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ÔN TẬP SÓNG CƠ 2019 
ĐẠI CƯƠNG SÓNG CƠ 

Câu 1: Một người quan sát 1 chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng cách giữa 

hai ngọn sóng kè nhau là 2m.Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là 

A. 1v =  m/s. B. 2v =  m/s. C. 4v =  m/s. D. 8v =  m/s. 

Câu 2: Trên mặt chất lỏng, tại O có một nguồn sóng cơ dao động với tần số  50 Hzf = . Tốc độ truyền sóng 

có giá trị từ 2,4 m/s đến 4,0 m/s. Tại điểm M trên mặt chất lỏng cách O một đoạn 15 cm, các phần tử dao động 

ngược pha với dao động của các phần tử tại O. Tốc độ truyền của sóng đó là 

A. 4 m/s. B. 3,0 m/s C. 3,5 m/s. D. 2,4 m/s 

Câu 3: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng 0,2m/s,v  chu kì dao động 

10 s.T  Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là 

A. 2m  B. 1m  C. 1,5m  D. 0,5m  

Câu 4: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 16 lần trong 

30s và. Tại thời điểm khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 24m . Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là 

A. v 12m/ s= . B. v 3m / s= . 

C. v 22,5m / s= . D. v 4,5m / s= . 

Câu 5: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình cos 2( )c0 m2u t x = −  (x 

tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng 

A. 40 /cm s . B. 10 /m s . C. 40 /cm s . D. 5 /m s . 

Câu 6: Sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t 0= , tại 

O có phương trình: ( )Ou Acos t cm=  . Một điểm cách nguồn một khoảng bằng 
1

2
 bước sóng có li độ 5cm  ở 

thời điểm bằng 
1

2
 chu kì. Biên độ của sóng là: 

A. 2,5cm . B. 5cm . C. 5 2cm . D. 10cm . 

Câu 7: Nguồn sóng tại O dao động theo phương trình ( )u 3cos 2 t – 0,5 cm = , sóng truyền trong không gian 

là sóng cầu có bước sóng 1,5 = m . Chu kì sóng và vận tốc truyền sóng có giá trị bằng: 

A. T 2,5s= và v 3m/s.=  B. T 1,5s= và v 2m/s.=  

C. T 2s= và v 2,5m/s.=  D. T 1s=  và v 1,5m/s.=  

Câu 8: Một sóng cơ lan truyền từ M đến N với bước sóng 12 .cm  Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình 

truyền và bằng 4mm . Biết vị trí cân bằng của M và N cách nhau 9 .cm  Tại thời điểm t, phần tử vật chất tại M có li 

độ 2mm  và đang tăng thì phần tử vật chất tại N có: 

A. li độ 2 3  mm và đang giảm. B. li độ 2 3  mm và đang tăng. 

C. li độ 2 3−  mm và đang giảm. D. li độ 2 3−  mm và đang tăng. 

Câu 9: Một nguồn phát sóng nước tại O có phương trình u A cos 2 t(cm)= . Cho biên độ sóng không đổi khi 

lan truyền. Điểm M trên mặt nước cách O một nửa bước sóng. Tại thời điểm 1t 1,125s= , li độ dao động của sóng 

tại điểm M là –2cm . Biên độ dao động của sóng là: 

A. 2 .cm  B. 4 2  cm. C. 2 2  cm. D. 2  cm. 

Câu 10: Sóng cơ có tần số 10Hz, tại một thời điểm nào đó một phần mặt nước có 

hình dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ vị trí cân bằng của đến vị trí cân 

bằng của D là 60cm  và điểm đang đi lên qua vị trí cân bằng. Chiều truyền sóng và 

vận tốc truyền sóng là. 

A. Từ E đến A với vận tốc 8m/s . B. Từ A đến E với vận tốc 6m/s . 

C. Từ E đến A với vận tốc 8m/s . D. Từ A đến E với vận tốc8m/s . 

Câu 11: Một sóng ngang có tần số Hz20f  truyền trên một sợi dây dài nằm 

ngang với vận tốc truyền sóng bằng m/s3 . Gọi ,M N  là hai điểm trên dây cách nhau cm20  và sóng truyền từ 

M  đến N . Tại thời điểm phần tử N  ở vị trí thấp nhất sau đó một thời gian nhỏ nhất bằng bao nhiêu thì phần tử 

tại M  sẽ đi qua vị trí cân bằng 

A. 
1

24
s . B. 

1

60
s . C. 

1

48
s . D. 

1

30
s . 
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Câu 12: Môṭ nguồn sóng đăṭ taị điểm O trên măṭ nước, dao đôṇg theo phương vuông góc với măṭ nước với 

phương trình ( )( )u acos 40 t cm ,=   trong đó t tính theo giây. Goị M và N là hai điểm nằm trên măṭ nước sao cho 

OM vuông góc với ON. Biết tốc đô ̣truyền sóng trên măṭ nước bằng ( )80 .cm/s  Khoảng cách từ O đến M và N lần 

lươṭ là ( )34 cm  và ( )50 cm .  Số phần tử trên đoaṇ MN dao đôṇg cùng pha với nguồn là 

A. 5 B. 7 C. 6 D. 4 

Câu 13: Một sóng cơ truyền trên mặt nước với tần số f = 10Hz, tại một thời điểm 

nào đó các phần tử mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ vị trí cân 

bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 30cm và điểm C đang từ vị trí cân bằng của 

nó đi xuống. Chiều truyền và vận tốc truyền sóng là: 

A. Từ E đến A với vận tốc 4m/s B. Từ A đến E với vận tốc 4m/s 

C. Từ E đến A với vận tốc 3m/s D. Từ A đến E với vận tốc 3m/s 

Câu 14: Hình dạng sóng truyền theo chiều dương trục Ox ở một thời điểm có 

dạng như hình vẽ. Sau thời điểm đó chiều chuyển động của các điểm A, B, C, D 

và E là: 

A. Điểm B, C và E đi xuống còn A và D đi lên. 

B. Điểm A, B và E đi xuống còn điểm C và D đi lên. 

C. Điểm A và D đi xuống còn điểm B, C và E đi lên. 

D. Điểm C và D đi xuống và A, B và E đi lên. 

Câu 15: Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. 

Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác 

định. Trong quá trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn nhất giữa 

hai phần tử M và N có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 8,5 cm. B. 8,2 cm. C. 8,35 cm. D. 8,05 cm. 

Câu 16: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều 

dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả dạng sợi dây tại hai thời điểm t1 

và t2 = t1 + 0,1 s. Tại thời điểm t2, hãy tính vận tốc của M có tọa độ 

xM = 30 cm và của điểm P có tọa độ xP = 60 cm? Chọn đáp án đúng? 

A. vP = 15π√2 cm/s B. vM = -15π√2 cm/s 

C. vP = -7,5π√2 cm/s D. vM = 15π√2 cm/s 

 

GIAO THOA 
Câu 17: Nguồn sóng kết hợp là các nguồn sóng có 

A. cùng biên độ. B. Độ lệch pha không đổi theo thời gian. 

C. cùng tần số. D. Cùng tần số và hiệu số pha không đổi. 

Câu 18: Tốc độ truyền sóng cơ học giảm dần Trong các môi trường 

A. khí, lỏng, rắn. B. lỏng, khí, rắn. 

C. rắn, khí, lỏng. D. rắn, lỏng, khí. 

Câu 19: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau với biên độ a, bước sóng là 10 cm. 

Điểm N cách A một khoảng một khoảng 25cm, cách B một khoảng 10cm sẽ dao động với biên độ là: 

A. 2a. B. a. C. 0. D. –2a. 

Câu 20: Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi? 

A. Tần số dao động sóng. B. Tốc độ truyền sóng. C. Bước sóng. D. Năng lượng sóng. 

Câu 21:  Chọn câu trả lời đúng khi nói về sóng cơ học? 

A. Nơi nào có sóng thì nơi ấy có hiện tượng giao thoa. B. Hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không 

đổi theo thời gian là hai sóng kết hợp. C. Giao thoa sóng là hiện tượng xảy ra khi hai sóng 

có cùng tần số gặp nhau trên mặt thoáng. D. Hai nguồn dao động có cùng phương, cùng tần số 

là hai nguồn kết hợp. 

Câu 22:  Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng? 

A. Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động. 

B. Chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ dao động của các phần tử dao động. 

C. Tốc độ của sóng chính bằng tốc độ dao động của các phần tử dao động. 

D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được Trong một chu kỳ. 

Câu 23: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau một khoảng 16 cm có hai nguồn sóng kết hợp dao động 

điều hòa với cùng tần số, cùng pha nhau. Điểm M nằm trên mặt nước và nằm trên đường trung trực của AB cách 

trung điểm I của AB một khoảng nhỏ nhất bằng 4√5 cm luôn dao động cùng pha với I. Điểm N nằm trên mặt nước 
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và nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A, cách A một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu để N dao động với 

biên độ cực tiểu: 

A. 2,14 cm B. 2,41 cm C. 4,28 cm D. 4,12 cm 

Câu 24:  Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình 

giống hệt nhau. Tần số dao động và tốc độ truyền sóng lần lượt là 50 Hz và 90 cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn 

S1S2 = 8 cm. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Cho điểm M nằm trên mặt chất lỏng thuộc 

đường thẳng Δ đi qua S2 và vuông góc với S1S2. Biết phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại. Khoảng 

cách gần nhất và xa nhất từ M tới S2 lần lượt là 

A. 0,84 cm và 16,87 cm. B. 0,84 cm và 10,45 cm. 

C. 0,95 cm và 10,54 cm. D. 1,65 cm và 16,87 cm. 

Câu 25:  Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1, S2 cách nhau 13 cm dao động cùng pha. Biết 

sóng đó do mỗi nguồn phát ra có tần số f = 100 Hz, vận tốc truyền sóng v = 2 m/s. Một đường tròn bán kính R = 4 

cm có tâm tại trung điểm của S1S2, nằm trong mặt phẳng chứa các vân giao thoa. Số điểm dao động cực đại trên 

đường tròn là: 

A. 16. B. 18. C. 9 D. 13 

Câu 26:  Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 16 cm dao động với phương trình 

uA=uB=8 cos 50πt (mm). Tốc độ truyền sóng là 75 cm/s. Gọi I là điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn một đoạn 

10 cm. Xét điểm M trên mặt nước, xa nguồn A nhất, thuộc đường tròn tâm I bán kính 4cm, biên độ dao động tại M 

bằng 

A. 1,35 mm. B. 1,51 mm. C. 2,91 mm. D. 4,35 mm. 

Câu 27:  Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: 

u1 = u2 = acos40πt (cm), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 4 cm trên mặt nước có 

chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao 

dộng với biên độ cực đại là: 

A. 8,9 cm B. 6 cm C. 3,3 cm D. 9,7 cm 

Câu 28:  Hai nguồn sóng A,B dao động điều hoà theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình u1 = u2 

= acos(20πt). Biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s.Biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Một điểm N trên mặt nước 

có hiệu khoảng cách đến hai nguồn AB thoả mãn AN - BN = 10 cm. Điểm N nằm trên đường đứng yên. kể từ trung 

trực của AB và về. 

A. Thứ 3 - phía B B. Thứ 2 - phía A 

C. Thứ 3 - phía A D. Thứ 2 - phía B 

Câu 29:  Hai nguồn S1, S2 kết hợp dao động cùng pha,cùng phương pha ban đầu bằng 0 cách nhau 30 cm. Biết 

tốc độ truyền sóng v = 6 m/s tần số f = 50 Hz. Những điểm nằm trên đường trung trực của S1S2 luôn dao động 

ngược pha với sóng tổng hợp tại O( O là trung điêm của S1,S2) cách O một khoảng nhỏ nhất là: 

A. 6√3 cm B. 3√3 cm C. 4√4 cm D. 6√6 cm 

Câu 30:  Trên mặt chất lỏng, tại A và B cách nhau 9 cm có hai nguồn dao động kết hợp: uA = uB = 0,5 cos100πt 

(cm).Vận tốc truyền sóng v = 100 cm/s. Điểm cực đại giao thoa M trên đường vuông góc với AB tại A là điểm gần 

A nhất. Khoảng cách từ M đến A là: 

A. 2,0625 cm B. 1,0625 cm C. 1,0025 cm D. 4,0625 cm 

Câu 31:  Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai điểm 

cố định A và B cách nhau 7,8 cm. Biết bước sóng là 1,2 cm. Số điểm có biên độ cực đại nằm trên đoạn AB là: 

A. 13 B. 12 C. 14 D. 11 

Câu 32:  Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 20 cm dao động điều hòa 

cùng pha, cùng tần số f = 40 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,2 m/s. Xét trên đường tròn tâm A, bán kính 

AB, điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách xa đường trung trực của AB nhất một khoảng 

bằng bao nhiêu? 

A. 26,1 cm B. 9,9 cm C. 19,4 cm D. 9,1 cm 

Câu 33:  Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động điều hòa cùng pha với nhau và 

theo một phương thẳng đứng với tần số 50 Hz. Biết tốc độ truyền sóng bằng 600 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi 

trong quá trình sóng lan truyền. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên đoạn 

thẳng AB là: 

A. 12 cm. B. 24 cm C. 6 cm. D. 3 cm. 

Câu 34:  Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau một khoảng 16 cm có hai nguồn sóng kết hợp dao động 

điều hòa với cùng tần số f = 10 Hz, cùng pha nhau, sóng lan truyền trên mặt nước với tốc độ 40 cm/s. Hai điểm M 

và N cùng nằm trên mặt nước và cách đều A và B những khoảng 16 cm. Số điểm trên đoạn thẳng MN dao động 

cùng pha với A là: 

A. 5 B. 4 C. 7 D. 6 

Câu 35:  Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng 4 cm. Khi 

phần tử vật chất của môi trường đi được quãng đường 8 cm thì sóng truyền được quãng đường: 
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A. 10 cm B. 8 cm C. 4 cm D. 5 cm. 

Câu 36:  Hai mũi nhọn S1 S2 cách nhau 8 cm, gắn ở đầu một cầu rung có tần số ƒ = 100 Hz được đặt cho chạm 

nhẹ vào mặt một chất lỏng. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 0,8 m/s. Gõ nhẹ cho cần rung thì 2 điểm 

S1S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng u = acos(2πƒt). Phương trình dao động của điểm M 

trên mặt chất lỏng cách đều S1S2 một khoảng d = 8 cm. 

A. uM = acos(200πt). B. uM = 2acos(200πt – 20π). 

C. uM = acos(200πt + 20π). D. uM = 2acos(200πt). 

Câu 37:  Trên măṭ nước có hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng là 14 cm đều dao động theo phương 

trình u = acos(20πt) mm trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 0,3 (m/s) và biên độ sóng không đổi 

khi truyền đi. Hỏi điểm M nằm trên trung trưc̣ của S1S2 ( không nằm trên S1S2 ) gần S1 nhất dao động cùng pha với 

các nguồn cách nguồn S1 bao nhiêu? 

A. 6 cm B. 8 cm C. 12 cm D. 9 cm 

Câu 38:  Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng S1, S2 dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương 

trình giống hệt nhau. Trong quá trình truyền sóng, biên độ sóng không thay đổi. Biết rằng trên đoạn thẳng nối hai 

nguồn S1S2, các phần tử môi trường dao động với biên độ bằng 5 mm nằm cách đều nhau những khoảng 6 cm, và 

cứ sau mỗi khoảng thời gian ngắn nhất là 0,25 s thì mặt chất lỏng trên đoạn thẳng nối S1S2 lại trở nên bằng phẳng. 

Tốc độ chuyển động cực đại của các phần tử môi trường trên đoạn thẳng S1S2 bằng 

A. 12√2π mm/s B. 12π mm/s. 

C. 12π mm/s hoặc 12π√2 mm/s. D. 20π mm/s hoặc 20π√2 mm/s. 

Câu 39:  Trên mặt chất lỏng tại hai điểm A, B cách nhau 17 cm có hai nguồn kết hợp, dao động theo phương 

thẳng đứng với phương trình: uA = uB = 2cos(50πt) cm (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,0 

m/s. Trên đường thẳng Ax vuông góc với AB, phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực tiểu. Khoảng cách 

MA nhỏ nhất bằng: 

A. 2,25 cm B. 1,5 cm C. 3,32 cm D. 1,08 cm 

Câu 40:  Sóng truyền từ O đến M với vận tốc v = 40 cm/s, phương trình sóng tại M là u = 4cos(πt/2) cm. Biết 

lúc t thì li độ của phần tử M là 2 cm, vậy lúc t + 6 (s) li độ của M là: 

A. 2 cm B. -3 cm C. 3 cm D. -2 cm 

Câu 41:  Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 50 Hz 

và đo được khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 2 mm. Tốc độ truyền 

sóng trên dây là 

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

SÓNG DỪNG 

Câu 42: Khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp trong hiện tượng sóng dừng là 

A. bằng một nửa bước sóng. B. bằng một bước sóng. 

C. bằng 2 lần bước sóng. D. bằng một phần tư bước sóng. 

Câu 43: Đáp án nào sai? 

A. Trong hiện tượng giao thoa sóng, những điểm trong môi trường là cực tiểu giao thoa khi hiệu đường đi của sóng 

từ hai nguồn kết hợp cùng pha tới là ( )2 1 2 1
2

d d k


− = +  với k . 

B. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định, bước sóng bằng khoảng cách giữa hai nút 

sóng hay hai bụng sóng liên tiếp. 

C. Ở cả giao thoa và sóng, dừng điểm cực đại là điểm mà ở đó hai sóng cùng pha. 

D. Trong giao thoa sóng, trên mặt nước họ các đường cực đại, cực tiểu giao thoa cùng có tiêu điểm là vị trí hai 

nguồn sóng. 

Câu 44: Một sợi dây được căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng . Khoảng cách 

giữa hai bụng sóng liên tiếp là 

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

Câu 45: Trên một sợi dây có chiều dài ,  hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết 

vận tốc truyền sóng trên dây là v  không đổi. Tần số của sóng là 

A. 
v

.
2

 B. 
v

.  C. 
2v

.  D. 
v

.
4

 

Câu 46: Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây cố định thì chiều dài của dây phải bằng 

A. một số nguyên lần một phần tư bước sóng. B. một số nguyên lần nửa bước sóng. 

C. một số nguyên lần nửa bước sóng. D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng. 

Câu 47: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB=80cm , đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cầu rung dao động điều 

hòa với tần số 50f =  Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và 

B là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
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A. 20v =  m/s. B. 5v =  m/s. C. 10v =  m/s. D. 40v =  m/s. 

Câu 48: Trên một sợi dây có sóng dừng, điểm bụng M cách nút gần nhất N một đoạn 10cm . Khoảng thời gian 

giữa hai lần liên tiếp trung điểm P của đoạn MN có cùng li độ với M là 0,1s . Tốc độ truyền sóng trên dây là 

A. 400cm/s . B. 100cm/s . C. 300cm/s . D. 200cm/s . 

Câu 49: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1 ,m  hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu 

dây). Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng 

A. 0, 25 .m  B. 1,5 .m  C. 0,5 .m  D. 1 .m  

Câu 50: Một sợi dây đàn hồi dài 60cm , được rung với tần số50Hz , trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định 

với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là 

A. 60cm/sv = . B. 75cm/sv = . C. 12cm/sv = . D. 15m/sv = . 

Câu 51: Một sợi dây AB  dài cm120  căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng ổn định với 3  bụng 

sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số Hz100 . Tốc độ truyền sóng trên dây là 

A. m/s100 .  B. m/s120 .  C. m/s80 .  D. m/s60 .  

Câu 52: Đo tốc độ truyền sóng trên một sợi dây đàn hồi bằng cách bố trí thí nghiệm sao cho có sóng dừng trên 

dây. Tần số sóng hiển thị trên máy phát tần số 120Hz=f ,khoảng cách giữa 3 nút sóng liên tiếp là 20cm . Kết quả 

đo tốc độ truyền sóng trên dây là: 

A. 16 m/s. B. 120 m/s. C. 12 m/s. D. 24 m/s. 

Câu 53: Một sợi dây đang có sóng dừng ổn định, sóng truyền trên sợi dây có tần số là 10Hz  và bước sóng 6cm.  

Trên dây, hai phần tử M, N có vị trí cân bằng cách nhau 8 cm, M thuộc bụng sóng dao động điều hòa với biên độ 

6mm.  Tại thời điểm t , phần tử M  chuyển động với tốc độ 6 cm/s  thì phần tử N chuyển động với gia tốc có độ 

lớn là 

A. 6 3 m/s2. B. 6 2  m/s2. C. 6 m/s2. D. 3 m/s2. 

Câu 54: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 m  có một đầu cố định, còn một đầu gắn với nguồn dao động với tần 

số 20 Hz  và biên độ 2 mm . Trên dây đang có sóng dừng. Biết sóng trên dây có tốc độ 4 m/s . Số điểm trên dây 

dao động với biên độ 3,5 mm  là 

A. 32  B. 8 . C. 12 . D. 16 . 

Câu 55: Một sóng dừng trên dây có bước sóng  và N là một nút sóng. Hai điểm P và Q nằm về hai phía của N 

có vị trí cân bằng cách N những đoạn lần lượt là 
12


 và 

3


. Ở vị trí có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của P so 

với li độ của Q là 

A. 
1

3

−
. B. 

1

3
. C. –1 . D. 3 . 

Câu 56: Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết khoảng cách xa nhất giữa hai phần 

tử dây dao động với cùng biên độ 5 mm là 80 cm, còn khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dây dao động cùng 

pha với cùng biên độ 5 mm là 65 cm. Tỉ số giữa tốc độ cực đại của một phần tử dây tại bụng sóng và tốc độ truyền 

sóng trên dây là 

A. 0,21. B. 0,41. C. 0,14. D. 0,12. 

Câu 57: Trên một sợi dây có sóng dừng tần số góc 20rad / s . A là một nút sóng, điểm B là bụng gần A nhất, 

điểm C giữa A và B. Khi sợi dây thẳng thì khoảng cách AB 9cm=  và AB 3AC= . Khi độ biến dạng theo phương 

ngang lớn nhất thì khoảng cách giữa A và C là 5cm . Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng 

biên độ của điểm C là 

A. 160 cm/s. B. 80 3  cm/s. C. 160 3  cm/s. D. 80 cm/s. 

Câu 58: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6cm

. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5Hz  và biên độ lớn nhất 3cm . Gọi N là vị trí của một nút 

sóng, C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt 10,5cm và 7cm .Tại 

thời điểm 1t , phần tử C có li độ 1,5cm  và đang hướng về vị trí cân bằng. Vào thời điểm 2 1

79
s

40
t t= +  phần tử D 

có li độ là 
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A. 0,75cm . B. 1,50cm .  

C. –0,75cm . D. –1,50cm . 

Câu 59: Một sợi dây căng ngang với đầu B cố định, đầu A nối với 

nguồn sóng thì trên dây có sóng dừng. Ở thời điểm t1 hình dạng sợi dây 

là đường đứt nét, ở thời điểm t2 hình dạng sợi dây là đường liền nét 

(hình vẽ). Biên độ của bụng sóng là 6cm và khoảng thời gian nhỏ nhất 

giữa hai lần sợi dây có hình dạng như đường liền nét là 1/15 s. Tính tốc 

độ dao động của điểm M ở thời điểm t2? 

 

A. 15 3 cm / s  B. 30 3 cm / s  C. 15 2 cm / s  D. 30 2 cm / s  

Câu 60: Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết khoảng cách xa nhất giữa hai phần 

tử dây dao động với biên độ mm5 3  là cm95 , còn khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dây dao động ngược 

pha với cùng biên độ mm5 3  là cm80 . Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng trên dây và tốc độ cực đại của một phần 

tử dây tại bụng sóng là 

A. 9,55.  B. 0,21.  C. 4,77.  D. 5,76.  
Câu 61: Dây đàn hồi AB dài 32 cm với đầu A cố định,đầu B nối với nguồn sóng.Bốn điểm M,N,P và Q trên dây 

lần lượt cách đều nhau khi dây duỗi thẳng (M gần A nhất,MA = QB). Khi trên dây xuất hiện sóng dừng hai đầu cố 

định thì quan sát thấy bốn điểm M,N,P,Q dao động với biên độ bằng nhau và bằng 5cm, đồng thời trong khoảng 

giữa M và A không có bụng hay nút sóng. Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa M và Q khi dây dao động 

là: 

A. 
12

11
. B. 

8

7
. C. 

13

12
. D. 

5

4
. 

Câu 62: Thí nghiệm hiện tượng sóng dừng trên sợi dây đàn hồi có chiều 

dài L và một đầu cố định, một đầu tự do. Kích thích sợi dây dao động bằng 

tần số f thì khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên sợi dây hình thành các bó 

sóng. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa tần số f và số bụng sóng trên dây 

như hình bên. Giá trị của y là 

A. 40 Hz B. 60 Hz 

C. 70 Hz D. 80 Hz 

Câu 63: Một sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định. Ở thời điểm t, hình 

ảnh sợi dây (như hình vẽ). Biết tốc độ dao động của điểm bụng bằng 3π% tốc độ 

truyền sóng. Biên độ dao động của điểm bụng là 

A. 0,2 cm B. 0,9 cm 

C. 0,15 cm D. 0,4 cm 

 

 

Câu 64: Trên một sợi dây đàn hồi OB với hai đầu cố định đang có sóng dừng 

với tần số f xác định (2,4 Hz < f < 2,6 Hz), sóng tới tại B có biên độ là 3 cm. Tại thời 

điểm t1 và thời điểm t2 = t1 + 6,9 s, hình ảnh sợi dây đều có dạng như hình vẽ. Số lần 

sợi dây đã duỗi thẳng từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 là 

A. 32 lần B. 33 lần 

C. 34 lần D. 35 lần 

 

 

Câu 65: Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng với bước sóng , đồ thị biểu 

diễn hình ảnh dây ứng với hai thời điểm t1 (đứt) và t2 (liền). Biết tại thời điểm t1 

phần tử B đang có li độ bằng biên độ của phần tử M, tìmkhoảng cách MB gần đáp 

án. 

A. 0,19 B. 0,20 

C. 0,192 D. 0,21 
B

u (cm)

x (cm)M
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Câu 66: Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có dạng u = 

2Asin(
2π

T
t +

π

2
), trong đó u là li độ tại thời điểm t của phần tử 

M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ một 

đoạn x. Ở hình vẽ, đường mô tả hình dạng của sợi dây ở thời 

điểm t1 là (1). Tại các thời điểm t2 = t1 + 
3T

8
; t3 = t1 + 

7T

8
; t4 = t1 

+ 
3T

2
 hình dạng sợi dây lần lượt là các đường: 

A. (3), (2), (4) B. (3), (4), (2) 

C. (2), (4), (3) D. (2), (3), (4) 

Câu 67: Một sợi dây đàn hồi AB căng ngang, hai đầu cố 

định đang có sóng dừng với tần số f xác định. Hình vẽ mô tả 

sợi dây tại thời điểm t1 (đường 1) và thời điểm t2 = t1 + 
2

3
 s (đường 2). 

Biết rằng tại thời điểm t1, điểm M có tốc độ bằng không và hướng về vị 

trí cân bằng của nó. Tốc độ truyền sóng trên dây có thể là 

A. 35 cm/s B. 30 cm/s 

C. 50 cm/s D. 40 cm/s 

 

SÓNG ÂM 

Câu 68: Các đặc trưng vật lý của âm 

A. Tần số và cường độ âm. B. Cường độ âm và âm sắc. 

C. Đồ thị dao động và độ cao. D. Độ to và mức cường độ âm. 

Câu 69: Một nguồn âm được coi như một nguồn điểm phát ra sóng âm trong một môi trường coi như không hấp 

thụ và phản xạ âm thanh. Công suất của nguồn âm là 0,225 W. Cường độ âm chuẩn 0 10 12I = −  
2W/m . Mức 

cường độ âm tại một điểm cách nguồn 10 (cm)là 

A. 79,12 dB. B. 83,45 dB. C. 82,53 dB. D. 81,25 dB. 

Câu 70: Âm la do dây đàn ghita và do dây đàn viôlon phát không thể có cùng 

A. tần số. B. độ cao. C. âm sắc. D. độ to. 

Câu 71: Đơn vị đo cường độ âm là 

A. N/m2. B. W/m. C. B.  D. W/m2. 

Câu 72: Độ to của âm phụ thuộc vào 

A. biên độ âm. B. tần số và mức cường độ âm. 

C. tốc độ truyền âm. D. bước sóng và năng lượng âm. 

Câu 73: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số ( )380 Hz ,  cũng có thể phát ra đồng thời các họa âm tiếp theo. 

Biết âm nghe được có tần số từ ( )16 Hz  đến ( )42.10 Hz .  Trong miền tần số của âm nghe được, tần số lớn nhất 

của họa âm mà nhạc cụ này có thể phát ra là 

A. ( )19760 Hz . B. ( )19860 Hz .  C. ( )19830 Hz .  D. ( )19670 Hz .  

Câu 74: Mức cường độ âm lớn nhất mà tai người có thể chịu đựng được có giá trị dB130 . Biết cường độ âm 

chuẩn là 
2W/m1210 . Cường độ âm gây ra mức đó là 

A. 
2W/m1 .  B. 

2W/m10 .  C. 
2W/m100 .  D. 

2W/m0,1 .  

Câu 75: Một nguồn âm phát ra sóng âm có tần số 420 Hz  truyền trong không khí với bước sóng 80 cm . Tốc 

độ truyền âm trong không khí là 

A. 330 m/s . B. 336 m/s . C. 340 m/s . D. 332 m/s . 

Câu 76: Trên một đường thẳng cố định trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ và phản xạ âm, một máy 

thu ở cách nguồn âm một khoảng d thu được âm có mức cường độ âm là L; khi dịch chuyển máy thu ra xa nguồn 

âm thêm 9 m thì mức cường độ âm thu được là L 20dB− . Khoảng cách d là 

A. 1 m. B. 9 m. C. 8 m. D. 10 m 

Câu 77: Một nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian. Hai điểm A,B cách nhau 100 m cùng nằm 

trên phương truyền sóng cùng phía với S. Điểm M là trung điểm của AB và cách nguồn 70 m có mức cường độ âm 

là 40 dB. Biết cường độ âm chuẩn -12 2

0I = 0  1 W/m và tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/svà môi trường 

không hấp thụ âm. Năng lượng của sóng âm trong khoảng không gian giới hạn của hai mặt cầu tâm S và qua A và 

B là: 

A. 181 mJ. B. 181 µJ. C. 207 mJ. D. 207 µJ. 

M 
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Câu 78: Đồ thị dao động âm hai hai dụng cụ phát ra biểu diễn như hình vẽ. Ta có kết luận 

A. âm 1 là nhạc âm, âm 2 là tạp âm 

B. hai âm có cùng âm sắc 

C. độ to của âm 2 lớn hơn âm 1 

D. độ cao của âm 2 lớn hơn âm 1 

Câu 79: Hai sóng âm (1) và (2) lan truyền trong cùng một môi trường truyền âm. 

Đồ thị dao động âm theo thời gian của hai sóng được cho như hình vẽ. Kết luận nào 

sau đây là đúng? 

A. (1) là nhạc âm, (2) là tạp âm 

B. (2) là nhạc âm, (1) là tạp âm 

C. độ cao của âm (2) lớn hơn âm (1) 

D. độ cao của âm (1) lớn hơn âm (2) 

 

Câu 80: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ âm L theo 

cường độ âm I. Cường độ âm chuẩn gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 0,31a. B. 0,35a. 

C. 0,37a. D. 0,33a. 

Câu 81: Hai nguồn âm điểm phát sóng âm phân bố đều theo mọi hướng, bỏ qua sự 

hấp thụ và phản xạ âm của môi trường. Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc cường độ âm I 

theo khoảng cách đến nguồn r (nguồn 1 là đường 1, nguồn 2 là đường 2). Tỉ số công 

suất nguồn 1 và công suất nguồn 2 là: 

A. 0,25 B. 2 

C. 4 D. 0,5 

Câu 82: Trên trục Ox, đặt một nguồn âm đẳng hướng tại O có công suất không đổi và 

phát âm đẳng hướng. Hình nào sau đây mô 

tả đúng sự phụ thuộc cuỷa cường độ âm I 

tại những điểm trên trục Ox theo tọa độ x 

 

A. Hình 2 B. Hình 3  

C. Hình 1 D. Hình 4 

Câu 83: Tại một điểm trên trục Ox có 

một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng 

ra môi trường. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ 

âm I tại những điểm trên trục Ox theo tọa độ x. Cường độ âm chuẩn là I0 = 

10-12 W/m2. M là điểm trên trục Ox có tọa độ x = 4 m. Mức cường độ âm 

tại M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 24,4dB. B. 24dB.  

C. 23,5 dB. D. 23dB.  

Câu 84: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm có n nguồn điểm 

phát âm có công suất không đổi P được đặt tại A (n thay đổi được). Tại B có một 

máy đo mức cường độ âm có khoảng cách tới A không đổi. Đồ thị biểu diễn mức 

cường độ âm tại B theo n như hình vẽ. Biết L1 + L3 = 69 dB. Giá trị L2 gần giá trị 

nào nhất sau đây? 

A. 36 dB B. 30 dB 

C. 32 dB D. 34 dB 
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