VẬN TỐC VÀ GIA TỐC TRONG DAO ĐỘNG CƠ

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dao động điều hòa của chất điểm?
A.Biên độ dao động của chất điểm là đại lượng không đổi.
B. Động năng của chất điểm biến đổi tuần hoàn theo thời gian.
C. Tốc độ của chất điểm tỉ lệ với li độ của nó.
D. Độ lớn của hợp lực tác dụng vào chất điểm tỉ lệ thuận với li độ của nó.
Câu 2: Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu khi:
A.Li độ cực tiểu.

C. Li độ cực đại.

B. Li độ bằng 0.

D. Gia tốc có độ lớn cực đại.

Câu 3: Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm bằng 0 khi:
A.Vận tốc có giá trị cực đại hoặc cực tiểu.

C. Li độ cực tiểu.

B. Vận tốc bằng 0.

D. Li độ cực đại.

Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa, ở thời điểm nào thì gia tốc của nó có giá trị cực đại
A.Chất điểm đi qua vị trí cân bằng.

C. Li độ của chất điểm có giá trị cực tiểu.

B. Li độ của chất điểm có giá trị cực đại.

D. Động năng bằng thế năng.

Câu 5: Kết luận nào sau đây là sai?Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A thì
A.gia tốc có giá trị dương khi vật đi từ điểm có li độ -A đến điểm có li độ 0.
B. gia tốc và vận tốc có giá trị dương khi vật đi từ điểm có li độ -A đến điểm có li độ 0.
C. vận tốc có giá trị dương khi vật đi từ điểm có li độ -A đến điểm có li độ A.
D. gia tốc và vận tốc có giá trị dương khi vật đi từ điểm có li độ -A đến điểm có li độ +A.
Câu 6: Khi một vật dao động điều hòa thì
A.Thế năng và động năng vuông pha.

C. Li độ và gia tốc ngược pha nhau.

B. Li độ và vận tốc đồng pha.

D. Gia tốc và vận tốc ngược pha nhau.
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Câu 7: Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời
gian
A.ngược pha với nhau.

C. vuông pha với nhau.

B. lệch pha một lượng

D. ngược pha với nhau.

Câu 8: Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và li độ biến thiên theo thời gian
A.ngược pha với nhau.

C. vuông pha với nhau.

B. lệch pha một lượng

D. ngược pha với nhau.

Câu 9: Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm biến đổi:
A.ngược pha với vận tốc.

C. sớm pha

B. cùng pha với vận tốc.

D. trễ pha

so với vận tốc.
so với vận tốc.

Câu 10: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động tại một thời điểm t luôn
A.sớm pha

so với li độ dao động.

B. cùng pha với li độ dao động.

C. lệch pha

so với li độ dao động.

D. ngược pha với li độ dao động.

Câu 11:Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng có điểm chung là
A.cùng pha.

C. cùng tần số góc.

B. cùng biên độ.

D. cùng pha ban đầu.

Câu 12: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình
dạng
A.Đường parabol.

C.Đường elip.

B. Đường tròn.

D. Đường hypebol.

Câu 13: Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa:
A.Ở vị trí cân bằng,vận tốc cực đại, gia tốc cực đại.
B. Ở vị trí biên,vận tốc bằng 0, gia tốc bằng 0.
C. Ở vị trí biên, vận tốc bằng 0, gia tốc cực đại.
D. Ở vị trí cân bằng, vận tốc bằng 0, gia tốc cực đại.
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Câu 14: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng
hình.
A.Đoạn thẳng.

C. Đường tròn.

B. Đường thẳng.

D. Đường parabol.

Câu 15: Chọn câu phát biểu sai về dao động điều hòa.
A.Khi vật qua vị trí cân bằng thì lực kéo về có giá trị lớn nhất vì vận tốc của vật lúc đó lớn
nhất.
B. Véctơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
C. Khi vật dao động qua vị trí cân bằng thì động năng của vật lớn nhất.
D. Lực kéo về trong dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng có độ lớn tỉ lệ nhất với
độ lớn của li độ x của vật.
Câu 16: Chọn câu sai khi nói về chất điểm dao động điều hòa:
A.Khi chuyển động về vị trí cân bằng thì chất điểm chuyển động nhanh dần đều.
B. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại.
C. Khi vật ở vị trí biên, li độ của chất điểm có độ lớn cực đại.
D. Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc của chất điểm bằng 0.
Câu 17: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc cực đai của một vật dao động điều hòa vào
biên độ dao động của vật là
A.Đường elip.

C. Đường parabol.

B. Đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ.

D. Đường sin

Câu 18: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của bình phương vận tốc theo li độ trong dao động điều
hòa có dạng hình
A.Đường elip.

C. Đường tròn.

B. Một phần đường hypebol.

D. Một phần đường parabol.
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Câu 19: Khi một vật dao động điều hòa thì véctơ vận tốc
A.luôn đổi chiều khi đi qua gốc tọa độ.
B. luôn cùng chiều với véctơ gia tốc.
C.luôn đổi chiều khi vật chuyển động đến biên.
D. luôn ngược chiều với véctơ gia tốc.
Câu 20: Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng. Vị trí nào của vật trên quỹ đạo thì
véctơ gia tốc đổi chiều.
A.Tại hai điểm biên của quỹ đạo.

C.Vị trí cân bằng.

B. Tại vị trí vận tốc bằng 0.

D. Tại vị trí lực tác dụng lên vật đạt cực đại.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng? Gia tốc của một vật dao động điều hòa
A.luôn hướng về vị trí cân bằng.
B. có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.
C. luôn ngược pha với li độ.
D.có giá trị nhỏ nhất khi vật đổi chiều chuyển động.
Câu 22: Trong dao động điều hòa, giá trị gia tốc của vật
A.tăng khi giá trị vận tốc tăng.
B. không thay đổi.
C.Giảm khi giá trị vận tốc tăng.
D. tăng hay giảm tùy thuộc vào giá trị vận tốc ban đầu của vật.
Câu 23: Trong dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là sai. Cứ sau một khoảng thời gian
một chu kỳ thì
A.vật trở lại vị trí ban đầu.

C. động năng của vật trở lại giá trị ban đầu.

B. vận tốc của vật trở lại giá trị ban đầu.

D. Biên độ vật trở lại giá trị ban đầu.
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Câu 24: Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi
A.Li độ có độ lớn cực đại.

C. Li độ bằng 0.

B. Gia tốc có độ lớn cực đại.

D. Pha cực đại

Câu 25: Khi một vật dao động điều hòa từ biên về vị tri cân bằng thì
A.vật chuyển động nhanh dần đều.
B. lực tác dụng lên vật ngược chiều vận tốc.
C. véctơ vận tốc cùng chiều với véctơ gia tốc.
D. giá trị lực tác dụng lên vật tăng.
Câu 26: Vật dao động điều hòa có tốc độ triệt tiêu khi
A.không có lực tác dụng vào vật.

C. lực tác dụng vào vật bằng 0.

B. độ lớn lực kéo về cực đại.

D. gia tốc vật bằng 0.

Câu 27: Trong dao động điều hòa, gia tốc của vật
A.cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.

C. luôn ngược pha với vận tốc.

B. luôn hướng về vị trí cân bằng.

D. luôn ngược chiều chuyển động.

Câu 28: Khi một vật dao động điều hòa thì
A.lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.
D. vận tốc của vật có độ lớn cực đai khi vật ở vị trí cân bằng.
Câu 29: Khi chất điểm
A.qua vị trí cân bằng thì vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại.
B. qua vị trí cân bằng thì vận tốc cực đại, gia tốc cực tiểu.
C. đến vị trí biên thì vận tốc triệt tiêu và gia tốc có độ lớn cực đại.
D. đến vị trí biên âm thì vận tốc và gia tốc có trị số âm.
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Câu 30: Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng
A.Véctơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.
B. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc của vật cùng chiều khi vật chuyển động về vị trí cân bằng.
C. Véctơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.
D. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân
bằng
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