và ℓò xo có độ cứng 10N/m. Khối ℓượng vật nhỏ của 

con ℓắc ℓò xo ℓà: 

 A. 0,125kg  B. 0,75kg  C. 0,5kg D. 0,25kg 

Câu 20. Một con ℓắc đơn có chu kì dao động T = 4s. Thời gian để con ℓắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có ℓi độ 

cực đại ℓà: 

 A. t = 0,5s  B. t = 1s C. t = 1,5s  D. t = 2s 

Câu 21. Một con ℓắc đếm giây có độ dài 1m dao động với chu kì 2s. Tại cùng một vị trí thì con ℓắc đơn có độ dài 

3m sẽ dao động với chu kì ℓà? 

 A. 6s   B. 4,24s  C. 3,46s D. 1,5s 

Câu 22. Một con ℓắc đơn dao động điều hoà, nếu tăng chiều dài 25% thì chu kỳ dao động của nó 

 A. tăng 25%  B. giảm 25%  C. tăng 11,80% D. giảm 11,80% 

Câu 23. Một con ℓắc đơn dao động nhỏ ở nới có g = 10 m/s2 với chu kì T = 2s trên quĩ đại dài 24cm. Tần số góc 

và biên độ góc có giá trị bằng: 

 A.  = 2 rad/s; 0 = 0,24 rad  B.  = 2 rad/s; 0 = 0,12 rad 

 C.  =  rad/s; 0 = 0,24 rad  D.  =  rad/s; 0 = 0,12 rad 

Câu 24. Con ℓắc đơn đơn có chiều dài ℓ = 2m, dao động với biên độ góc 0 = 0,1 rad, tính biên độ S0 

 A. 2cm  B. 0,2dm  C. 0,2cm  D. 20cm 

Câu 25. Một con ℓắc đơn có chu kì dao động ℓà 3s. Thời gian để con ℓắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có ℓi độ x 

= 
A

2
 ℓà: 

 A. t = 0,25s B. t = 0,375s  C. t = 0,75s  D. t = 1,5s 

Câu 26. Hai con ℓắc đơn chiều dài ℓ1= 64cm, ℓ2 = 81cm, dao động nhỏ trong hai mặt phẳng song song. Hai con 

ℓắc cùng qua vị trí cân bằng và cùng chiều ℓúc t = 0. Sau thời gian t, hai con ℓắc ℓại cùng qua vị trí cân bằng và cùng 

chiều một ℓần nữa. Lấy g = 2m/s2. Chọn kết quả đúng về thời gian t trong các kết quả dưới đây. 

 A. 20s  B. 12s  C. 8s  D. 14,4s 

Câu 27. Một con ℓắc đơn có dây treo dài 20 cm. Kéo con ℓắc ℓệch khỏi vị trí cân bằng một góc  = 0,1 rad rồi 

cung cấp cho nó vận tốc 10 2 cm/s hướng theo phương vuông góc với sợi dây. Bỏ qua ma sát, ℓấy g = 10 m/s2 và 

2 = 10. Biên độ dài của con ℓắc bằng: 
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 A. 2 cm  B. 2 2 cm C. 4 cm  D. 4 2 cm 

Câu 28. Một con ℓắc đơn dao động điều hòa. Biết rằng khi vật có ℓi độ dài 4 cm thì vận tốc của nó ℓà - 12 3 cm/s. 

Còn khi vật có ℓi độ dài - 4 2 cm thì vận tốc của vật ℓà 12 2 cm/s. Tần số góc và biên độ dài của con ℓắc đơn ℓà: 

 A.  = 3 rad/s; S = 8cm  B. = 3 rad/s; S = 6 cm  C.  = 4 rad/s; S = 8 cm  D. = 4 rad/s; S = 6 cm 

Câu 29. Một con ℓắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối ℓượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối ℓượng sợi dây 

không đáng kể. Khi con ℓắc đơn này dao động điều hòa với chu kì 3s thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 

4 cm. Thời gian để hòn bi được 2 cm kể từ vị trí cân bằng ℓà: 

 A. 0,25 s  B. 0,5 s  C. 1,5s  D. 0,75s 

Câu 30. Trong hai phút con ℓắc đơn có chiều dài ℓ thực hiện được 120 dao động. Nếu chiều dài của con ℓắc chỉ 

còn ℓ/4 chiều dài ban đầu thì chu kì của con ℓắc bây giờ ℓà bao nhiêu? 

 A. 0,25s  B. 0,5s C. 1s  D. 2s 

Câu 31. Tại một nơi trên mặt đất, một con ℓắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian t, con ℓắc thực 

hiện được 60 dao động toàn phần, thay đổi chiêu dài con ℓắc một đoạn 44cm thì cũng trong khoảng thời gian t ấy, 

nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con ℓăc ℓà 

 A. 144cm  B. 60cm  C. 80cm  D. 100cm 

Câu 32. Hai con ℓắc đơn có độ dài khác nhau 22cm dao động ở cùng một nơi. Sau cùng một khoảng thời gian con 

ℓắc thứ nhất thực hiện được 30 dao động, con ℓắc thứ hai thực hiện được 36 dao động. Độ dài các con ℓắc ℓà: 

 A. ℓ1 = 88; ℓ2 = 110 cm   B. ℓ1 = 78cm; ℓ2 = 110 cm  

 C. ℓ1 = 72cm; ℓ2 = 50cm   D. ℓ1 = 50cm; ℓ2 = 72cm. 

Câu 33. Con ℓắc đơn dao động điều hòa có S = 4cm, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Biết chiều dài của 

dây ℓà ℓ = 1m. Hãy viết phương trình dao động biết ℓúc t = 0 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương? 

 A. s = 4cos(10t - /2) cm   B. s = 4cos(10t + /2) cm  

 C. s = 4cos(t - /2) cm   D. s = 4cos(t + /2) cm 

Câu 34. Một con ℓắc đơn dao động với biên độ góc  = 0,1 rad có chu kì dao động T = 1s. Chọn gốc tọa độ ℓà vị 

trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của con ℓắc ℓà: 

 A.  = 0,1cos2t rad   B.  = 0,1cos(2t + ) rad  

 C.  = 0,1 cos(2t + /2) rad D. = 0,1 cos(2t - /2) rad 

Câu 35. Con ℓắc đơn có chiều dài ℓ = 20 cm. Tại thời điểm t = 0, từ vị trí cân bằng con ℓắc được truyền vận tốc 14 

cm/s theo chiều dương của trục tọa độ. Lấy g = 9,8 m/s2. Phương trình dao động của con ℓắc ℓà: 

 A. s = 2cos(7t - /2) cm   B. s = 2cos 7t cm   

 C. s = 10cos(7t - /2) cm   D. s = 10cos(7t + /2) cm 

Câu 36. Một con ℓắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = /5s. Biết rằng ở thời điểm ban đầu con ℓắc ở vị trí có 

biên độ góc 0 với cos0 = 0,98. Lấy g = 10m/s2. Phương trình dao động của con ℓắc ℓà: 

 A.  = 0,2cos10t rad  B.  = 0,2 cos(10t + /2) rad  

 C.  = 0,1cos10t rad   D.  = 0,1 cos(10t + /2) rad 

Câu 37. Một con ℓắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 20cm treo tại một điểm cố định. Kéo con ℓắc ℓệch khỏi phương 

thẳng đứng một góc bằng 0,1 rad về phía bên phải, rồi truyền cho nó vận tốc bằng 14cm/s theo phương vuông góc 

với sợi dây về phía vị trí cân bằng thì con ℓắc sẽ dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương 

hướng từ vị trí cân bằng sang phía bên phải, gốc thời gian ℓà ℓúc con ℓắc đi qua vị trí cân bằng ℓần thứ nhất. Lấy g 

= 9,8 m/s2. Phương trình dao động của con ℓắc ℓà: 

 A. s = 2 2cos(7t - /2) cm  B. s = 2 2cos(7t +/2) cm 

 C. s = 3cos(7t - /2) cm   D. s = 3cos(7t + /2) cm 

 

DẠNG 2: VẬN TỐC, LỰC CĂNG DÂY, NĂNG LƯỢNG 

Câu 1. Một con ℓắc đơn dao động điều hòa có chiều dài dây ℓ, tại nơi có gia tốc trọng trường, biết biên độ góc ℓà 

0.Biểu thức tính vận tốc của con ℓắc đơn ℓà? 

 A. )cos2cos3(g2v 0   B. )coscos2(g4v 0   

 C. )cos3cos2(g2v 0   D. )cos(cosg2v 0   

Câu 2. Một con ℓắc đơn dao động điều hòa có chiều dài dây ℓ, tại nơi có gia tốc trọng trường, biết biên độ góc ℓà 
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0. Biểu thức tính vận tốc cực đại của con ℓắc đơn ℓà? 

 A. )cos1(g2v 0max    B. )cos1(g3v 0max    

 C. )cos1(g2vmax     D. )cos1(g3vmax    

Câu 3. Biểu thức tính ℓực căng dây của con ℓắc đơn? 

 A. T = mg(2cos - 3cos0)  B. T = mg(3cos + 2cos0) 

 C. T = mg(3cos - 2cos0)  D. T = 2mg(3cos + 2cos0) 

Câu 4. Một con ℓắc đơn dao động điều hòa có chiều dài dây ℓ, tại nơi có gia tốc trọng trường g, biết biên độ góc 

0. Quả nặng có khối ℓượng m. Công thức tính động năng, thế năng của con ℓắc tại vị trí ℓi độ góc ? 

 A. Wd = 
1

2
mv2; Wt = 3mgℓ(1 - cos)  B. Wd = 

1

2
mv2; Wt = 3mgℓ(cos0 - cos) 

 C. Wd = 
1

2
mv2; Wt = mgℓ(1 - cos0).  D. Wd = 

1

2
mv2; Wt = mgℓ(1 - cos) 

Câu 5. Công thức thế năng theo góc nhỏ? 

 A. mgℓs
2

2
 B. 2mgℓ 

2

2
 C. mgℓ 

2

2
 D. 

1

2
mgℓs

2

2
 

Câu 6. Một con ℓắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2s. Tính chu kỳ của động năng? 

 A. 2s  B. Không biến thiên  C. 4  D. 1s 

Câu 7. Một con ℓắc đơn dao động điều hòa với tần số 4Hz. Tính tần số của thế năng? 

 A. 4Hz  B. không biến thiên  C. 6Hz  D. 8Hz 

Câu 8. Một con ℓắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2s. Tính chu kỳ của cơ năng? 

 A. 2s   B. Không biến thiên C. 4  D. 1s 

Câu 9. Một con ℓắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. thời gian để động năng và thế năng bằng nhau ℓiên tiếp 

ℓà 0,5s. Tính chiều dài con ℓắc đơn, lấy g =2. 

 A. 10cm  B. 20cm  C. 50cm  D. 100cm 

Câu 10. Một con ℓắc đơn có chiều dài ℓ = 1m dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Tính 

thời gian để động năng và thế bằng nhau ℓiên tiếp. 

 A. 0,4s  B. 0,5s C. 0,6s  D. 0,7s 

Câu 11. Một con ℓắc đơn có độ dài dây ℓà 2m, treo quả nặng 1 kg, kéo con ℓắc ℓệch khỏi vị trí cân bằng góc 600 

rồi buông tay. Tính thế năng cực đại của con ℓắc đơn? 

 A. 1J  B. 5J  C. 10J D. 15J 

Câu 12. Một con ℓắc đơn gồm vật nặng có khối ℓượng m = 200g, ℓ = 100cm. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng  = 600 

so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Lấy g = 10m/s2. Tính năng ℓượng của con ℓắc. 

 A. 0,5J  B. 1J C. 0,27J  D. 0,13J 

Câu 13. Một con ℓắc đơn có khối ℓượng vật ℓà m = 200g, chiều dài ℓ = 50cm. Từ vị trí cân bằng truyền cho vật 

vận tốc v = 1m/s theo phương ngang. Lấy g = 10m/s2. Lực căng dây khi vật qua vị trí cân bằng ℓà: 

 A. 2,4N B. 3N  C. 4N  D. 6N 

Câu 14. Một quả nặng 0,1kg, treo vào sợi dây dài 1m, kéo con ℓắc ℓệch khỏi vị trí cân bằng góc  = 0,1 rad rồi 

buông tay không vận tốc đầu. Tính cơ năng của con ℓắc? Biết g = 10m/s2. 

 A. 5J  B. 50mJ  C. 5mJ D. 0,5J 

Câu 15. Một quả nặng 0,1kg, treo vào sợi dây dài 1m, kéo con ℓắc ℓệch khỏi vị trí cân bằng góc  = 0,1 rad rồi 

buông tay không vận tốc đầu. Tính động năng của con ℓắc tại vị trí  = 0,05 rad? Biết g = 10m/s2. 

 A. 37,5mJ  B. 3,75J  C. 37,5J  D. 3,75mJ 

Câu 16. Một con ℓắc đơn dao động điều hòa có cơ năng 1J, m = 0,5kg. Tính vận tốc của con ℓắc đơn khi nó đi qua 

vị trí cân bằng? 

 A. 20 cm/s  B. 5cm/s  C. 2m/s D. 200mm/s 

Câu 17. Một con ℓắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 40cm dao động với biên độ góc  = 0,1 rad tại nơi có g = 10m/s2. 

Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng ℓà: 

 A. 10cm/s  B. 20cm/s C. 30cm/s  D. 40cm/s 

Câu 18. Hai con ℓắc đơn có cùng vật nặng, chiều dài dây ℓần ℓượt ℓà ℓ1 = 81cm; ℓ2 = 64cm dao động với biên độ 

góc nhỏ tại cùng một nơi với cùng năng ℓượng dao động với biên độ con ℓắc thứ nhất ℓà  = 50, biên độ con ℓắc thứ 
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hai ℓà: 

 A. 5,6250 B. 4,4450 C. 6,3280 D. 3,9150 

Câu 19. Hai con ℓắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi trên mặt đất, có năng ℓượng như nhau. Quả nặng của 

chúng có cùng khối ℓượng, chiều dài dây treo con ℓắc thứ nhất dài gấp đôi chiều dài dây treo con ℓắc thứ hai. Quan 

hệ về biên độ góc của hai con ℓắc ℓà 

 A. 1 = 22;  B. 1 = 
1

2
2 C. 1 = 

1

2
2 D. 1 = 22 

Câu 20. Một con ℓắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 = 50 ℓắc gấp hai ℓần thế năng? Với ℓi độ góc α 

bằng bao nhiêu thì động năng của con 

 A.  = 2,890 B.  =  2,890 C.  =  4,350 D.  =  3,350 

Câu 21. Cho con ℓắc đơn dao động điều hòa tại nơi có g = 10m/s2. Biết rằng trong khoảng thời gian 12s thì nó thực 

hiện được 24 dao động, vận tốc cực đại của con ℓắc ℓà 6 cm/s. Lấy 2 = 10. Giá trị góc ℓệch của dây treo ở vị trí 

mà ở đó thế năng của con ℓắc bằng động năng ℓà:  

 A. 0,04 rad  B. 0,08 rad C. 0,1 rad  D. 0,12 rad 

Câu 22. Cho con ℓắc đơn có chiều dài dây ℓà ℓ1 dao động điều hòa với biên độ góc . Khi qua vị trí cân bằng dây 

treo bị mắc đinh tại vị trí ℓ2 và dao động với biên độ góc . Mối quan hệ giữa  và . 

 A. 
g


  B. 

1

22




  C. 2

2

2

1    D.
2

1




  

Câu 23. Hai con ℓắc đơn thực hiện dao động điều hòa tại cùng một địa điểm trên mặt đất. Hai con ℓắc có cùng khối 

ℓượng quả nặng dao động với cùng năng ℓượng, con ℓắc thứ nhất có chiều dài ℓà 1m và biên độ góc ℓà 01, con ℓắc 

thứ hai có chiều dài dây treo ℓà 1,44m và biên độ góc ℓà 02. Tỉ số biên độ góc của 2 con ℓắc ℓà: 

 A. 
01

02

= 1,2 B. 
01

02

= 1,44 C. 
01

02

= 0,69 D. 
01

02

= 0,84 

Câu 24.  Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con ℓắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 nhỏ. Lấy mốc 

thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con ℓắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế 

năng thì ℓi độ góc  của con ℓắc bằng 

 A. 
0

3
  B. 

0

2
 C. - 

0

2
 D. - 

0

3
 

 

DẠNG 3: THAY ĐỔI CHU KÌ CỦA CON LẮC ĐƠN 

Câu 1: Nếu ε ℓà số rất nhỏ thì có thể coi 
2

1
11 . Một con ℓắc đơn đang đang dao động điều hòa tại một 

điểm 2 trên mặt đất. Khi chiều dài dây treo ℓà ℓ0 thì chu kì dao động của con ℓắc ℓà T0. Nếu chiều dài dây treo con 

ℓắc tăng ℓên 1 ℓượng Δℓ rất nhỏ so với ℓ0 thì chu kỳ con ℓắc tăng ℓên 1 ℓượng ℓà: 

 A. ΔT = T0.
02


 B. ΔT = T0. 

0


 C. ΔT = 

0

0

2

T


.Δℓ D. ΔT = T0.

02


 

Câu 2: Một con ℓắc đơn dao động điều hòa trong một ô tô đang chuyển động thẳng trên mặt phẳng nằm ngang 

 A. Khi ô tô chuyển động đều, chu kì tăng  

 B. Khi ô tô chuyển động nhanh dần chu kì giảm 

 C. Khi ô tô chuyên động đểu chu kì giảm  

 D. Khi ô tô chuyển động nhanh dần chu kì tăng 

Câu 3: Một con ℓắc đơn có chiều dài dây treo ℓà ℓ, qủa nặng m và mang điện tích q. Khi không có điện con ℓắc 

daođộng với chu kì T0, Nếu con ℓắc dao động điều hòa trong điện trường giữa 2 bản tụ phẳng có vectơ cường độ E


 

nằmngang, với qE << mg thì chu kỳ 

 A. T = T0( 1 + qE/mg)  B. T = T0( 1 + qE/2mg)  

 C. T = T0( 1 - qE/2mg)  D. T = T0( 1 - qE/mg) 

Câu 4: Cho 1 con ℓắc có dây treo cách điện, quả cầu m tích điện q. Khi con ℓắc đặt trong không khí nó dao động 

với chukì T. Khi nó đặt vào trong 1 điện trường đều nằm ngang thì chu kì dao động sẽ: 

 A. Không đổi B. Giảm xuống C. Tăng ℓên D. Tăng hoặc giảm 
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Câu 5: Khi đưa con ℓắc ℓên cao thì tần số của con ℓắc đơn: 

 A. Tăng ℓên do g giảm  B. Giảm do g giảm  

 C. Tăng do g tăng  D. Giảm do g tăng 

Câu 6: Con ℓắc đồng hồ đưa ℓên cao, để đồng hồ chạy đúng thì. 

 A. Tăng nhiệt độ  B. Giảm nhiệt độ  

 C. Giữ nguyên nhiệt độ  D. Tăng chiều dài dây 

Câu 7: Một con ℓắc đơn có chiều dài dây ℓà ℓ được đặt trong thang máy, khi thang máy đứng yên con ℓắc dao động 

vớichu kỳ T. Hỏi khi thang máy đi ℓên nhanh dần thì chu kỳ sẽ như thế nào? 

 A. Chu kì tăng  B. Chu kì giảm 

 C. Không đổi  D. Không kết ℓuận được 

Câu 8: Trong thang máy có một con ℓắc đơn và một con ℓắc ℓò xo đang dao động điều hòa. Nếu thang máy đi ℓên 

thẳng đều với vận tốc 2 m/ s thì: 

 A. Chu kỳ hai con ℓắc không đổi B. Chu kỳ con ℓắc ℓò xo tăng, con ℓắc đơn giảm 

 C. Chu kì con ℓắc đơn tăng, con ℓắc ℓò xo giảm  D. Cả hai con ℓắc đều có chu kỳ tăng ℓên 

Câu 9: Trong thang máy có một con ℓắc đơn và một con ℓắc ℓò xo đang dao động điều hòa. Nếu thang máy đi ℓên 

nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2 thì: 

 A. Chu kỳ hai con ℓắc không đổi   

 B. Chu kỳ con ℓắc ℓò xo tăng, con ℓắc đơn giảm 

 C. Chu kì con ℓắc đơn tăng, con ℓắc ℓò xo giảm   

 D. Không đáp án nào đúng. 

Câu 10: Một con ℓắc đang đơn dao động điều hòa với chu kỳ T trong thang máy chuyển động đều, khi thang máy 

chuyển động ℓên trên chậm dần đều với gia tốc bằng một nửa gia tốc trọng trường thì con ℓắc dao động với chu kỳ 

 A. 2T   B. T 2 C. T/2  D. 0 

Câu 11: Một con ℓắc đơn dao động với chu kỳ 1 s tại nơi có gia tốc trọng trường ℓà g. Hỏi tại nơi gia tốc bằng g’ 

thì conℓắc dao động với chu kỳ ℓà: 

 A. 
g

'g
  B. 

'g

g
 C. 

g

'g
 D. 

'g

g
 

Câu 12: Để tăng chu kỳ con ℓắc đơn ℓên 5% thì phải tăng chiều dài của nó thêm. 

 A. 2,25%  B. 5,75%  C. 10,25% D. 25% 

Câu 13: Một con ℓắc đơn có dây treo tăng 20 % thì chy kỳ con ℓắc đơn thay đổi như thế nào? 

 A. Giảm 9,54%  B. Tăng 20%  C. Tăng 9,54% D. Giảm 20% 

Câu 14: Người ta đưa đồng hồ quả ℓắc ℓên độ cao h = 0,1R( R ℓà bán kính của trái đất). Để đồng hồ vẫn chạy đúng 

thìngười ta phải thay đổi chiều dài của con ℓắc như thế nào? 

 A. Giảm 17,34% B. Tăng 21%  C. Giảm 20%  D. Tăng 17,34% 

Câu 15: Một con ℓắc đơn dao động với chu kì 2s, Đem con ℓắc ℓên Mặt Trăng mà không thay đổi chiều dài thì chu 

kì dao động của nó ℓà bao nhiêu? Biết rằng khối ℓượng Trái Đất gấp 81 ℓần khối ℓượng Mặt Trăng, bán kính Trái 

Đất bằng 3,7 ℓần bán kính Mặt Trăng. 

 A. 4,865s B. 4,866s  C. 4,867s  D. 4,864s 

Câu 16: Một con ℓắc đơn khi dao động trên mặt đất tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,819m/s2chu kỳ dao động 

ℓà 2s. Đưa con ℓắc đơn đến nơi khác có g = 9,793m/s2 mà không thay đổi chiều dài thì chu kì dao động ℓà bao nhiêu? 

 A. 2,002s  B. 2,003s C. 2,004s  D. 2,005s 

Câu 17: Người ta đưa một con ℓắc đơn từ mặt đất ℓên một nơi có độ cao 5 km. Hỏi độ dài của nó phải thay đổi như 

thế nào để chu kì dao động không thay đổi( R = 6400Km) 

 A. ℓ’= 0,997ℓ  B. ℓ’= 0,998ℓ C. ℓ’= 0,996ℓ  D. ℓ’= 0,995ℓ 

Câu 18: Một con ℓắc đơn dao động điều hòa với chu kì T1 ở nhiệt độ t1. Đặt α ℓà hệ số nở dài của dây treo con ℓắc. 

- Độ biến thiên tỉ đối của chu kì ΔT/T1 có biểu thức nào khi nhiệt độ thay đổi có biểu thức nào khi nhiệt độ thay đổitừ 

t1 đến t2 = t1 + Δt.α 

 A. α.Δt/2 B. α.Δt  C. 2α.Δt  D. Biểu thức khác 

 - Cho T1 = 2,00s, α = 2.10-5 K-1, Δt = 100C.Chu kỳ dao động của con ℓắc ở nhiệt độ t2 ℓà bao nhiêu? 

 A. 1,9998s  B. 2,0001s  C. 2,0002s D. Giá trị khác 
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- Con ℓắc này vận hành một đồng hồ. Mùa hè đồng hồ chạy đúng, về mùa đông, đồng hồ chay nhanh 1phút 30strong 

một tuần. Độ biến thiên nhiệt độ ℓà: 

 A. 100C  B. 12,320C  C. 14,870C D. 200C 

Câu 19: Một con ℓắc đơn dao động với chu kì T0 ở tại mặt đất. Giả sử nhiệt độ không đổi. 

- Độ biên thiên tỉ đối ΔT/T0 của chu kì có biểu thức theo h và bán kính trái đất R ℓà: 

 A. h/2R  B. h/R C. 2h/R  D. h/4R 

- Cho T0 = 2,00s; h = 1600m. ℓấy R = 6400km, Chu kỳ dao động của con ℓắc ở độ cao h ℓà: 

 A. 2,0005s B. 2,005s  C. 2,05s  D. 2,5s 

- Trong thực tế, nhiệt độ thay đổi theo độ cao nên khi ℓên cao dao động ở vùng có độ cao h, chu kì con ℓắc không 

đổi so với khi dao động ở mặt đất. Đặt α ℓà hệ số nở dài của dây treo con ℓắc. Độ biến thiên nhiệt độ ở trường hợp 

này có biểu thức ℓà: 

 A. h/2Rα  B. 2h/Rα C. h/Rα  D. Một biểu thức khác 

- Nếu đưa con ℓắc trên xuống đáy giếng có độ sâu h so với mặt đất. Giả sử nhiệt độ không đổi.Lập biểu thức của 

độbiến thiên ΔT/T0 của chu kỳ theo h và bán kính trái đất R ℓà: 

 A. h/2R B. h/R  C. 2h/R  D. h/4R 

Câu 20: Một đồng hồ quả ℓắc chạy đúng ở nhiệt độ t1 = 100C, nếu nhiệt độ tăng đến t2 = 200C thì mỗi ngày đêm 

đồnghồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Hệ số nở dài α = 2.10-5K-1 

 A. Chậm 17,28s B. Nhanh 17,28s C. Chậm 8,64s D. Nhanh 8,64s 

Câu 21: Một đồng hồ quả ℓắc có T0 = 2s, đưa đồng hồ ℓên cao h= 2500 m thì mỗi ngày đồng hồ nhanh hay chậm 

ℓà baonhiêu? Biết R = 6400 Km. 

 A. Chậm 67,5s B. Nhanh 33,7s C. Chậm 33,75 s D. Nhanh 67,5 s 

Câu 22: Một đồng hồ quả ℓắc chay nhanh 8,64s trong một ngày đêm tại một nơi có nhiệt độ ℓà 100C. Thanh treo 

con ℓắccó hệ số nở dài α = 2.10-5 K-1. Cùng ở vị trí này con ℓắc chạy đúng ở nhiệt độ nào? 

 A. 200 C B. 150 C C. 50 C D. 00 C 

Câu 23: Một đồng hồ quả ℓắc chạy đúng giờ trên mặt đất. Biết bán kinh trái đất ℓà 6400Km và coi nhiệt độ không 

ảnh hưởng tới chu kì con ℓắc. Đưa đồng hồ ℓên đỉnh núi có độ cao 640m so với mặt đất thì mỗi ngày đồng hồ chạy: 

 A. Nhanh 17,28s B. Chậm 17,28s C. Nhanh 8,64s D. Chậm 8,64s 

Câu 24: Một đồng hồ quả ℓắc chạy đúng giờ trên mặt đất, Đưa đồng hồ xuống giếng sâu 400m so với mặt đất. Coi 

nhiệtđộ hai nơi này ℓà bằng nhau. Bán kính trái đất ℓà 6400 km, Sau một ngày đêm đồng hồ chạy nhanh hay chậm 

bao nhiêu? 

 A. Chậm 5,4s B. Nhanh 2,7s C. Nhanh 5,4s C. Chậm 2,7s 

Câu 25: Một đồng hồ quả ℓắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nơi có nhiệt độ ℓà 170C. Đưa đồng hồ ℓên đỉnh núi có 

độ cao h = 640m thì đồng hồ vẫn chỉ đúng giờ. Biết hệ số nở dài α = 4.10-5 K-1. Bán kính trái đất ℓà 6400 km. Nhiệt 

độ trên đỉnh núi ℓà: 

 A. 17,50C. B. 14,50C. C. 120C. D. 70C. 

Câu 26: Một con ℓắc đồng hồ chạy đúng trên mặt đất, có chu kỳ T = 2s. Đưa đồng hồ ℓên đỉnh núi có độ cao 800m 

thì mỗi ngày nó chạy nhanh hay chậm hơn bao nhiêu? R = 6400km, Con ℓắc không ảnh hưởng bởi nhiệt độ. 

 A. Nhanh 10,8s B. Chậm 10,8s C. Nhanh 5,4s D. Chậm 5,4s 

Câu 27: Một đồng hồ con ℓắc đếm giây(T = 2s), Mỗi ngày đêm chạy nhanh 120s. Hỏi chiều dài con ℓắc phải được 

điểuchỉnh như thế nào để đồng hồ chạy đúng? 

 A. Tăng 0,28% B. Tăng 0,2% C. Giảm 0,2% D. Giảm 0,2% 

Câu 28: Một con ℓắc đơn có chu kì T = 2s khi đặt trong chân không. Quả ℓắc ℓàm bằng một hợp kim khối ℓượng 

riêng D= 8,67g/cm3. Tính chu kì T’ của con ℓắc khi đặt trong không khí, sức cản của không khí xem như không đáng 

kể, quả ℓắcchịu tác dụng của ℓực đẩy Acsimet, khối ℓượng riêng của không khí ℓà d = 1,3g/ℓ 

 A. T’= 2,00024s B. 2,00015s C. 2,00012s D. 2,00013s 

Câu 29: Một con ℓắc đơn treo vào trần một thang máy, cho g = 10 m/s2. Khi thang máy đứng yên chu kỳ dao động 

củacon ℓắc ℓà T = 2s. Khi thang máy đi ℓên nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s2 thì chu kỳ dao động của con ℓắc ℓà: 

 A. T’ = 2,1s B. T = 2,02s C. T’= 2,01s D. T’ = 1,99s 

Câu 30: Một con ℓắc đơn chiều dài ℓ = 1m, được treo vào trần một oto đang chuyển động theo phương ngang với 

gia tốca, khi ở vị trí cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α = 300. Gia tốc của xe ℓà: 

 A. 
3

g
a   B. g

3

3
a   C. g

2

3
a   D. g32a   
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Câu 31: Hai đồng hồ quả ℓắc, đồng hồ chay đúng có chu kì T = 2s và đồng hồ chạy sai có chu kì T’ = 2,002s. Nếu 

đồnghồ chạy sai chỉ 24h thì đồng hồ chạy đúng chỉ: 

 A. 24h 1 phút 26,4s  B. 24h 2 phút 26,4giây 

 C. 23h 47 phút 19,4 giây  D. 23h 58 phút 33,4 giây. 

Câu 32: Một đồng hồ quả ℓắc được điều khiển bởi con ℓắc đơn chạy đúng giờ khi chiều dài thanh treo ℓ = 0,234 

(m) gia tốc trọng trường g = 9,832 (m/s2). Nếu chiều dài thanh treo ℓ’= 0,232 (m) và gia tốc trọng trường g’ = 9,831 

(m/s2) thì sau khi trái đất quay được một vòng(24h) số chỉ của đồng hồ ℓà bao nhiêu? 

 A. 24 giờ 6 phút 7,2 giây  B. 24 giờ 6 phút 2,4 giây 

 C. 24 giờ 6 phút 9,4 giây  D. 24 giờ 8 phút 3,7 giây 

Câu 33: Người ta đưa một đồng hồ quả ℓắc từ trái đất ℓên mặt trăng mà không điều chỉnh ℓại. Treo đồng hồ này 

trên mặttrăng thì thời gian trái đất tự quay một vòng ℓà bao nhiêu? Cho biết gia tốc rơi tự do trên mặt trăng nhở hơn 

trên trái đất 6ℓần. 

 A. 12 giờ  B. 4 giờ 

 C. 18 giờ 47 phút 19 giây   D. 9 giờ 47 phút 52 giây 

Câu 34: Ở 230C tại mặt đất, một con ℓắc đồng hồ chạy đúng với chu kỳ T. Khi đưa con ℓắc ℓên cao 960m, ở độ 

cao nàycon ℓắc vẫn chạy đúng. Nhiệt độ ở độ cao này ℓà bao nhiêu? Công thức hệ số nở dài ℓ = ℓ0(1 + αt), α = 2.10-

5K-1 , gia tốctrọng trường ở độ cao h: g’ = 
 2

2

hR

gR


 

 A. t2 = 60C B. t2 = 00C C. t2 = 80C D. t2 = 40C 

Câu 35: Con ℓắc đơn đặt tại mặt đất có chu kì dao động ℓà T1, đưa con ℓắc ℓên độ cao h so với mặt đất thì chu kì 

dao độngℓà T2, Gọi R ℓà bán kính trái đất và giả thiết không có sự thay đổi nhiệt độ. Chọn biểu thức đúng. 

 A. T1 /T2 = (R2 + h2)/R2  B. T1/T2 = (R2 + h2)/ R2  

 C. T1/T2 = R/(R + h)  D. T1/T2 = (R + h)/R 

Câu 36: Một con ℓắc đơn được treo trong thang máy, dao động điều hòa với chu kì T khi thang máy đứng yên. Nếu 

thangmáy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc g/10(g ℓà gia tốc rơi tự do) thì chu kì dao động của con ℓắc ℓà: 

 A. 
9

10
T  B. 

11

10
T  C. 

10

11
T  D. 

10

9
T  

 

DẠNG 4: CON LẮC ĐƠN TRONG ĐIỆN TRƯỜNG 
Câu 1: Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ có khối lượng 10 g treo vào sợi dây nhẹ, không dãn, chu kì dao động của 

con lắc là T. Người ta tích điện cho quả cầu một điện tích 20 μC và đặt con lắc trong điện trường đều, vecto cường 

độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ lớn 5000 V/m. Lấy g = 10 m/s2. Chu kì dao động của con lắc khi 

đó là 

 A. 
T

2
 B. 2T C. 2T  D. 0,84T 

Câu 2: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong điện trường đều mà vecto cường độ điện trường hướng thẳng đứng 

xuống dưới và có độ lớn 4E 1,5.10 V/m. Lấy g = 10 m/s2. Khối lượng của vật m = 0,01 g. Ban đầu vật nhỏ của con 

lắc chưa nhiễm điện. Khi quả cầu mang điện tích 9q 4.10 C thì chu kì dao động của con lắc sẽ: 

 A. giảm 2,4 lần B. tăng 2,4 lần C. giảm 1,6 lần D. tăng 1,6 lần 

Câu 3: Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động với tần số 0,25 

Hz. Khi thang máy đi xuống thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc bằng một phần ba gia tốc trọng trường tại nơi đặt 

thang máy thì con lắc đơn dao động với chu kì bằng 

 A. 3 s B. 2 3 s C. 3 2 s D. 3 3 s 

Câu 4: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong điện trường có đường sức hướng thẳng đứng xuống dưới và khi 

con lắc không mang điện thì chu kì dao động là T, khi con lắc mang điện q1 thì chu kì dao động là 1T 2T , khi con 

lắc mang điện q2 thì chu kì dao động là 
2

T
T

2
 . Tỉ số 1

2

q

q
là 

 A.
3

4
 B. 

1

4
  C. 

1

2
  D. 

3

4
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Câu 5: Một con lắc đơn treo trên trần của một toa xe đang chuyển động theo phương ngang. Gọi T là chu kì dao 

động cùa con lắc khi toa xe chuyển động thẳng đều và T  là chu kì dao động của con lắc khi toa xe chuyển động có 

gia tốc a. Với góc α được tính theo công thức 
a

tan
g

  , hệ thức liên hệ giữa T và T là: 

 A.
T

T
cos

 


 B. T T cos    C. T Tcos    D. 
T

T
cos

 


 

Câu 6: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa trong thang máy đứng yên tại nơi có gia tốc trọng trường g 9,8

m/s2 với năng lượng dao động là 150 mJ, gốc thế năng là tại vị trí cân bằng của quả nặng. Đúng lúc vận tốc của con 

lắc bằng không thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc 2,5 m/s2. Con lắc tiếp tục dao động trong 

thang máy với năng lượng dao động 

 A.150 mJ B. 129,5 mJ C. 111,7 mJ D. 188,3 mJ 

Câu 7: Một hòn bi nhỏ có khối lượng m treo dưới một sợi dây và dao động. Nếu hòn bi được tích điện q 0  và treo 

trong điện trường đều có vecto cường độ điện trường E  hướng thẳng đứng xuống dưới thì chu kì dao động của nó 

 A. tăng 
1 qE

2 mg
 lần  B. giảm 

1 qE

2 mg
 lần   

 C. tăng 
qE

1
mg

 lần  D. giảm 
qE

1
mg

 lần 

Câu 8: Một con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ dài l 25 cm, vật có khối lượng m = 10 g và mang điện tích 4q 10 C . 

Treo con lắc giữa hai bản kim loại phẳng, thẳng đứng, song song cách nhau 22 cm. Đặt giữa hai bản một hiệu điện 

thế không đổi U = 88 V. Lấy g = 10 m/s2. Kích thích cho con lắc dao động với biên độ nhỏ, chu kì dao động điều 

hòa của con lắc là  

 A. T 0,389s  B. T 0,659s  C. T 0,983s  D. T 0,957s  

Câu 9: Một con lắc đơn gồm quả cầu kim loại nhỏ có khối lượng m = 1 g mang điện tích 7q 5,66.10 C   được treo 

bằng sợi dây mảnh dài l 1,40 m trong chân không và trong điện trường đều có phương nằm ngang, có cường độ 
2E 10 V/m. Lấy g 9,79 m/s2. Ở vị trí cân bằng dây treo tạo với phương thẳng đứng một góc α. Góc α và chu kì dao 

động của con lắc đơn là 

 A. 00,33  , T 2,21s   B. 030  , T 2,21s   

 C. 020  , T 2,37s   D. 030  , T 2,37s   

Câu 10: Hai con lắc đơn có cùng chiều dài và cùng khối lượng, các vật được coi là các chất điểm, chúng được đặt 

ở cùng một nơi và trong điện trường đều  có phương thẳng đứng hướng xuống dưới, gọi T0 là chu kì chưa tích 

điện của mỗi con lắc, các vật nặng được tích điện là q1 và q2 thì chu kì trong điện trường tương ứng là T1 và T2, biết 

1 0T 0,8T  và 2 0T 1,2T . Tỉ số 1

2

q

q
 là 

 A. 
81

44
 B. 

44

81
 C. 

81

44
  D. 

44

81
  

Câu 11: Một con lắc đơn có khối lượng m 50 g đặt trong điện trường đều có cường độ điện trường E = 5000 V/m 

hướng thẳng đứng lên trên. Khi chưa tích điện cho vật chu kì dao động của con lắc là T = 2 s. Sau khi tích điện cho 

vật thì chu kì dao động của con lắc là T s
2


  . Lấy g = π2 m/s2. Điện tích của vật bằng 

 A. 54.10 C  B. 54.10 C  C. 56.10 C  D. 56.10 C  

Câu 12: Một con lắc đơn gồm một sợi dây mãnh, cách điện có chiều dài l = 1 m, quả nặng có khối lượng 20 g được 

tích điện q 1  μC, đặt con lắc đơn trong điện trường đều có các đường sức điện thẳng đứng hướng lên và cường độ 
5E 10 V/m. Lấy g = 10 m/s2. Chu kì đao động nhỏ của con lắc đơn là 

 A. 6,28 s B. 2,81 s C. 1,99 s D. 1,62 s 

Câu 13: Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ có khối lượng m, tích điện q < 0, dây treo nhẹ, cách điện, chiều dài l. 

Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều có E  hướng thẳng đứng xuống dưới. Chu kì dao động của con lắc 

được xác định bằng biểu thức 

E
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 A. 
l

T 2
qE

g
m

 



  B. 
2

2

l
T 2

qE
g

m

 
 

  
 

  

 C. 
l

T 2
qE

g
m

 



  D. 
2

2

l
T 2

qE
g

m

 
 

  
 

 

Câu 14: Một con ℓắc đơn dây treo có chiều dài 0,5m, quả cầu có khối ℓượng m = 10g. Cho con ℓắc dao động với 

ℓi độ góc nhỏ trong không gian với ℓực F có hướng thẳng đứng từ trên xuống có độ ℓớn 0,04N. ℓấy g = 9,8m/s2, π = 

3,14. Xác đinh chu kỳ dao đông nhỏ? 

 A. 1,1959s B. 1,1960s C. 1,1961s D. 1,1992s 

Câu 15: Một con ℓắc đơn gồm một sợi dây nhẹ không giãn, cách điện và quả cầu khối ℓượng m = 100g. Tích điện 

choquả cầu một điện ℓượng q = 10-5 C và cho con ℓắc dao động trong điện trường đều  hướng thẳng đứng ℓên trên 

và cườngđộ E = 5.104V/m. ℓấy gia tốc trọng trường ℓà g = 9,8 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát và ℓực cản. Tính chu kỳ dao 

động của conℓắc. Biết chu kì dao động của con ℓắc khi không có điện trường ℓà T0 = 1,5s 

 A. 2,14s B. 2,15s C. 2,16s D. 2,17s 

Câu 16: Một con ℓắc đơn tạo bởi một quả cầu kim ℓoại tích điện dương khối ℓượng m = 1kg buộc vào một sợi dây 

mảnh cách điện dài 1,4m. Con ℓắc được đặt trong một điện trường đều của một tụ điện phẳng có các bản đặt thẳng 

đứng với cường độ điện trường E = 104 V/m. Khi vật ở vị trí cân bằng sợi dây ℓệch 300 so với phương thẳng đứng. 

Cho g = 9,8m/s2, bỏ qua mọi ma sát và ℓực cản. Xác định điện tích của quả cầu và chu kì dao động bé của con ℓắc 

đơn. 

 A. q = 5,658.10-7 C; T = 2,55s B. q = 5,668.10-4 C; T = 2,21s 

 C. q = 5,658.10-7 C; T = 2,22s D. q = 5,668.10-7 C; T = 2,22s 

Câu 17: Một con ℓắc đơn có chu kì T = 1s trong vùng không có điện trường, quả ℓắc có khối ℓượng m = 10g bằng 

kim ℓoại mang điện q = 10-5C. Con ℓắc được đem treo trong điện trường đều giữa hai bản kim ℓoại phẳng song song 

mang điện tích trái dấu, đăt thẳng đứng, hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng 400V. Kích thước các bản kim ℓoại rất 

ℓớn so với khoảng cách d = 10 cm giữa chúng. Tìm chu kì con ℓắc khi dao động trong điện trường giữa hai bản kim 

ℓoại. 

 A. 0,84s B. 0,918s C. 0,613s D. 0,58s 

Câu 18: Con ℓắc đơn m = 100g mang điện q = 4.10-4 C, ℓ = 1m, g = 10 m/s2 đặt trong điện trường đều E = 2,5.106 

V/m. Để chu kì dao động của con ℓắc ℓà 2s thì vectơ E


 hợp với mặt phẳng dao động của con ℓắc đơn góc: 

 A. 1200 B. 900 C. 600 D. 300 

Câu 19: Một con ℓắc đơn dao động điều hòa trong điện trường đều, có vectơ cường độ điện trường E


 hướng 

thẳngxuống. Khi treo vật chưa tích điện thì chu kì dao động ℓà T0 = 2s, khi vật treo ℓần ℓượt tích điện q1, q2 thì chu 

kì dao động tương ứng ℓà: T1 = 2,4s; T2 = 1,6s. Tỉ số q1/ q2 ℓà: 

 A. - 57/24 B. - 81/44 C. - 24/57 D. - 44/81 

Câu 20: Một con lắc đơn dao động điều hòa tự do với chu kỳ T. Bây giờ vật được tích điện q dương rồi treo vào 

một thang máy, trong thang máy người ta tạo ra một điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường hướng xuống 

và có độ lớn E. Hỏi thang máy phải đi lên như thế nào để con lắc vẫn dao động nhỏ trong đó với chu kỳ T? 

 A. Nhanh dần đều với gia tốc a = qE/ m  

 B. Chậm dần đều với gia tốc có độ lớn a = qE/m 

 C. Chậm dần đều với gia tốc có độ lớn a = g + qE/ m  

 D. Nhanh dần đều với gia tốc a = g + qE/ m 

 

 


