
 

I. CÁC DẠNG LÝ THUYẾT CẦN NẮM: 

Chương I: DAO ĐỘNG CƠ 

§1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

I. DAO ĐỘNG CƠ 

1. Thế nào là dao động cơ: Là chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần 

quanh một vị trí cân bằng. 

2. Dao động tuần hoàn: Là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kỳ vật trở 

lại vị trí cũ theo hướng cũ. 

a. Chu kỳ T: Khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần. 

                                                         T = 




2
= 

t

N
 

            T: chu kì(s); t: thời gian (s); N: là số dao động thực hiện trong thời gian t. 

b. Tần số f: Số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây. 

                                                      f = 
1

T

 = 
2




     Đơn vị là Héc (Hz). 

c. Tần số góc: f2
T

2





                                   
Đơn vị là radian trên giây (rad/s). 

II. DAO DỘNG ĐIỀU HÒA 

1. Định nghĩa: Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay hàm sin) 

của thời gian. 

2. Phương trình và các giá trị đặc biệt:  

 Li độ Vận tốc Gia tốc 

Phương trình x = A.cos(t + ) 

 

v = – .A.sin(t + ) 

 = .A.cos(t +  + π/2) 

a = – 2.A.cos(t + )  

      = - 2.x 

VTCB x = 0 vmax = Aω a = 0 

VT biên xmax = A  v = 0  amax = 2A 

 

+ A: là biên độ dao động (hằng số, A > 0 ). 

+ (t + )(rad):  là pha của dao động tại thời điểm t 

+ (rad): là pha ban đầu tại thời điểm t = 0  đơn vị: rad. 

+ x: li độ của dao động . 

+ (rad/s): tần số góc của dao động ( > 0). 

3. Lực kéo về: F = ma = - mω2x. 

 + 
2

kvmax maxF ma m A kA     + kv minF 0      

4. Công thức độc lập thời gian:  A2 = x2 + 
2

2

v


= 

2 2

4 2

a v

 
 ;  amax = 

2

maxv

A
;    ω =  amax/vmax 

5. Đồ thị dao động điều hòa 

+ Đồ thị biể u diễn sự phụ thuộc của x, v, a vào t là một đường hình sin. 

+ Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của v vào x là một đường hình elip. 

+ Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của a vào v là một đường hình elip. 

+ Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của a vào x là một doạn thẳng đi qua  

gốc tọa độ. 

 

§2. CON LẮC LÒ XO DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

 

1. Tần số góc:  = 
k

m
 = 

g

l
 (rad/s)              

         với k(N/m): độ cứng của lò xo; m(kg): khối lượng của vật nặng;   l: đô ̣giãn ra của lò xo (m) 
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2. Chu kì: T = 2
m

k
 = 

t

N
 = 2

l

g


 (s)             với  N: số lần dao đôṇg trong thời gian t. 

3. Tần số: f = 
1 k

2 m
 (Hz) 

4. Lực hồi phục: Là lực làm vật dao động điều hòa ( lực kéo về ) luôn hướng về vị trí cân bằng và có 

độ lớn tỉ lệ với li độ x:                                       
hpF kx    

Với: 2ω.mk  ; k: độ cứng lò xo; dấu “–“ cho biết lực F  luôn hướng về vị trí cân bằng. 

 

5. Khảo sát dao động con lắc lò xo về mặt năng lượng. 

+ Thế năng:  Wt = 
1

2

k.x2 = 
2

1
kA2cos2(t + ).  

+ Đôṇg năng: Wđ = 
1

2

m.v2=
2

1
m2A2sin2(t +) =

2

1
kA2sin2( + ). 

+ Cơ năng của con lắc lò xo: 

                     W = Wt + Wđ =
2

1
kx2 + 

2

1
mv2 = Wt max = Wđ max = 

1

2

kA2 = 
1

2

m2A2 = const. 

W: cơ năng (năng lượng) (J). A: biên độ (m). m: khối lượng (kg). 

Chú ý:  

+ Thế năng và động năng của con lắc đơn biến thiên tuần hoàn với ’ = 2; f’ = 2f; T’ = T/2. 

+ Trong một chu kì có 4 lần động năng và thế năng của vật bằng nhau nên khoảng thời gian liên tiếp 

giữa hai lần động năng và thế năng bằng nhau là 
4

T
. 

+ Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động ( W~A2 ). 

 

§3. CON LẮC ĐƠN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

1.  Tần số góc:
g

l
   (rad/s) - Chu kỳ: 

g

l
2T   (s)  - Tần số: f = 

l

g

2

1
. 

2. Phương trình dao động điều hòa: Nếu góc  nhỏ (  < 100 ) 

+ Phương trình li độ: s = s0.cos(t + ) (với s0 = l.0)  

+ Phương trình li độ góc:  = 0.cos(t + ).     (với s0 = l.0;   s = l.) 

 + S 2

0
  =  s2 +

2

2



v
;    +  2

0
  =   2 +

gl

v 2

 

3. Lực thành phần Pt là lực kéo về: Pt = – m.g.sin ↔ t

s
P m.g. m.g.

l
       

4. Khảo sát dao động con lắc đơn về mặt năng lượng. 

+ Động năng: 2
đ

1
W m.v

2
 = mgl(cos - cos0) 

+ Thế năng: Wt = mgl.(1 – cos) (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) 

+  Cơ năng: 21
W m.v m.g.l.(1 cos )

2
   

0  10   W = 
1

2

m2S 2

0
 = 

2

1
mgl 2

0  

+ Khi Wđ  = nWt o oS α
s = ± ;   α= ±

n+1 n+1


 


  

5. Ứng dụng: Đo gia tốc rơi tự do 
2

2

4 .
g

T


 . 

§4. DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC 

Nếu không có ma sát, con lắc dao động điều hòa với tần số riêng 0f .  

+ Tần số riêng 0f  vì nó chỉ phụ thuộc đặc tính của hệ. 



+ CLLX: f0 = 
1 k

2 m            
CLĐ:

 
f0  = 

l

g

2

1
.
 
 

I. DAO ĐỘNG TẮT DẦN: 

1. Thế nào là dao động tắt dần: Là dao động có biên độ (hoặc cơ năng) giảm dần theo thời gian. 

2. Giải thích: Do lực ma sát, lực cản của môi trường. 

3. Ứng dụng: Thiết bị đóng cửa tự động hay bộ phận giảm xóc,.. 

II. DAO ĐỘNG DUY TRÌ: 

Là dao động được duy trì bằng cách giữ cho biên độ dao động của con lắc không đổi mà không làm 

thay đổi chu kỳ dao động riêng ( bằng cách cung cấp cho hệ một phần năng lượng đúng bằng phần 

năng lượng tiêu hao do ma sát sau mỗi chu kỳ ). Ví dụ: dao động con lắc đồng hồ. 

III. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC: 

1. Thế nào là dao động cưỡng bức: Là dao động được duy trì bằng cách giữ cho biên độ dao động 

của con lắc không đổi bằng cách tác dụng vào hệ một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn. 

Ví dụ: dao động thân xe buýt khi xe nổ máy. 

2. Đặc điểm: 

- Biên độ không đổi, tần số dao động của hệ bằng tần số của lực cưỡng bức. 

- Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ lực cưỡng bức, độ chênh lệch giữa tần số của lực 

cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động. 

IV. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG: 

1. Định nghĩa: Là hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số f của 

lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng f0 của hệ dao động. 

Điều kiện cộng hưởng: Hệ dao động cưởng bức sẽ có cộng hưởng khi tần số f của lực cưởng bức bằng 

tần số riêng f0 hệ dao động. (f = f0) 

2. Tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng: 

- Cộng hưởng có lợi: hộp đàn của đàn ghita,  

- Cộng hưởng có hại: cầu, khung xe, bệ máy,  

 

§5. TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ 

1. Vectơ quay: Một dao động điều hòa có phương trình x = A.cos(t + )  

được biểu diễn bằng véctơ quay OM  có các đặc điểm sau: 

+ Có gốc tại gốc tọa độ của trục Ox. 

+ Có độ dài bằng biên độ dao động, OM = A. 

+ Hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu φ. 

2. Phương trình dao động tổng hợp 

- Giả sử một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x1 = A1.cos(t + 

1); x2 = A2.cos(t + 2)  

- Dao động tổng hợp hợp có dạng: x = A.cos(t + ) 

+ Biên độ : )cos(AA2AAA 1221

2

2

2

1

2   

+ Pha ban đầu:
2211

2211

cosAcosA

sinAsinA
tan




  

3. Ảnh hưởng của độ lệch pha: 

+ Nếu hai dao động thành phần cùng pha:  = 2k  Amax = A1 + A2 

+ Nếu hai dao động thành phần ngược pha:  = (2k + 1)  21 AAAmin   

+ Nếu độ lệch pha bất kỳ thì: |A1 - A2|  A  A1 + A2. 

 

Chương II: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM 

§7. SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ 

I. SÓNG CƠ: 

1. Sóng cơ: Là dao động lan truyền trong môi trường. Sóng cơ không truyền được trong chân không. 

2. Sóng ngang: Là sóng có phương dao động (của các phần tử môi trường) vuông góc với phương 

truyền sóng. Sóng ngang truyền được trong chất rắn và trên mặt nước. 

3. Sóng dọc: Là sóng có phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền 

sóng. Sóng dọc truyền trong chất khí, chất lỏng và chất rắn. 



II. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT SÓNG HÌNH SIN: 

1. Sự truyền của một sóng hình sin: Sự truyền sóng chính là sự lan truyền của pha dao động. 

2. Các đặc trưng của một sóng hình sin: 

a. Biên độ sóng A: Biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng  

truyền qua. 

b. Chu kỳ sóng T: Chu kỳ dao động của một phần tử của môi trường có sóng  

truyền qua. 

c. Tần số sóng f:
T

1
f   

d. Tốc độ truyền sóng v: Tốc độ lan truyền dao động trong môi trường. 

e. Bước sóng λ: Quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ :  
v

v.T
f

    

+ Hai phần tử liên tiếp cách nhau một bước sóng thì dao động cùng pha. 

+ Hai phần tử liên tiếp cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha. 

f. Năng lượng sóng: Năng lượng dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua. 

g. Độ lệch pha: Nếu hai điểm M, N trong môi trường truyền sóng cách nguồn O những khoảng dM và 

dN thì: 

+ M và N bất kì:
λ

dd
π2φ MN

MN


  

+ M và N cùng phương truyền sóng:
λ

MN
π2φMN   

III. PHƯƠNG TRINH SÓNG: 

- Phương trình sóng tại gốc tọa độ: u0 = A.cost. 

- Phương trình sóng tại M cách gốc tọa độ O một khoảng x: cos ( )Mu A t t   

mà:
x

t
v

  ; .vT   M

x t x
u A.cos t A.cos 2

v T

   
        

   
. 

- Phương trình sóng là hàm tuần hoàn của thời gian và không gian. 

§8. GIAO THOA SÓNG 

1. Định nghĩa: Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở 

đó chúng luôn tăng cường lẫn nhau ( hypebol nét liền ); có những điểm ở đó chúng luôn triệt tiêu lẫn 

nhau ( hypebol nét đứt ). Các gợn sóng hình hypebol gọi là vân giao thoa. 

2. Dao động của một điểm trong vùng giao thoa: 

- Phương trình dao động tổng hợp tại M: uM = u1M + u2M
2 1 1 2

M

(d d ) d d
u 2A cos cos( t )

  
  

 
 

- Vậy biên độ dao động của phần tử tại M: 2 1
M

(d d )
A 2A. cos

 



. 

3. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa: 

a. Vị trí các cực đại giao thoa: d2 – d1 = k. với: k = 0, ±1, ±2,.. 

- Những điểm tại đó dao động có biên độ cực đại là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ 

nguồn truyền tới bằng một số nguyên lần bước sóng . 

- Quỹ tích những điểm này là những đường hypebol có tiêu điểm là S1S2, gọi là vân giao thoa cực đại. 

b. Vị trí các cực tiểu giao thoa: 2 1

1
d d (k ).

2
     với: k = 0, ±1, ±2,.. 

- Những điểm tại đó dao động có biên độ triệt tiêu là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ  

nguồn truyền tới bằng một số nữa nguyên lần bước sóng . 

- Quỹ tích những điểm này là những đường hypebol có tiêu điểm là S1S2, gọi là vân giao thoa cực tiểu. 

4. Khoảng cách giữa hai đỉnh liên tiếp của hai hyperbol cùng loại (giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu 

giao thoa) bằng
2

λ
. 

5. Điều kiện giao thoa, sóng kết hợp  

- Điều kiện để có giao thoa: hai nguồn sóng là hai nguồn kết hợp. 

- Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có: 



+ Dao động cùng phương, cùng chu kỳ ( hay tần số ). 

+ Có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

 

§9. SÓNG DỪNG 

1. Sự phản xạ của sóng 

- Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ  

- Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ  

2. Sóng dừng 

a. Định nghĩa: 

- Sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút (các điểm đứng yên) và các bụng (các 

điểm dao động với biên độ cực đại) gọi là sóng dừng. 

- Sóng tới và sóng phản xạ, nếu truyền theo cùng một phương, thì có thể giao thoa với nhau và tạo 

thành một hệ sóng dừng. 

- Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng nữa bước sóng λ/2.  

b. Điều kiện xảy ra sóng dừng trên dây: 

- Sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định: l k.
2


       với k = 1, 2, 3,. 

- Sóng dừng trên sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do: l (2k 1).
4


      với k = 0, 1, 2, 3,. 

§10. SÓNG ÂM. ĐẶC TRƯNG CỦA ÂM 

I. Âm. Nguồn âm 

1. Âm là gì? Sóng âm là sóng cơ truyền trong các môi trường khí, lỏng, rắn (gọi tắt là âm). 

2. Nguồn âm: Một vật dao động phát ra âm là một nguồn âm. Tần số dao động của nguồn chính là tần 

số của sóng âm gọi là tần số âm. 

3. Âm nghe được, hạ âm, siêu âm: 

- Âm nghe được (âm thanh): Âm tần số từ 16Hz đến 20.000Hz. 

- Hạ âm: Âm có tần số < 16Hz. 

- Siêu âm: Âm có tần số > 20.000Hz. Tai người không nghe được siêu âm và hạ âm. 

4. Sự truyền âm: 

a. Môi trường truyền âm: Âm truyền được qua các chất rắn, lỏng và khí. Âm không truyền được 

trong chân không, xốp, bông,. (gọi là chất cách âm). 

b. Tốc độ truyền âm: Trong mỗi môi trường, âm truyền với một tốc độ nhất định không đổi. Tốc độ 

truyền âm trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí và nhỏ hơn trong chất rắn. 

II. Những đặc trưng vật lí của âm 

1. Tần số âm: Đặc trưng vật lý quan trọng của âm 

2. Cường độ âm và mức cường độ âm: 

a. Cường độ âm I: Đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích 

vuông góc với phương truyền âm trong một đơn vị thời gian. Đơn vị W/m2. 

b. Mức cường độ âm:
0

I
L lg (B)

I
  hoặc

0

I
L 10.lg (dB)

I
 ;   

Âm chuẩn có: f = 1000 Hz và I0 = 10–12 W/m2. 

3. Âm cơ bản và họa âm. Đồ thị dao động của âm: 

- Khi một nhạc cụ phát ra một âm có tần số f0 (âm cơ bản) thì đồng thời cũng phát ra các âm có tần số 

2f0, 3f0, 4f0 (các họa âm) tập hợp các họa âm tạo thành phổ của nhạc âm. 

- Tổng hợp đồ thị dao động của tất cả các họa âm ta có đồ thị dao động của nhạc âm là đặc trưng vật lý 

của âm. 

III. Những đặc trưng sinh lí của âm 

1. Độ cao: Đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số âm. 

- Tần số lớn: Âm cao. 

- Tần số nhỏ: Âm trầm. 

2. Độ to: Đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với mức cường độ âm. Cường độ càng lớn: Nghe càng to 

3. Âm sắc 

- Đặc trưng sinh lí của âm giúp ta phân biệt âm do các nguồn âm khác nhau phát ra. 

- Âm sắc liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm. 



Chương III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 

§12. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 

I. KHÁI NIỆM DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU: 

Dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian theo quy luật hàm sin hay cosin. 

i = I0 cos(t + ) 

- I0 > 0: giá trị cực đại của dòng điện tức thời i. - ω> 0: tần số góc của dòng điện tức thời i.  

- 
ω

π2
T  : chu kì của dđ tức thời i.   - 

T

1
f  : tần số của dđ tức thời i. 

- (t + ): pha của dđ tức thời i.   - : pha ban đầu của dđ tức thời i. 

II. NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU: 

- Xét một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn, khép kín,  diện tích mỗi vòng S, N vòng dây, quay quanh trục cố 

định đồng phẳng với cuộn dây đặt trong từ trường đều B  có phương  với trục quay. 

- Giả sử lúc t = 0,  = 0. 

- Lúc t > 0  = t, từ thông qua cuộn dây:  = NBScos = NBScost 

- Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây: e = 



dt

d
N.B.S..sint. 

- Nếu cuộn dây kín có điện trở R thì cường độ dòng điện cảm ứng cho bởi: tωsin
R

ω.S.B.N

R

e
i  .  

+ Đặt 
R

ω.S.B.N
I0  : cường độ dòng điện cực đại. 

+ Đây là dòng điện xoay chiều với tần số góc  và cường độ cực đại I0. 

+ Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều là dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. 

III. GIA TRỊ HIỆU DỤNG: 

1. Giá trị trung bình của công suất trong 1 chu kì (công suất trung bình)
22

0 RIRI
2

1
p P  

Với:
2

I
I

2

02   hay 
2

I
I 0 : giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều (cường độ hiệu dụng). 

2. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá trị của cường độ dòng điện 

không đổi sao cho khi đi qua cùng một điện trở R, thì công suất tiêu thụ trong R bởi dòng điện không 

đổi ấy bằng công suất trung bình tiêu thụ trong R bởi dòng điện xoay chiều nói trên. 

3. Giá trị hiệu dụng: 

0II
2

  Tương tự: 0E
E

2
  và  0U

U
2

  

§13. CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 

- Nếu cường độ dòng điện xoay chiều trong mạch: i = Imcost = I 2 cost 

 điện áp xoay chiều ở hai đầu mạch điện: u = U0cos(t+ ) = U 2 cos(t+ )  

- Với  là độ lệch pha giữa u và i: 

+ Nếu  > 0: u sớm pha  so với i. 

+ Nếu  < 0: u trễ pha || so với i. 

+ Nếu  = 0: u cùng pha với i. 

I. MẠCH ĐIỆN CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ R: 

+ u = U0cost  i = I0cost :  u cùng pha i 

+ Cường độ hiệu dụng 
U

I
R


 
 

II. MẠCH ĐIỆN CHỈ CÓ TỤ ĐIỆN C: 

+ Cho u = U0cost  )
2

tcos(Ii 0


 : u trễ pha hơn i 1 góc

2


 

+Dung kháng: C

1
Z

C



(Ω)  

+ Định luật Ôm:
 C

U
I

Z
 : cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện có giá trị 



 bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và dung kháng của mạch. 

* Ý nghĩa của dung kháng: 

+ ZC là đại lượng biểu hiện sự cản trở dòng điện xoay chiều của tụ điện. 

+ Dđ xoay chiều có tần số cao (cao tần) chuyển qua tụ điện dễ dàng hơn dđ xoay chiều tần số thấp. 

+ ZC cũng có tác dụng làm cho i sớm pha 
2

π
 so với u. 

III. MẠCH ĐIỆN CHỈ CÓ CUỘN CẢM THUẦN L: 

+ Cho u = U0cost  )
2

tcos(Ii 0


 : u trễ pha hơn i 1 góc

2


 

+ Cảm kháng: LZ L   

+ Định luật Ôm:
 L

U
I

Z
 : cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm có giá trị 

bằng thương số của điện áp hiệu dụng và cảm kháng của mạch. 

* Ý nghĩa của cảm kháng: 

+ ZL là đại lượng biểu hiện sự cản trở dòng điện xoay chiều của cuộn cảm. 

+ Cuộn cảm có L lớn sẽ cản trở nhiều đối với dđ xoay chiều, nhất là dđ xoay chiều cao tần. 

+ ZL cũng có tác dụng làm cho i trễ pha 
2

π
 so với u. 

§14. MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP 

 

 

I. MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN NẮM 

1. Tổng trở:
2

CL

2 )ZZ(RZ   ( Nếu cuộn L có điện trở r thì 
2

CL

2 )ZZ()rR(Z  ) 

2. Điện áp:
2

CL

2 )UU(UU   

3. Tổng trở:
2

CL

2 )ZZ(RZ   ( Nếu cuộn L có điện trở r thì 
2

CL

2 )ZZ()rR(Z  ) 

4. Định luật Ohm:
Z

U
I 0

0   hay 
Z

U
I  : Cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều có R, L, C 

mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng của mạch và tổng trở của mạch. 

5. Độ lệch pha:
R

ZZ

U

UU
φtan CL

R

CL 



  

+ Nếu ZL > ZC   > 0: u sớm pha so với i một góc  (đoạn mạch có tính cảm kháng) 

+ Nếu ZL < ZC   < 0: u trễ pha so với i một góc  ( đoạn mạch có tính dung kháng) 

+ Nếu ZL = ZC   = 0: u cùng pha với i  

II.CỘNG HƯỞNG ĐIỆN 

- R,U = hằng số. Khi ZL = ZC  LC2 = 1 thì xảy ra cộng hưởng điện. 

- Khi đó: +  = 0 → Dòng điện cùng pha với điện áp 

               + Zmin = R;  
R

U
Imax  ; UR = U 

§15. CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT 

I. CÔNG SUẤT CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU: 

- Công suất thức thời: p = ui  

- Công suất trung bình( công suất tiêu thụ của đoạn mạch): P = UIcos = RI2  

- Điện năng tiêu thụ: W = P.t 

II. HỆ SỐ CÔNG SUẤT: 

- Hệ số công suất: cos = 
U

U R  = 
Z

R
 ( 0  cos 1). 

- Ý nghĩa:
φcosU

rI
φcosU

I
22

2

hp

P
P

P
 → cos nhỏ thì hao phí trên đường dây sẽ lớn. 

§16. TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA - MÁY BIẾN ÁP 

I. BÀI TOÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA: 

L R C 



- Công suất máy phát:Pphát = Uphát.I. 

- Công suất hao phí:Phaophí  = rI2 = 
phát

phát

r

U

P
. 

- Giảm hao phí có hai cách: 

+ Giảm r: Cách này rất tốn kém chi phí, ít sử dụng. 

+ Tăng U: Bằng cách dùng thiết bị biến đổi điện áp (máy biến áp), cách này có hiệu quả. 

II. MÁY BIẾN ÁP: 

1. Định nghĩa: Thiết bị có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều. 

2. Cấu tạo: Gồm một khung sắt non có pha silíc (lõi biến áp) và 2 cuộn dây dẫn quấn trên 2 cạnh của 

khung. Cuộn dây nối với nguồn điện gọi là cuộn sơ cấp. Cuộn dây nối với tải tiêu thụ gọi là cuộn thứ 

cấp. 

3. Nguyên tắc hoạt động: Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 

Dòng điện xoay chiều trong cuộn sơ cấp gây ra biến thiên từ thông trong cuộn thứ cấp làm phát sinh 

dòng điện xoay chiều. 

4. Công thức: 

- N1, U1, I1 là số vòng dây, hiệu điện thế, cường độ dòng điện cuộn sơ cấp. 

- N2, U2, I2 là số vòng dây, hiệu điện thế, cường độ dòng điện cuộn thứ cấp. 
1

2

2

1

1

2

N

N

I

I

U

U
  

5. Ứng dụng: Truyền tải điện năng, nấu chảy kim loại, hàn điện  

 

§17. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 

I. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA: 

- Phần cảm: Là nam châm tạo ra từ thông biến thiên bằng cách quay quanh một trục  gọi là rôto. 

- Phần ứng: Gồm các cuộn dây giống nhau cố định trên một vòng tròn  gọi là Stato 

- Tần số dòng điện xoay chiều: f = pn.    Trong đó: p số cặp cực, n số vòng/giây. 

II. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA: 

1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động: 

+ Máy phát điện xoay chiều ba pha là máy tạo ra ba suất điện 

 động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biên độ và lệch  

pha nhau 
2

3


. 

+ Cấu tạo: Gồm ba cuộn dây hình trụ giống nhau gắn cố định  

trên một vòng tròn lệch nhau 1200. Một nam châm quay quanh 

 tâm O của đường tròn với tốc độ góc không đổi.  

+ Nguyên tắc: Khi nam châm quay từ thông qua ba cuộn dây  

biến thiên lệch pha 
2

3


 làm xuất hiện ba suất điện động xoay  

chiều cùng tần số, cùng biên độ, lệch pha 
2

3


. 

2. Dòng ba pha: là hệ 3 dòng điện xoay chiều hình sin có cùng tần số, nhưng lệch pha với nhau 
2

3


. 

3. Ưu điểm dòng điện 3 pha:  

- Tiết kiệm được dây dẫn 

- Cung cấp điện cho các động cơ ba pha. 

§18. ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA 

I. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG: 

- Tạo ra từ trường quay. 

- Khung dây dẫn kín (có thể quay xung quanh trục trùng với trục  

quay của từ trường) đặt trong từ trường quay sẽ quay đuổi theo từ  

trường đó với tốc độ nhỏ hơn. 

- Tốc độ góc của khung luôn luôn nhỏ hơn tốc độ góc của từ  

trường, nên động cơ hoạt động theo nguyên tắc này gọi là động cơ  

không đồng bộ. 

II. ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA: 



- Stato: Gồm ba cuộn dây có dòng điện xoay chiều giống nhau,  

đặt lệch 1200 trên một vòng tròn tạo nên từ trường quay. 

- Rôto: Khung dây dẫn quay dưới tác dụng của từ trường quay. 

- Sử dụng hệ dòng điện 3 pha để tạo nên từ trường quay: 

+ Cảm ứng từ do ba cuộn dây tạo ra tại O: 

tωcosBB 01  , )
3

π2
tωcos(BB 02  , )

3

π4
tωcos(BB 03   

+ Cảm ứng từ tổng hợp tại O: 321 BBBB   

Có độ lớn 0B
2

3
B  và có đầu mút quay xung quanh O với tốc độ góc . 

 

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP, CÂU HỎI: 

§1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

Dạng 1: Vân dụng công thức 

Dạng 2: Viết phương trình dao động điều hòa 

Dạng 3: Tìm thời gian trong dao động điều hòa 

VÍ DỤ 

Bài 1: Một vật có khối lượng m = 100g dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng,  có li độ thoả 

mãn phương trình: 3 (5 )
6

x cos t


   (cm) 

a. Tìm biên độ, chu kỳ, pha ban đầu của dao động 

b. Tính vận tốc và gia tốc của vật khi nó đang dao động ở vị trí có li độ x = 3cm. 

c. Tính vận tốc và gia tốc của vật tại thời điểm t = 1/30s? Hãy cho biết hướng chuyển động? 

c. Tính cơ năng của vật?   

Bài 2: Một vật dao động điều hòa trong 10s thực hiện được 50 dao động. Khi vật cách vị trí cân bằng 

cm22  thì có vật tốc scm /220  . Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. 

a. Tính chu kì, tần số góc. 

b. Tính biên độ dao động 

c. Lập phương trình dao dộng của vật? 

d. Tìm thời điểm vật qua vị tri x = 2cm lầm thứ 2018. 

Bài 3: Đồ thị li độ của một vật dao động điều hoà có dạng như hình 

vẽ. Tìm phương trình dao động của vật ? 

 

Bài 4: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox, với O trùng 

với vị trí cân bằng của chất điểm. Đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ x 

chất điểm theo thời gian t cho ở hình vẽ. Tìm phương trình vận tốc của 

chất điểm?  

 

Bài 5: Một vật có khối lượng 400g  dao động điều hoà có đồ thị động 

năng như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0 vật đang chuyển động theo 

chiều dương, lấy 2 10  . Phương trình dao động của vật là? 

 

 

 

§2. CON LẮC LÒ XO DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

Dạng 1: Vận dụng công thức CLLX 

Dạng 2: Bài toán liên quan đến lực đàn hồi và chiều dài lò xo 

VÍ DỤ 

Bài 11: Một vật nặng gắn vào một lò xo có độ cứng k = 100 N/m dao động điều hoà, thực hiện 10 dao 

động trong 4 s. Tính chu kỳ dao động và khối lượng của vật. Lấy  
2  = 10   



Bài 13: Một lò xo treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên l0 = 25 cm khi treo vào lò xo vật nặng có khối 

lượng m thì ở vị trí cân bằng lò xo có chiều dài 27,5 cm. Tính chu kỳ dao động tự do của con lắc này 

lấy g = 10m/s2 

Bài 16: Một vật có khối lượng m treo vào lò xo thẳng đứng. Vật dao động điều hoà với tần số f1= 6 

Hz. Khi treo thêm 1 gia trọng m = 44 g thì tấn số dao động là f2 = 5 Hz. Tính khối lượng m và độ 

cứng k của lò xo. 

Bài 7: Một vật có khối lượng m treo bằng một lò xo vào một điểm cố định O thì dao động với tần số 

5Hz. Treo thêm một vật khối lượng m = 38g vào vật thì tần số dao động là 4,5Hz. Tính độ cứng k của 

lò xo. Lấy  g = 10m/s2 . 

Bài 5: Treo vào lò xo một vật có khối lượng m thấy nó bị kéo dãn, dài thêm 90mm. Dùng tay kéo vật 

xuống thấp theo phương thẳng đứng một đoạn dài 36mm rồi buôn tay ra. Thời gian thực hiện 40 dao 

động toàn phần đo được là t = 24s. Lấy  = 3,14. Tính gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm? 

Bài 8: Quả cầu khối lượng m = 100g treo vào lò xo độ cứng k = 10N/m. Từ vị trí cân bằng O (chọn 

làm gốc tọa độc) ta kéo thẳng quả cầu xuống đoạn OM = 2cm rồi truyền vận tốc có độ lớn 20cm/s theo 

phương thẳng đứng hướng lên. Chọn t = 0 là lúc quả cầu qua vị trí cân bằng O lần đầu tiên, chiều 

dương hướng xuống. Viết phương trinh dao động của quả cầu. 

Bài 1: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẵng nghiêng góc  = 300 so với mặt phẵng nằm ngang. Ở vị trí 

cân bằng lò xo giãn một đoạn 5 cm. Kích thích cho vật dao động thì nó sẽ dao động điều hòa với vận 

tốc cực đại 40 cm/s. Chọn trục tọa độ trùng với phương dao động của vật, gốc tọa độ tại vị trí cân 

bằng, gốc thời gian khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Viết phương trình dao động của 

vật. Lấy g = 10 m/s2. 

Bài 1: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nặng có khối lượng 100 g. Kích thích cho con lắc dao 

động theo phương thẳng đứng thì thấy con lắc dao động điều hòa với tần số 2,5 Hz và trong quá trình 

vật dao động, chiều dài của lò xo thay đổi từ l1 = 20 cm đến l2 = 24 cm. Xác định chiều dài tự nhiên 

của lò xo và tính lực đàn hồi cực đại, cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động. Lấy 2 = 10 và g = 

10 m/s2. 

Bài 1: Một con lắc lò xo gồm một quả nặng khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m, khối lượng 

không đáng kể treo thẳng đứng. Cho con lắc dao động với biên độ 5 cm. Lấy g = 10 m/s2; 2 = 10. Xác 

định tần số và tính lực đàn hồi cực đại, lực đàn hồi cực tiểu của lò xo trong quá trình quả nặng dao 

động. 

§3. CON LẮC ĐƠN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

Dạng 1: Vận dụng công thức CLĐ. Viết phương trình dao động điều hòa CLĐ 

Dạng 2: Sự thay đổi chu kì CLĐ   

VÍ DỤ 

Bài 1: Con lắc đơn chiều dài l = 25cm, khối lượng m = 100g ở nơi gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Từ 

vị trí cân bằng, ta  kéo vật  để dây treo lệch với đường thẳng đứng góc α0 = 90 rồi thả không vận tốc 

đầu để con lắc dao động điều hòa. Chọn gốc thời gian là lúc con lắc qua vị trí cân bằng lần đầu tiên 

theo chiều dương.  

a. Viết phương trình dao động theo li độ dài và li độ góc. 

b. Tính cơ năng con lắc và lực kéo về cực đại. 

Bài 2: Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 100 g, treo vào đầu sợi dây dài l = 50 

cm, ở một nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Con lắc dao động điều hòa với 

biên độ góc 0 = 100 = 0,1745 rad. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Tính thế năng, động năng, 

vận tốc và sức căng của sợi dây tại: 

 a) Vị trí biên.  b) Vị trí cân bằng. 

Bài 3: Trong cùng một khoảng thời gian và ở cùng một nơi trên Trái Đất một con lắc đơn thực hiện 

được 60 dao động. Tăng chiều dài của nó thêm 44 cm thì trong khoảng thời gian đó, con lắc thực hiện 

được 50 dao động. Tính chiều dài và chu kỳ dao động ban đầu của con lắc. 

Bài 4: Ở cùng một nơi trên Trái Đất con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kỳ T1 = 2 s, chiều dài 

l2 dao động với chu kỳ T2 = 1,5 s. Tính chu kỳ dao động của con lắc đơn có chiều dài l1 + l2 và con lắc 

đơn có chiều dài l1 – l2. 

Bài 5: Một con lắc đơn gồm quả cầu có khối lượng riêng  = 4.103 kg/m3. Khi đặt trong chân không 

nó dao động với chu kì T = 1,5 s. Lấy g = 9,8 m/s2. Tính chu kì dao động của con lắc khi nó dao động 

trong nước. Biết khối lượng riêng của nước là n = 1 kg/l. 



Bài 6: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = 

+ 5.10-6C, được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều mà vectơ 

cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m, hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s2. Xác định chu 

kì dao động của con lắc. 

§4. DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC 

Dạng 1: Dao động tắt dần con lắc lò xo 

Dạng 2: Cộng hưởng cơ 

VÍ DỤ 

Bài 1: Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ của nó giảm 0,5%. Hỏi năng 

lượng dao động của con lắc bị mất đi sau mỗi dao động toàn phần là bao nhiêu %? 

Bài 2: Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Cơ năng ban đầu của nó là 5 J. Sau ba chu kì dao động 

thì biên độ của nó giảm đi 20%. Xác định phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng trung bình trong 

mỗi chu kì. 

Bài 3: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 

160 N/m. Con lắc dao động cưởng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số f. Biết biên độ 

của ngoại lực tuần hoàn không đổi. Khi thay đổi f thì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi f = 

2 Hz thì biên độ dao động của viên bi đạt cực đại. Tính khối lượng của viên bi. 

Bài 4: Một tàu hỏa chạy trên một đường ray, cứ cách khoảng 6,4 m trên đường ray lại có một rãnh nhỏ 

giữa chổ nối các thanh ray. Chu kì dao động riêng của khung tàu trên các lò xo giảm xóc là 1,6 s. Tàu 

bị xóc mạnh nhất khi chạy với tốc độ bằng bao nhiêu? 

§5. TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ 

Dạng 1: Tổng hợp 2 dao động thành phần: x = x1 + x2 

Dạng 2: Biết x và x1. Tìm x2 

Bài 1: Một vật  m = 100g, tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với các 

phương trình li độ lần lượt là x1 = 3cos(20t + 
4


) và x2 = 7cos(20t + 

5

4


); (x1 và x2 tính bằng cm, t 

tính bằng s).  

a. Lập phương trình dao động.  

b. Tính vận tốc cực đại và gia tốc cực đại và cơ năng của vật 

Bài 2: Vật khối lượng 400 g tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương với các phương 

trình x1 = 3sin(5t +
2


) (cm); x2 = 6cos(5t +

6


) (cm). Xác định cơ năng, vận tốc cực đại của vật. 

Bài 3: Một vật khối lượng 200 g thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số 

với các phương trình: x1 = 4cos(10t + 
3


) (cm) và x2 = A2cos(10t + ). Biết cơ năng của vật là 0,036 J. 

Xác định A2. 

Bài 4: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có biểu thức x = 5 3 cos(6t + 
2


) 

(cm). Dao động thứ nhất có biểu thức là x1 = 5cos(6t + 
3


) (cm). Tìm biểu thức của dao động thứ hai. 

§6.THỰC HÀNH 

Bài 1: Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T của một vật bằng cách  

đo thời gian mỗi dao động. Ba lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,00s; 2,05s; 

2,00s ; 2,05s; 2,05s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s. Kết quả của phép đo chu kỳ được biểu 

diễn bằng  

 A. T = 2,025 ± 0,024 (s)   B. T = 2,030 ± 0,024 (s)  

 C. T = 2,025 ± 0,024 (s)   D. T = 2,030 ± 0,034 (s)  

Bài 2: Khi đo gia tốc trọng trường bằng cách sử dụng con lắc đơn, người ta đo chiều dài con lắc và chu  

kì dao động của con lắc và tính gia tốc trọng trường theo công thức 
2

2

4
g

T


 . Sai số gián tiếp của  

phép đo được xác định theo công thức 



A. 
g T

g T

   
  


    B. 

g T
2.

g T

   
  


 

C. 
g T

g T

  
       D. 

g T
2.

g T

  
   

 

Chương II: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM 

§7. SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ 

Dạng 1: Vận dụng công thức 

Dạng 2: Viết phương trình sóng 

VÍ DỤ 

Bài 1: Nguồn phát sóng S trên mặt nước dao động với tần số f = 100Hz gây ra các sóng có biên độ A 

không đổi. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp trên phương truyền sóng là 3 cm. Vận tốc truyền 

sóng trên mặt nước là? 

Bài 2: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng 

cách giữa hai ngọn sóng kế nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là? 

Bài 3: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 8cos2(
t

0.1

 – 
x

50

)(mm), trong đó x tính bằng 

cm, t tính bằng giây. Tính bước sóng ? 

Bài 4: Một sóng truyền trên mặt biển có 2m  . Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng 

một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là? 

Bài 5: Mũi nhọn S chạm vào mặt nước dao động đều hòa với tần số f= 20Hz. Thấy rằng hai điểm A và 

B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d= 10cm luôn dao động 

ngược pha. Biết rằng tốc độ truyền sóng từ 0,7m/s đến 1m/s. Tốc độ truyền sóng là? 

Bài 6: Phương trình dao động của nguồn O là 2 os(100 ) ( )u c t cm . Tốc độ truyền sóng là 10 m/s. 

Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. 

a. Tính bước sóng. 

b. Viết phương trình sóng tại điểm M cách nguồn O một khoảng 0,3 m trên phương truyền sóng? 

Bài 7: Một dao động truyền từ O đến M với vận tốc v = 60cm/s, biết OM= 2cm. Phương trình dao 

động tại M ở thời điểm t là 10cos(10 )Mu t cm .  

a. Tính bước sóng. 

b. Viết phương trình sóng tại điểm O ? 

§8. GIAO THOA SÓNG( chỉ xét 2 nguồn cùng pha) 

Dạng 1: Viết được phương trình sóng tổng hợp 

Dạng 2: Tính được bước sóng, tần số và vận tốc truyền sóng trong giao thoa 

Dạng 3: Tính được số cực đại, cực tiểu trên S1S2, trên đường CD bất kì, trên đường tròn hoặc 

elip  

VÍ DỤ 

Bài 1: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng 1S và 2S  dao 

động với phương trình là 1 2 4coss su u t   cm. Tốc độ truyền sóng là v = 10cm/s.  

a. Tìm bước sóng 

b. Viết biểu thức sóng tại điểm M cách 1S và 2S  một khoảng lần lượt là 1d = 5cm, 2d =10cm? 

Bài 2: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 

20Hz, cùng pha. Tại một điểm M cách A và B lần lượt là 16cm và 20cm, sóng có biên độ cực đại, giữa 

M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là? 

Bài 3: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 

13Hz, cùng pha.  Tại một điểm M cách các nguồn A, B những khoảng d1 = 19cm, d2 = 21cm, sóng có 

biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực không có dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt 

nước là? 

Bài 4: Dùng một âm thoa phát ra âm tần số f = 100 Hz, người ta tạo ra tại hai điểm A, B trên mặt nước 

hai nguồn sóng có cùng biên độ, cùng pha. Khoảng cách AB = 2,5 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt 

nước là 75 cm/s.  

a. Số điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu trên đoạn AB là? 

b. Tính số điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu trên đường tròn đường kính 3cm 



c. Gọi ABCD là hình vuông trên mặt nước. Tính số điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu trên 

đoạn AC? 

§9. SÓNG DỪNG 

Tính số nút và số bụng. Điều kiện xảy ra sóng dừng 

 

Bài 1: Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa 

dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Trên dây AB có một sóng 

dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tính số nút và số bụng trên dây? 

Bài 2: Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 

50Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là? 

Bài 3: Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng, M là một bụng sóng còn N là một nút sóng. 

Biết trong khoảng MN có 3 bụng sóng, MN = 63cm, tần số của sóng f =20Hz. Bước sóng và vận tốc 

truyền sóng trên dây là ?  

 

§10. SÓNG ÂM . ĐẶC TRƯNG CỦA ÂM 

Dạng 1: Vận dụng công thức I, L 

Dạng 2: Bài toán liên hệ mức cường độ âm tại các điểm và tìm số nguồn âm thõa mãn điều kiện 

cho trước 

VÍ DỤ 

Bài 1: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-4 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn 

là 10-12 W/m2. Tính mức cường độ âm tại đó ? 

Bài 2: Tại một điểm A nằm cách xa nguồn âm có mức cường độ âm là 90 dB. Cho cường độ âm chuẩn 

10-12(W/m2). Tính cường độ của âm đó tại A ? 

Bài 3: Trong một buổi hòa nhạc, giả sử 5 chiếc kèn đồng giống nhau cùng phát sóng âm thì tại điểm M 

có mức cường độ âm là 50 dB. Để tại M có mức cường độ âm 60 dB thì số kèn đồng cần thiết là bao 

nhiêu? 

Bài 4: Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp 

thụ và 

phản xạ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 10 m thì mức cường độ âm là 80 dB. Tại điểm cách nguồn 

âm 1 m 

thì mức cường độ âm bằng? 

Chương III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 

§12. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 

Dạng 1: Xác định giá trị cực đại, hiệu dụng, tức thời ở thời điểm t , thời gian đèn sáng , tắt . 

Dạng 2: Viết được biểu thức từ thông, suất điện động . 

VÍ DỤ 

Bài 1. Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức: i = 2 cos(100 t + /6) (A).  

a. Xác định chu kì, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điên? 

b. Trong 1s dòng điện đổi chiều mấy lần? 

c. Ở thời điểm t = 1/100(s), cường độ dòng điện trong mạch có giá trị ?  

Bài 2. Đặt điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U =120V tần số f = 60Hz vào hai đầu một bóng đèn 

huỳnh quang. Biết đèn chỉ sáng lên khi điện áp đặt vào đèn không nhỏ hơn 60 2 V. Thời gian đèn 

sáng trong mỗi giây là?    

Bài 3. Một khung dây gồm 200 vòng, diện tích mỗi vòng dây là 100 cm2 được đặt trong từ trường đều 

0,1T. trục quay của khung vuông góc với đường cảm ứng từ. Khung quay với tốc độ 50 vòng/s. Biết 

lúc t = 0 đường cảm ứng từ B  cùng hướng với pháp tuyến của khung dây. Viết biểu thức từ thông và 

biểu thức suất điện động trong khung? 

§13. CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 

Dạng 1: Vận dụng công thức định luật Ôm 

Dạng 2: Bài tập liên hệ giữa các giá trị tức thời 

VÍ DỤ 

Bài 1: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100t + /3)  vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 

L=1/2 (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là  1002 V thì cường độ dòng điện qua cuộn 

cảm là 2A.  

a. Tính cảm kháng 



b. Viết biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm? 

Bài 2:Đặt điện áp u = Uocos(100πt – π/3) (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung C= 0,2/π (mF). Ở 

thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A.  

a. Tính dung kháng 

b.Viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch? 

Bài 3: Đồ thị biểu diễn cường độ tức thời của dòng điện xoay  

chiều chỉ có cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL = 50 Ω ở hình vẽ bên. 

Viết biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm. 

 

 

 

§14. MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP 

Dạng 1: Vận dụng công thức định luật Ôm, tổng trở, độ lệch pha, cộng hưởng 

Dạng 2: Viết biểu thức u, i  

Bài 1: Cho mạch điện xoay chiều tần số f = 50Hz. R=10 , L=  

0,032
10

1
 H. UAB = 100V. Tính: 

a. Tổng trở của đoạn mạch. 

b. Cường độ dòng điện hiệu dụng. 

c. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử. 

 Bài 2: Cho mạch điện xoay chiều tần số f = 50Hz. 

 R=17,3 310  , L=0,096
10

3
 H. UAB =100V. Tính: 

a. Tổng trở của đoạn mạch. 

b. Cường độ dòng điện hiệu dụng. 

c. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử. 

 Bài 3: Cho mạch điện xoay chiều. Điện trở của cuộn dây không 

 đáng kể. Dùng một vôn kế có Rv rất lớn để đo điện áp giữa hai đầu  

mỗi phần tử ta được: UR = 40V, UC = 20V, UL = 50V. Tìm số chỉ  

của vôn kế nếu mắc nó: 

a. Giữa Avà B.             b. Giữa Avà M. 

Bài 4: Cho mạch điện xoay chiều  tần số f = 50Hz. R = 60 , cuộn 

 dây thuần cảm, C = 30,6  F
36

10 3

 F, RA0. UMN =120V. Khi K 

 chuyển từ 1 sang 2 số chỉ ampe kế không đổi. 

a. Tính L.                   b. Số chỉ ampe kế. 

Bài 5: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ: R = 100 ;  

C =




410

3
 F; RA = 0. Đặt đoạn mạch vào điện áp: 

 )(100cos250)(314cos7,70 VtVtu  . 

Khi K đóng hay mở số chỉ của ampe kế không thay đổi. 

a. Tính L. 

b. Tính số chỉ của A. 

c. Lập biểu thức i trong trường hợp K đóng, K mở. 

 Bài 6: Cho mạch điện xoay chiều : f = 50Hz. Các vôn kế có điện trở rất lớn, ampe kế có điện trở 

không đáng kể. Số chỉ của A, V1 và V là: 2,5A, 125V, 141V. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha 

4


 so với dòng điện. 

a. Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử. 

b. Tính R, L, C. 

c. Để u và i cùng pha thì phải thay L bẳng L’ có giá trị bằng bao 

nhiêu? 
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§15. CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT 

Bài 1: Cho mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp: R = 50 , cuộn dây thuần cảm L= 0,32H, C = 

64  F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có tần số f = 50Hz, điện áp hiệu dụng U=100V. 

a) Tính cường độ dòng điện hiệu dụng. 

b) Công suất tiêu thụ bởi đoạn mạch và hệ số công suất của đoạn mạch. 

Bài 2: Một cuộn dây có điện trở hoạt động R=20 . Đặt vào điện áp xoay chiều f = 50Hz thì cos = 

0,8.Tính: 

a) L.                              b) Điện dung của tụ điện mắc nối tiếp vào mạch để cos =1. 

Bài 3: Một cuộn dây đặt vào điện áp xoay chiều f = 50Hz, U=120V thì P = 43,2W và I = 0,6A.Tính: 

a) Tính điện trở hoạt động và L của cuộn dây, suy ra hệ số công suất. 

b) Điện dung của tụ điện C mắc nối tiếp vào mạch để cos = 0,8. Tính C. 

Bài 4: Mạch xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R; cuộn dây có điện trở thuần 30r   , độ tự cảm 

 1/L H  và tụ  3C 10 / 6 F  . Hđt hai đầu mạch   100 2 os 100u c t V . Xác định giá trị của biến trở để 

công suất trong mạch cực đại ? 

Bài  5: Mạch xoay chiều có tần số 50Hz gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ. Khi biến trở thay đổi thì 

có hai giá trị của R là 50  và 128  thì công suất mạch có cùng giá trị là 100W. Xác định C.  

§16. TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA - MÁY BIẾN ÁP 

Dạng 1: Bài toán về máy biến áp. 

Dạng 2: Bài toán về truyền tải điện năng đi xa. 

VÍ DỤ 

Bài 1: Một máy biến áp gồm có cuộn sơ cấp 300 vòng, cuộn thứ cấp 1500 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào 

một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V. 

a. Tính điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp. 

b. Cho hiệu suất của máy biến áp là 1 (không hao phí năng lượng). Tính cường độ hiệu dụng ở cuộn 

thứ cấp, nếu cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là I1=2A. 

Bài 2: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện 

áp hiệu dụng 220V. Khi đó  điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 4 84V. Bỏ qua hao phí 

của máy. Số vòng dây cuộn thứ cấp là ? 

Bài 3: Một máy biến áp , cuộn sơ cấp có 500 vòng dây, cuộn thứ cấp có 50 vòng dây. Điện áp hiệu 

dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 100V. Hiệu suất của máy biến áp là 95%. Mạch thứ cấp là một bóng đèn 

dây tóc tiêu thụ công suất 25W. Coi hệ  số công suất trong cuộn sơ cấp bằng 1. Tính cường độ dòng 

điện ở mạch sơ cấp ? 

Bài  4: Điện năng ở trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 10kV và công suất truyền đi là 200kW. 

Điện trở của dây dẫn là 20 , hệ số công suất của nó là 0,8. Công suất nơi tiêu thụ là 

HẾT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


