PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SÓNG CƠ
VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ

A.PHƯƠNG PHÁP
Dạng 1 : Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng:
1 –Kiến thức cần nhớ :
-Chu kỳ (T), vận tốc (v), tần số (f), bước sóng () liên hệ với nhau :
f

v
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1
; λ  vT  ; v 
với s là quãng đường sóng truyền trong thời gian t.
f
t
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+ Quan sát hình ảnh sóng có n ngọn sóng liên tiếp thì có n-1 bước sóng. Hoặc quan sát thấy
từ ngọn sóng thứ n đến ngọn sóng thứ m (m > n) có chiều dài l thì bước sóng λ 
+ Số lần nhô lên trên mặt nước là N trong khoảng thời gian t giây thì T 

l
;
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t
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-Độ lệch pha: Độ lệch pha giữa 2 điểm nằm trên phương truyền sóng cách nhau khoảng d là
 

2d



- Nếu 2 dao động cùng pha thì   2k
- Nếu 2 dao động ngược pha thì   (2k  1)
2 –Phương pháp :
B1: Tóm tắt đề: Đề cho gì?, hỏi gì? Và đổi các đơn vị sang các đơn vị hợp pháp
B2 : Xác lập mối quan hệ giữa các đại lượng cho và đại lượng tìm thông qua các công thức:
-Áp dụng các công thức chứa các đại lượng đặc trưng: f 

1
v
2d
; λ  vT  ;  
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B3: Suy ra biểu thức xác định đại lượng tìm theo các đại lượng cho và các dữ kiện.
B4: Thực hiện tính toán để xác định giá trị đại lượng tìm và lựa chọn câu trả lời đúng.
Dạng 2: Bài tập liên quan đến phương trình sóng:
1 –Kiến thức cần nhớ :
+Tổng quát: Nếu phương trình sóng tại nguồn O là u0  A cos(t   ) thì
2 x
). x
+ Phương trình sóng tại M là uM  A cos(t  

* Sóng truyền theo chiều dương của trục Ox thì:
O
M
x
v

x

x

uM = AMcos(t +  -  ) = AMcos(t +  - 2 ) t  x/v


x

* Sóng truyền theo chiều âm của trục Ox thì:
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uM = AMcos(t +  +  x ) = AMcos(t +  + 2 x )


v

+Lưu ý: Đơn vị của , x, x1, x2,  và v phải tương ứng với nhau.
+Độ lệch pha: Độ lệch pha giữa 2 điểm nằm trên phương truyền sóng cách nhau khoảng d
là  

2d



- Nếu 2 dao động cùng pha thì   2k
- Nếu 2 dao động ngược pha thì   (2k  1)
2 –Phương pháp :
B1: Tóm tắt đề: Đề cho gì?, hỏi gì? Và đổi các đơn vị sang các đơn vị hợp pháp
B2 : Xác lập mối quan hệ giữa các đại lượng cho và đại lượng tìm thông qua các công thức:
2 x
).
-Áp dụng công thức Phương trình sóng tại M là uM  A cos(t  

B3: Suy ra biểu thức xác định đại lượng tìm theo các đại lượng cho và các dữ kiện.
B4: Thực hiện tính toán để xác định giá trị đại lượng tìm và lựa chọn câu trả lời đúng.
Dạng 3: Độ lệch pha giữa hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng
1 –Kiến thức cần nhớ : ( thường dùng d1 , d2 thay cho xM, xN )
Độ lệch pha giữa hai điểm cách nguồn một khoảng xM, xN:

MN  

xN  xM
x  xM
 2 N
v


+Nếu 2 điểm M và N dao động cùng pha thì:
MN  2k  2

xN  xM

 2k  xN  xM  k  .
(kZ)

+Nếu 2 điểm M và N dao động ngược pha thì:
x x

MN  (2k  1)  2 N M  (2k  1)  xN  xM  (2k  1) . ( k  Z )

2
+Nếu 2 điểm M và N dao động vuông pha thì:
MN  (2k  1)


2

 2

xN  xM



 (2k  1)


2

 xN  xM  (2k  1)
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.(kZ)

+Nếu 2 điểm M và N nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau x =xN- xM thì:
  

x
x
 2
v


(Nếu 2 điểm M và N trên phương truyền sóng và cách nhau một khoảng d thì :  =
- Vậy 2 điểm M và N trên phương truyền sóng sẽ:
+ dao động cùng pha khi: Δφ = k2π => d = k
+ dao động ngược pha khi:Δφ = π + k2π

=> d = (2k + 1)
2
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+ dao động vuông pha khi:Δφ = (2k + 1) =>d = (2k + 1)
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với k = 0, 1, 2 ... Lưu ý: Đơn vị của d, x, x1, x2,  và v phải tương ứng với nhau.
B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu1(ID.63799): Một nguồn sóng cơ học dao động điều hòa theo phương trình u =
Acos(10t +/2) cm. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà
tại đó dao động của hai điểm lệch pha nhau /3 ad là 5m. Tốc độ truyền sóng là
A. 75 m/s
B. 100 m/s
C. 6 m/s
D. 150 m/s
Câu2(ID.63800): Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng. Phương trình
sóng của một điểm M trên phương truyền sóng đó là: uM = 3cost (cm). Phương trình sóng

của một điểm N trên phương truyền sóng đó (MN = 25 cm) là: uN = 3cos (t+ ) (cm). Ta
4
có
A. Sóng truyền từ M đến N với vận tốc 2m/s.
B. Sóng truyền từ N đến M với vận tốc 2m/s.
C. Sóng tuyền từ N đến M với vận tốc 1m/s.
D. Sóng tuyền từ M đến N với vận tốc 1m/s.
Câu3(ID.63801): Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình u0 = 2cos(20t +

) cm (trong đó u tính bằng đơn vị mm, t tính bằng đơn vị s). Xét sóng truyền theo một
3
đường thẳng từ O đến điểm M với tốc độ không đổi 1m/s. Trong khoảng từ O đến M có bao
nhiêu điểm dao động cùng pha với dao động tại nguồn O? Biết M cách O một khoảng 45cm.
A.4.
B.3.
C. 2.
D.5.
Câu4(ID.63802): Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình u0 = 2cos(20t +

) (trong đó u tính bằng đơn vị mm, t tính bằng đơn vị s). Xét sóng truyền theo một đường
3
thẳng từ O đến điểm M với tốc độ không đổi 1m/s. Trong đoạn từ O đến M có bao nhiêu
điểm dao động ngược pha với dao động tại nguồn O? Biết M cách O một khoảng 45cm.
A.4.
B.3.
C. 2.
D.5.
Câu5(ID.63803): Dao động tại một nguồn O có phương trình u = acos20t cm. Vận tốc
truyền sóng là 1m/s thì phương trình dao động tại điểm M cách O một đoạn 2,5 cm có dạng:
A. u = acos(20t + /2) cm
C. u = acos(20t - /2) cm
B. u = acos(20t) cm
D. u = - acos(20t) cm
Câu6(ID.63804): Tạo sóng ngang tại O trên một dây đàn hồi. Một điểm M cách nguồn phát
sóng O một khoảng d = 20cm có phương trình dao động uM = 5cos2(t - 0,125) cm. Vận tốc
truyền sóng trên dây là 80cm/s. Phương trình dao động của nguồn O là phương trình dao
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động trong các phương trình sau?
A. u0 = 5cos(2t - /2) cm
C. u0 = 5cos(2t + /4) cm
B. u0 = 5cos(2t + /2) cm
D. u0 = 5cos(2t - /4) cm
Câu7(ID.63805): Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động
đi lên từ vị trí cân bằng theo chiều dương với biên độ 1,5cm, chu kì T = 2s. Hai điểm gần
nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6cm. Viết phương trình dao động tại M
cách O 1,5 cm.
A. uM = 1,5 cos(t - /2) cm
C. uM = 1,5 cos(t - 3/2) cm
B. uM = 1,5 cos(2t - /2) cm
D. uM = 1,5 cos(t - /2) cm
Câu8(ID.63806): Một dao động lan truyền trong môi trường từ điểm M đến điểm N cách M
một đoạn 0,9(m) với vận tốc 1,2(m/s). Biết phương trình sóng tại N có dạng uN =
0,02cos2t(m). Viết biểu thức sóng tại M:
3
A. uM = 0,02cos2t (m)
B. uM = 0,02cos(2t +
) (m)
2
3

C. uM = 0,02cos(2t ) (m)
D. uM = 0,02cos(2t + ) (m)
2
2
Câu9(ID.63807): Đầu O của một sợi dây đàn hồi dao động với phương trình u = 4.cos(4t)
(cm) tạo ra một sóng ngang trên dây có tốc độ v= 20 cm/s. Một điểm M trên dây cách O một
khoảng 2,5 cm dao động với phương trình:


A. uM = 4cos(4t + ) (cm)
B. uM = 4cos(4t - ) (cm)
2
2
C. uM = 4cos(4t) (cm)
D. uM = 4cos(4t + ) (cm)
Câu10(ID.63808): Trên mặt chất lỏng yên lặng người ta gây ra một dao động điều hòa tại A
với tần số 60Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng 2,4m/s. Điểm M cách A 30cm có
phương trình uM = 2sin(t -15)cm, Điểm N cách A 120cm nằm trên cùng một phương
truyền từ A đến M có phương trình dao động là
A. uN = sin(60t + 45)cm
C. uN = 2sin(120t - 60)cm
D. uN = sin(120t - 60)cm
B. uN = 2sin(60t - 45)cm
Câu11(ID.63809): Trên mặt thoáng của một chất lỏng yên lặng, ta gây dao động tại O có
biên độ 5cm, chu kỳ 0,5(s). Vận tốc truyền sóng là 40cm/s. Coi biên độ sóng không đổi.
Chọn gốc thời gian là lúc phân tử vật chất tại O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
Phương trình dao động tại M cách O khoảng 50cm là
A. uM=5 cos 4t (cm) với t < 1,25(s)
B. uM=5cos (4t-5,5) (m) với t < 1,25(s)
C. uM=5cos (4t+5) (cm) với t > 1,25(s)
D. uM=5cos (4t-5,5) (cm) với t >1,25(s)
Câu12(ID.63810): Một sóng ngang có biểu thức truyền sóng trên phương x là: u =
3cos(314t - x) cm. Trong đó t tính bằng s, x tính bằng m. Bước sóng  là:
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A. 8,64 cm

B. 8,64m

C. 6,28 cm

D. 6,28 m

t x
2 20
) cm.Trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây.Trong khoảng thời gian 2s sóng truyền được
quãng đường là:
A. 20cm
B. 40cm.
C. 80cm
D. 60cm
Câu14(ID.63812): Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 0,5cos(10x 100t) (m)trong đó t tính bằng giây, x tính bằng m. Vận tốc truyền của sóng này là
A. 100 m/s.
B. 62,8 m/s.
C. 31,4 m/s.
D. 15,7 m/s.
Câu15(ID.63813): Phương trình sóng tại một điểm trên phương truyền sóng cho bởi: u =
6cos(2t - x). Vào lúc nào đó li độ một điểm là 3 cm và li độ đang tăng thì sau đó 1/8s và
cũng tại điểm nói trên li độ
A. 1,6cm
B. - 1,6cm
C. 5,3cm
D. - 5,3cm
Câu16(ID.63814): Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường với phương trình
t d 
u = 3sin( +
- ) cm. Trong đó d tính bằng mét(m), t tính bằng giây(s). Vận tốc truyền
6 24 6
sóng là:
A. 400 cm/s.
B. 4 cm/s.
C. 5 m/s.
D. 5 cm/s.
Câu17(ID.63815): Một sóng ngang truyền trên một sợi dây dài có phương trình u =
6cos(4t + 0,2x) cm. Độ dời của điểm có tọa độ x = 5cm lúc t = 0,25s là bao nhiêu?
A. 6cm
B. - 6cm
C. 3 cm
D. 0cm
Câu18(ID.63816): Biểu thức của sóng tại một điểm có tọa độ x nằm trên phương truyền
sóng cho bởi: u = 2cos(t/5 - 2x) (cm) trong đó t tính bằng s. Vào lúc nào đó li độ của sóng
tại một điểm P là 1cm thì sau lúc đó 5s li độ của sóng cũng tại điểm P là;
A. - 1cm
B. + 1 cm
C. - 2 cm
D. + 2cm
Câu19(ID.63817): Phương trình sóng trên phương OX cho bởi: u = 2cos(7,2t + 0,02x)
cm. trong đó, t tính bằng s. Li độ sóng tại một điểm có tọa độ x vào lúc nào đó là 1,5 cm thì
li độ sóng cũng tại điểm đó sau lúc 1,25s là:
A. 1cm
B. 1,5cm
C. - 1,5cm
D. - 1cm
Câu20(ID.63819): Sóng truyền từ O đến M với vận tốc v = 40cm/s, phương trình sóng tại
O là u = 4sint/2(cm). Biết lúc t thì li độ của phần tử M là 2cm, vậy lúc t + 6 (s) li độ của M
là
A. -2cm
B. 3cm
C. -3cm
D. 2cm
Câu13(ID.63811): Biểu thức sóng của điểm M trên dây đàn hồi có dạng u = Acos2(
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t x
- ) mm.
0,1 2
Trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vị trí của phần tử sóng M cách gốc toạ độ 3 m ở
thời điểm t = 2 s là
A. xM = 5 cm.
B. xM = 0
C. xM = 5 cm
D. xM = 2,5 cm
Câu22(ID.63821): Một sóng cơ học được được truyền theo phương OX với tốc độ 20cm/s.
Cho rằng khi truyền sóng biên độ không đổi. Biết phương trình sóng tại O là: u(O) =
4cos(t/6) cm, li độ dao động tại M cách O 40cm lúc li độ dao động tại O đạt cực đại là:
A. 4cm
B. 0
C. -2cm
D. 2cm
A. 25Hz
B. 20Hz
C. 23 Hz
D. 45Hz
Câu23(ID.63822): Một sóng ngang truyền trên trục Ox được mô tả bỡi phương trình u =
0,5cos(50x -1000t) trong đó x,u được đo bằng cm và t đo bằng s. Tốc độ dao động cực đại
của phần tử môi trường lớn gấp bao nhiêu lần tốc độ truyền sóng:
A. 20
B. 25
C. 50
D. 100
Câu24(ID.63823): Cho sóng lan truyền dọc theo một đường thẳng. Cho phương trình dao
động ở nguồn O là u0 = acost. Một điểm nằm trên phương truyền sóng cách xa nguồn
1
1
bằng bước sóng , ở thời điểm bằng chu kỳ thì có độ dịch chuyển là 5(cm). Biên độ
3
2
A. 5,8(cm)
B. 7,7(cm)
C. 10(cm)
D. 8,5(cm)
Câu25(ID.63824): Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình
2
sóng tại nguồn O là: u = Asin( t) cm. Một điểm M cách nguồn O bằng 1/3 bước sóng ở
T
thời điểm t = 1/2 chu kì có độ dịch chuyển uM =2cm. Biên độ sóng A là:
4
A. 2cm
B.
cm
C. 4cm
D. 2 3 cm
3
Câu26(ID.63825): Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ sóng
không đổi có phương trình sóng tại nguồn O là: u =A.cos(t - /2) (cm). Một điểm M cách
nguồn O bằng 1/6 bước sóng, ở thời điểm t = 0,5/ có ly độ 3 (cm). Biên độ sóng A là
A. 2 cm
B. 2 3 (cm)
C. 4 (cm)
D. 3 (cm)
Câu27(ID.63826): Sóng truyền với tốc độ 5m/s giữa hai điểm O và M nằm trên cùng một
phương truyền sóng. Biết phương trình sóng tại O là u0 = 5cos(5t - /6) (cm) và tại M là:
uM = 5cos(5t + /3) (cm). Xác định khoảng cách OM và chiều truyền sóng.
A. truyền từ O đến M, OM = 0,5m.
B. truyền từ M đến O, OM = 0,25m.
C. truyền từ O đến M, OM = 0,25m.
D. truyền từ M đến O, OM = 0,5m.
Câu21(ID.63820): Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 5cos (

Tuyensinh247.com

6

Câu28(ID.63827): Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 8sin2(

t
x
- ) (mm
0,1 50

trong đó x tính bằng m, t tính bằng giây. Bước sóng là
A.  =8m
B.  = 50m
C.  =1m
D. =0,1m
Câu29(ID.63828): Phương trình mô tả một sóng truyền theo trục x là u= 0,04 cos(4t0,5x), trong đó u và x tính theo đơn vị mét, t tính theo đơn vị giây. Vận tốc truyền sóng là:
A. 5 m/s.
B. 4 m/s.
C. 2m/s.
D. 8 m/s.

Câu30(ID.63829): Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình u = 4cos(4t - )
4
cm. Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau

0,5 m có độ lệch pha là . Tốc độ truyền của sóng đó là:
3
A. 1,0 m/s
B. 2,0 m/s.
C. 1,5 m/s.
D. 6,0 m/s.
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