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PHẦN I: CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 12 

Chương 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC 

BƯỚC 1: TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
Xem tại đây: http://chuvanbien.vn/lythuyet 

BƯỚC 2: TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH MẪU 
Xem tại đây: http://chuvanbien.vn/dinhtinh 

BƯỚC 3: TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG MẪU 
Xem tại đây: http://chuvanbien.vn/dinhluong 

BƯỚC4: KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ 
Xem tại đây: http://chuvanbien.vn/test 

BƯỚC 5: TRẮC NGHIỆM TƯƠNG TỰ VÀ BIẾN TƯỚNG 

A. TRẮC NGHIỆM TƯƠNG TỰ 

TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH 

DAO ĐỘNG ĐIÊU HOÀ 

CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG 

Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của chất 
điểm: biên độ, vân tốc, gia tốc động năng thì đại lượng không thay đổi theo thời gian là  

A. vận tốc. B. động năng.  C. gia tốc. D. biên độ. 
Câu 2. Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với tần số góc ω. Ở li độ x, vật có 
gia tốc là 

A. -x2. B. -2x. C. x2.  D. 2x. 
Câu 3. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây 
đúng? 
A. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi. 
B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng. 
C. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động. 
D. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin. 
Câu 4. Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn 
A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng. 
B. tỉ lệ với bình phương biên độ. 
C. không đổi nhưng hướng thay đổi. 
D. và hướng không đổi. 

CHỌN GỐC THỜI GIAN. XU HƯƠNG TĂNG GIẢM 

Câu 5. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt (với 
A > 0, ω > 0). Nếu chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là 
lúc vật 
A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox. 
B. qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox. 
C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox. 
D. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox. 
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Câu 6. Khi nói về một vật đang dao động điều hòa trên quỹ đạo thẳng, phát biểu nào sau 
đây đúng? 
A. Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại. 
B. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía 
vị trí cân bằng. 
C. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng. 
D. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị 
trí cân bằng. 
Câu 7. Một vật dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox và có vị trí cân bằng 
tại O. Tốc độ của vật đạt cực đại khi 
A. vật có li độ x = 0,5A và đang hướng về vị trí cân bằng. 
B. vật đến vị trí biên. 
C. vật có li độ x = 0,5A và đang hướng ra vị trí biên. 
D. vật qua vị trí cân bằng. 
Câu 8. Khi nói về dao động điều hòa của một vật, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Khi vật ở vị trí biên, gia tốc của vật bằng không. 
B. Véctơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng. 
C. Véctơ vận tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng. 
D. Khi đi qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng không. 

CON LẮC LÒ XO 

CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG 

Câu 9. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc 
dao động điều hòa với tần số góc là 

A. 2��
�

�
. B. 2��

�

�
. C. �

�

�
. D. �

�

�
. 

Câu 10. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động 
điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động 
của vật sẽ 

A. giảm 4 lần. B. giảm 2 lần. C. tăng 4 lần. D. tăng 2 lần. 
Câu 11. Con lắc lò xo dao động điều hòa. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn  
A. cùng chiều với chiều chuyển động của vật. 
B. hướng về vị trí cân bằng. 
C. cùng chiều với chiều biến dạng của lò xo. 
D. hướng về vị trí biên. 
Câu 12. Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu cố định 
và một đầu gắn với một viên bi nhỏ. Con lắc này đang dao động điều hòa theo phương 
nằm ngang. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi luôn hướng  

A. theo chiều chuyển động của viên bi. B. về vị trí cân bằng của viên bi.  
C. theo chiều dương quy ước. D. theo chiều âm quy ước. 

Câu 13. Cơ năng của vật dao động điều hòa tính theo công thức: W = 0,5mω2A2. Đại 
lượng A là 

A. khối lượng của vật. B. biên độ dao động. 
C. tần số góc. D. động năng cực đại. 
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Câu 14. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω. Cơ năng của con lắc là 

một đại lượng 

A. không thay đổi theo thời gian. 

B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc ω. 

C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc 2ω.  

D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc 0,5ω.       

Câu 15. Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian. 

B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 

C. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian. 
D. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 

Câu 16. Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân 

bằng) thì 
A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại. 

B. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu. 

C. khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng. 

D. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên. 

CON LẮC ĐƠN 

Câu 17. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài ℓ đang dao 

động điều hòa. Tần số dao động của con lắc là 

A. 2��
�

�
. B. 2��

�

�
. C. 

�

��
�
�

�
. D. 

�

��
�
�

�
. 

Câu 18. Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc đơn đang dao động điều hòa 

với chu kì T. Chiều dài con lắc đơn là 

A. 
���

���
. B. 

���

��
. C. 

���

���
. D. 

��

���
. 

Câu 19. Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn tỉ lệ thuận với  

A. căn bậc hai chiều dài con lắc. B. chiều dài con lắc.  

C. căn bậc hai gia tốc trọng trường.  D. gia tốc trọng trường. 
Câu 20. Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ dao 

động điều hoà với chu kì T, con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ/2 dao động điều hoà với 

chu kì  

A. T/√2. B. T√2. C. 2T. D. T/2. 

Câu 21. Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một vị trí trên Trái Đất. Chiều dài 

và chu kì dao động của con lắc đơn lần lượt là ℓ1, ℓ2 và T1, T2. Biết T2 = 2T1. Hệ thức 
đúng là 

A. ℓ1= 2ℓ2. B. ℓ1= 4ℓ2. C. ℓ2 = 4ℓ1. D. ℓ2 = 2ℓ1. 

Câu 22. Tại một vị trí trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động điều hòa với 

chu kì T1; con lắc đơn có chiều dài ℓ2 (ℓ2 < ℓ1) dao động điều hòa với chu kì T2. Cũng 

tại vị trí đó, con lắc đơn có chiều dài ℓ1 - ℓ2 dao động điều hòa với chu kì là 

A. 
����

�����
. B.

����

�����
. C. ���

� − ��
�. D.���

� + ��
�. 
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Câu 23. Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s 

và pha ban đầu 0,79 rad. Phương trình dao động của con lắc là 

A. α = 0,1cos(20πt - 0,79) (rad). B. α = 0,1cos(10t + 0,79) (rad). 

C. α = 0,1cos(20πt + 0,79) (rad). D. α = 0,1cos(10t - 0,79) (rad). 

Câu 24. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực 

cản của môi trường)? 

A. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa. 

B. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó. 

C. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần. 

D. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực 

căng của dây. 

DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG DUY TRÌ. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC 

DAO ĐỘNG TẮT DẦN 

Câu 25. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời 

gian? 

A. Biên độ và tốc độ. B. Li độ và tốc độ. 

C. Biên độ và gia tốc. D. Biên độ và cơ năng. 

Câu 26. Vật  dao động tắt dần có 

A. cơ năng luôn giảm dần theo thời gian. 

B. thế năng luôn giảm theo thời gian. 

C. li độ luôn giảm dần theo thời gian. 

D. pha dao động luôn giảm dần theo thời gian. 

Câu 27. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? 

A. Dao động tắt dần có biên độ lúc tăng lúc giảm theo thời gian. 

B. Cơ năng của vật dao động tắt dần giảm dần theo thời gian. 

C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương. 

D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của ngoại lực. 

Câu 28. Một vật đang dao động dọc theo trục x nằm ngang. Do có lực ma sát trượt nên 

dao động tắt dần. Gọi O là vị trí mà hợp lực tác dụng lên vật bằng không. Vị trí của O 

A. cố định. 

B. di chuyển trên một đoạn thẳng vuông góc với trục x. 

C. di chuyển trên một đoạn thẳng hợp với trục x một góc 450. 

D. thay đổi. 

Câu 29. Tại một nơi nhất định trên Trái Đất, hai con lắc đơn giống hệt nhau 1 và 2 dao 

động tắt dần chậm trong 2 môi trường có độ lớn lực cản tương ứng là F1 và F2 (F2 = F1). 

Tại thời điểm t, hai con lắc đều có tốc độ cực đại là v0 thì 

A. cả hai con lắc sẽ ngừng dao động cùng một thời điểm. 

B. cả hai con lắc sẽ dao động mãi mãi. 

C. con lắc 1 sẽ ngừng dao động trước khi con lắc 2 ngừng dao động. 

D. con lắc 2 sẽ ngừng dao động trước khi con lắc 1 ngừng dao động. 
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DAO ĐỘNG DUY TRÌ. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC. CỘNG HƯỞNG 

Câu 30. Dao động của con lắc đồng hồ là  
A. dao động cưỡng bức. B. dao động tắt dần. 
C. dao động điện từ. D. dao động duy trì. 

Câu 31. Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng là f1. Dưới tác dụng của lực cưỡng 
bức có tần số f2 > f1 thì con lắc dao động cưỡng bức với tần số 

A. f1 + f2. B. f1. C. f2. D. f2 – f1. 
Câu 32. Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cosπft (với F0 
và f không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là 

A. f. B. πf. C. 2πf. D. 0,5f. 
Câu 33. Một con lắc đơn đang dao động cưỡng bức với biên độ góc nhỏ, với chu kì 1,4 s. 
Biết rằng, khi tăng hoặc giảm chu kì của lực cưỡng bức thì biên độ dao động con lắc đều 
giảm. Chu kì dao động riêng của con lắc là 

A. 0,8 s. B. 2,8 s. C. 1,4 s. D. 0,7 s. 
Câu 34. Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới 
đây là sai?  
A. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. 
B. Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ. 
C. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức. 
D. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức. 
Câu 35. Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì. 
B. Dao động cưỡng bức có biên độ không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. 
C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 
D. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. 
Câu 36. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động 
A. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. 
B. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. 
C. với tần số bằng tần số dao động riêng.  
D. mà không chịu ngoại lực tác dụng. 
Câu 37. Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng 
hưởng xảy ra khi 
A. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ. 
B. chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ. 
C. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ. 
D. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ. 

TỔNG HỢP DAO ĐỘNG 

QUAN HỆ VỀ PHA 

Câu 38. Độ lệch pha của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và ngược pha 
nhau là 

A. (2k + 1)π/2 (với k = 0, ±1, ±2, ....). B. (2k + 1)π  (với k = 0, ±1, ±2, ....). 
C. kπ (với k = 0, ±1, ±2, ....). D. 2kπ (với k = 0, ±1, ±2, ....). 
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Câu 39. Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình x1 = Acos(ωt + π/3) và 
x2 = Acos(ωt - 2π/3) là hai dao động 

A. ngược pha. B. cùng pha. C. lệch pha π/2. D. lệch pha π/3. 

BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG TỔNG HỢP 

Câu 40. Hai dao động điều hòa: x1 = A1cosωt và x2 = A2cos(ωt + Δφ). Biên độ dao động 
tổng hợp của hai động này là 

A. ���
� + ��

� + 2���� cos∆�. B. ���
� + ��

� − 2���� cos∆�. 

C. ���
� + ��

� − ���� cos ∆�. D. ���
� + ��

� + ���� cos∆�. 

Câu 41. Một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số: 
x1 = 5cos(4t + φ1) cm, x2 = 3cos(4t + φ2) cm. Biên độ dao động tổng hợp thoả mãn: 

A. 2 cm ≤ A≤ 4 cm. B. 5 cm ≤ A≤ 8 cm. C. 3 cm ≤ A≤ 5 cm. D. 2 cm ≤ A≤ 8 cm. 
Câu 42. Hai dao động điều hoà: x1 = A1cos(ωt + φ1) và  x2 = A2cos(ωt + φ2). Biên độ 
dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi: 

A. φ2 – φ1 = (2k + 1)π. B. φ2 – φ1 = 2kπ. 
C. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/2. D. φ2 – φ1 = π/4. 

Câu 43. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ là A1 và A2. 
Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên có giá trị lớn nhất là 

A. 2��. B. ���
� + ��

�. C. �� + ��. D. 2��. 

Câu 44. Một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số: 
x1 = 5cos(4t + 3π) cm, x2 = 3cos(4t) cm. Chọn phương án đúng? 

A. Dao động 2 sớm pha hơn 1. B. Hai dao động cùng pha.  
C. Hai dao động ngược pha. D. Biên độ dao động tổng hợp 8 cm. 

Câu 45. Có hai dao động cùng phương cùng tần số được 
mô tả trong đồ thị sau. Dựa vào đồ thị, có thể kết luận 
A. Hai dao động cùng pha. 
B. Dao động (1) sớm pha hơn dao động (2). 
C. Dao động (1) trễ pha hơn dao động (2). 
D. Hai dao động vuông pha. 
Câu 46. Có hai dao động cùng phương cùng tần số được mô tả trong đồ thị sau. Dựa vào 
đồ thị, có thể kết luận 
A. Hai dao động cùng pha. 
B. Dao động (1) sớm pha hơn dao động (2). 
C. Dao động (1) trễ pha hơn dao động (2). 
D. Hai dao động vuông pha 
Câu 47. Đồ thị biểu diễn hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 
A và ngược pha nhau như hình vẽ. Điều nào sau đây là 
đúng khi nói về hai dao động này 
A. Có li độ đối nhau hoặc cùng bằng 0. 
B. Cùng đi qua vị trí cân bằng theo một hướng. 
C. Độ lệch pha giữa hai dao động là 2π. 
D. Biên độ dao động tổng hợp bằng 2A. 
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TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG 

ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

* Công thức cơ bản: 

 

 

 

 

 

 

 

2
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2 2 2 2

2 2 2 2

2

2 2
2

2 2 2
2 2 2

2 4 2

1 1
cos

cos 2 2

1 1' sin sin
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' cos
1

cos 2

sin

t

d

t d

a
a x x

W kx m A t
x A t

v x A t W mv m A t

a v A t

W W W m AF ma m A t

p mv m A t v a v
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+ Trong một chu kỳ vật dao động điều hòa đi được quãng đường 4A. Trong nửa chu kì 

vật đi được quãng đường 2A. Trong một phần tư chu kì tính từ vị trí biên hay vị trí cân 

bằng thì vật đi được quãng đường A, còn từ các vị trí khác thì vật đi được quãng đường 

khác A. 

+ Vận tốc cực đại và gia tốc cực đại: vmax = A; amax = 2A = 

2
axmv

A
. 

+ Thế năng và động năng của con lắc lò xo biến thiên tuần hoàn với ’ = 2, với f’ = 2f 

và với T’ = T/2. 
* Một đại lượng có hướng đổi chiều tại thời điểm mà đại lượng đó bằng 0. 

* Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp các đại lượng x, v, a, F, p, Wt, Wd bằng 0 hoặc 

có độ lớn cực đại là T/2. 

* Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp Wt = Wd là T/4. 

* Nếu lúc đầu vật ở vị trí biên hoặc vị trí cân bằng thì cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất 

T/2 vật lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ. 

* Nếu lúc đầu vật cách vị trí cân bằng một khoảng x0 mà cứ sau khoảng thời gian ngắn 

nhất t (t < T) vật lại cách vị trí cân băng một khoảng như cũ thì x0 = A/ 2  và t = T/4. 

* Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên (hoặc ngược lại) là T/4. 

* Thời gian ngắn nhất vật đi từ x1 đến biên và đến vị trí cân bằng xác định như hình vẽ. 
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Đối với các điểm đặc biệt ta dễ dàng tìm được phân bố thời gian như sau: 

 
+ Khi dao động điều hòa, vật chuyển động trên quỹ đạo là một đoạn thẳng dài: L = 2A. 

Các bài tập thường xuyên xuất hiện trong đề thi: 

Câu 48. Một vật dao động trên trục Ox có phương trình x = 2cos(3πt + π) (cm) (t tính 

bằng s). Tần số góc của dao động này là 

A. 3π rad/s. B. 2 rad/s. C. 3πt rad/s. D. π rad/s. 

Câu 49. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 8cos(t + /4) 

(x tính bằng cm, t tính bằng s) thì 

A. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox. 

B. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm. 

C. chu kì dao động là 4s. 

D. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8 cm/s. 

Câu 50. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Biết quãng đường đi được của 

chất điểm trong một chu kì dao động là 16 cm. Biên độ dao động của chất điểm bằng 

A. 16 cm. B. 4 cm. C. 32 cm. D. 8 cm. 

Câu 51. Một vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ bằng 5 cm. Quãng đường vật 

đi được trong 2,5T là 

A. 10 cm. B. 50 cm. C. 45 cm. D. 25 cm. 

Câu 52. Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm và chu kì 2 s. Quãng đường vật đi 

được trong 4 s là: 

A. 64 cm. B. 16 cm. C. 32 cm. D. 8 cm. 

Câu 53. Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với tần số góc ω và có biên độ A. 

Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Chọn gốc thời gian là lúc vật ở vị trí có li độ 

A/2 và đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là 

A. x = Acos(ωt – π/3). B. x = Acos(ωt + π/3). 

C. x = Acos(ωt – π/4). D. x = Acos(ωt + π/4). 

Câu 54. Trong hệ tọa độ vuông góc xOy, một chất điểm chuyển động tròn đều quanh O 

với tần số 5 Hz. Hình chiếu của chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc 

A. 31,4 rad/s. B.  15,7 rad/s. C. 5 rad/s. D. 10 rad/s. 

Câu 55. Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực 

kéo về có biểu thức F = -0,8cos4t (N) (t đo bằng s). Dao động của vật có biên độ là  

A. 8 cm. B. 6 cm.  C. 12 cm. D. 10 cm. 
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CON LẮC LÒ XO 

* Công thức cơ bản: 

+ 
2

2
k

f
T m


    . 

+ Con lắc lò xo treo thẳng đứng:  =  = 
0

g

l
; với l0 = 

k

mg
 là độ biến dạng của 

lò xo ở vị trí cân bằng. 

+ Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng:  = 
k

m
 = 

0

sing

l




; với l0 = 

sinmg

k


 

là độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng. 

+ Lực kéo về (còn gọi là lực hồi phục) là lực làm cho vật dao động điều hòa:  

F = - m2x = - kx. 

+ Với con lắc lò xo treo thẳng đứng: 

 - Lực đàn hồi cực đại, cực tiểu: Fmax = k(A + l0); 

       Fmin = 0 nếu A  l0; Fmin = k(l0 – A) nếu A < l0. 

 - Độ lớn của lực đàn hồi tại vị trí có li độ x:  

Fđh = k|l0 + x| nếu chiều dương hướng xuống;  

Fđh = k|l0 - x| nếu chiều dương hướng lên. 

 - Chiều dài cực đại của lò xo: lmax = l0 + l0 + A; chiều dài cực tiểu của lò xo:  

 lmin = l0 + l0 – A. 

+ Phương trình dao động của con lắc lò xo: x = Acos(t + ). 

Trong đó: 
2 2 2

2

2 4 2

v a v
A x

  
    ; 0cos

x

A
  ; (lấy nghiệm "-" khi v0 > 0; 

lấy nghiệm "+" khi v0 < 0); với x0, v0 là li độ, vận tốc tại thời điểm ban đầu (t = 0). 

Các bài tập thường xuyên xuất hiện trong đề thi: 

Câu 56. Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m = 0,4 kg và một lò xo có độ 

cứng k = 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 0,1 m. Hỏi tốc độ con lắc 

khi qua vị trí cân bằng? 

A. 0 m/s. B. 1,4 m/s. C. 2,0 m/s. D. 3,4 m/s. 

Câu 57. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 10 cm. 

Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 200 mJ. Lò xo của con lắc có độ 

cứng là 

A. 40 N/m. B. 50 N/m. C. 4 N/m. D. 5 N/m. 

Câu 58. Một con lắc lò xo (độ cứng của lò xo là 50 N/m) dao động điều hòa theo phương 

ngang. Cứ sau 0,05 s thì vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ 

(dương và nhỏ hơn biên độ). Lấy  2 = 10. Khối lượng vật nặng của con lắc bằng 

A. 250 g B. 100 g C. 25 g D. 50 g 

m

k
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Câu 59. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng 250 g, dao 

động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang (vị trí cân bằng ở O). Ở li độ -2 cm, vật nhỏ 

có gia tốc 8 m/s2. Giá trị của k là  

A. 120 N/m. B. 20 N/m. C. 100 N/m. D. 200 N/m. 

Câu 60. Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế 

năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực 

đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là 

A. 1/2. B. 3. C. 2. D. 1/3. 

Câu 61. Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng 500 g và lò xo có độ cứng 50 N/m. 

Cho con lắc dao động điều hòa trên phương nằm ngang. Tại thời điểm vận tốc của quả 

cầu là 0,1 m/s thì gia tốc của nó là - 3  m/s2. Cơ năng của con lắc là 

A. 0,04 J. B. 0,02 J. C. 0,01 J. D. 0,05 J. 

Câu 62. Ba lò xo có cùng chiều dài tự nhiên có độ cứng lần lượt là k1, k2 và k3, đầu trên 

treo vào các điểm cố định, đầu dưới treo các vật có cùng khối lượng. Lúc đầu, nâng ba 

vật đến vị trí mà các lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với 

cơ năng lần lượt là W1 = 3 J, W2 = 4 J và W3. Nếu k3 = 2,5k1 + 3,5k2 thì W3 bằng 

A. 0,585 J. B. 0,147 J. C. 0.198 J. D. 0,746 J. 

CON LẮC ĐƠN 

* Công thức cơ bản: 

+ Tần số góc: 
2

2
g

f
T l


    . 

+ Thế năng: Wt = mgl(1 - cos).  

+ Động năng: Wđ =  
1

2
mv2 = mgl(cos - cosmax). 

+ Cơ năng: W = Wt + Wđ = mgl(1 - cosmax) = 
1

2
m2A2  

+ Khi  0  100 thì: Wt = 
1

2
mgl2; Wđ = 

1

2
mgl( 2

max - 2);  W =
1

2
mgl 2

max ; với  và 

max tính ra rad. 

+ Vận tốc khi đi qua li độ góc :  max2 cos cosv gl      

                                                      max max2 1 cosv gl    

+ Khi  max  100 thì:  2 2
maxv gl     ; max maxv gl ; với  và max tính ra rad. 

+ Lực căng của sợi dây khi đi qua li độ góc  (hợp lực của trọng lực và sức căng của sợi 

dây là lực gây ra gia tốc hướng tâm):  

R = mgcos +  = mg(3cos - 2cosmax). 
l

mv 2


