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SÓNG CƠ HỌC

LUYỆN TẬP SÓNG CƠ HỌC
Câu 1. Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x)
(cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng
A. 5 m/s.
B. 4 m/s.
C. 40 cm/s.
D. 50 cm/s.
Câu 2. Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền
sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn
dao động lệch pha so với A một góc  = (k + 0,5) với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có
giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz.
A. 8,5Hz

B. 10Hz

C. 12Hz

D. 12,5Hz

Câu 3. Hai điểm M và N trên mặt chất lỏng cách 2 nguồn O1 O2 những đoạn lần lượt là : O1M =3cm,
O1N =10cm , O2M = 18cm, O2N = 45cm, hai nguồn dao động cùng pha,cùng tần số 10Hz , vận tốc
truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50cm/s. Bước sóng và trạng thái dao động của hai điểm này dao
động là
A.   50cm ;M đứng yên, N dao động mạnh nhất. B.   15cm ;M dao động mạnh nhất, N đứng yên.
C.   5cm ; cả M và N đều dao động mạnh nhất. D.   5cm ;Cả M và N đều đứng yên.
Câu 4. Trong thí nghiê ̣m giao thoa sóng trên mặt nước vớ i hai nguồ n kế t hơ p̣ S1, S2 cách nhau
28mm phá t só ng ngang vớ i phương trình u1 = 2cos(100  t) (mm), u2 = 2cos(100  t +  ) (mm),
t tí nh bằ ng giây (s). Tố c đô ̣ truyề n só ng trong nướ c là 30cm/s. Số vân lồ i giao thoa (cá c da ̃y cư c̣
đa ̣i giao thoa) quan sá t đươ c̣ là
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
Câu 5. Ở mặt nước có hai nguồn sóng cơ A và B cách nhau 15 cm, dao động điều hòa cùng tần số,
cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1,5 cm,
là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính 15cm, nằm
ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại là.
A. 22.
B. 24.
C. 16.
D. 26.
Câu 6. Hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 12 cm phát ra hai sóng kết hợp có phương trình:
u1  u 2  a cos 40t (cm) , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 6cm 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 5 điểm dao dộng với biên độ cực đại là:
A. 10,06 cm.
B. 4,5 cm.
C. 9,25 cm.
D. 6,78 cm.
Câu 7. Sóng có tầ n số 20Hz truyề n trên chấ t lỏng với tố c đô ̣ 200cm/s, gây ra các dao đô ̣ng theo
phương thẳ ng đứng của các phầ n tử chấ t lỏng. Hai điể m M và N thuô ̣c mă ̣t chấ t lỏng cùng phương
truyề n sóng cách nhau 22,5cm. Biế t điể m M nằ m gầ n nguồ n sóng hơn. Ta ̣i thời điể m t điể m N ha ̣
xuố ng thấ p nhấ t. Hỏi sau đó thời gian ngắ n nhấ t là bao nhiêu thì điể m M sẽ ha ̣ xuố ng thấ p nhấ t?
A. 3 ( s)
20

B. 3 ( s)
80

C. 7 (s)
160

D. 1 (s)
160

Câu 8. Ba điểm A,B,C trên mặt nước là ba đỉnh của tam giac đều có cạnh 16 cm trong đó A và B là
hai nguồn phát sóng có phương trình u1  u 2  2 cos(20t )(cm) ,sóng truyền trên mặt nước không suy
giảm và có vận tốc 20 (cm/s).M trung điểm của AB .Số điểm dao động cùng pha với điểm C trên đoạn
MC là:
A. 5
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 9. Hai nguồn S1, S2 cách nhau 9cm, phát ra hai sóng có phương trình u1 = u2 = acos200πt . Sóng
sinh ra truyền với tốc độ 0,8 m/s. Điểm M trên mặt chất lỏng cách đều và dao động cùng pha với
S1,S2 và gần S1S2 nhất có phương trình là
A. uM = 2acos(200t - 8)
B. uM = 2√2acos(200t - 8)
C. uM = √2acos(200t - 8)
D. uM = acos(200t - 8)
Câu 10. Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 6 2 cm dao động theo phương trình
u  a cos20t . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4 m/s và biên độ sóng không đổi trong quá
trình truyền. Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S 1S2 cách S1S2
một đoạn:
1
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A. 6 cm.
B. 2 cm.
C. 3 2 cm
D. 18 cm.
Câu 11. Ba điểm A,B,C trên mặt nước là ba đỉnh của tam giac đều có cạnh 20 cm trong đó A và B là
hai nguồn phát sóng có phương trình u1  u 2  2 cos(20t )(cm) ,sóng truyền trên mặt nước không suy
giảm và có vận tốc 20 (cm/s).M trung điểm của AB .Số điểm dao động ngược pha với điểm C trên
đoạn MC là:
A. 4
B. 5
C. 6
D. 3
Câu 12. Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cách nhau một đoạn 12cm đang dao động vuông góc
với mặt nước tạo ra sóng với bước sóng 1,6cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn
và cách trung điểm O của đoạn AB một khoảng 8cm. Hỏi trên đoạn CO, số điểm dao động ngược pha
với nguồn là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 13. Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cách nhau một đoạn 12cm đang dao động vuông góc
với mặt nước tạo ra sóng với bước sóng 1,6cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn
và cách trung điểm O của đoạn AB một khoản 8cm. Hỏi trên đoạn CO, số điểm dao động cùng pha
với nguồn là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 14. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 40cm dao động cùng pha. Biết
sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng 2(m/s). Gọi M là một điểm nằm
trên đường vuông góc với AB tại A dao đông với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị lớn nhất là :
A. 20cm
B. 30cm
C. 40cm
D.50cm
Câu 15. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 100cm dao động cùng pha. Biết
sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng 3(m/s). Gọi M là một điểm nằm
trên đường vuông góc với AB tại A dao đông với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị nhỏ nhất là :
A. 5,28cm
B. 10,56cm
C. 12cm
D. 30cm
Câu 16. Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau x = λ/3, sóng có biên độ
A, chu kì T. Tại thời điểm t1 = 0, có uM = +3cm và uN = -3cm. Ở thời điểm t2 liền sau đó có uM = +A,
biết sóng truyền từ N đến M. Biên độ sóng A và thời điểm t2 là
A. 2 3cm và

11T
12

B. 3 2cm và

11T
12

C. 2 3cm và

22T
12

D. 3 2cm và

22T
12

Câu 17. Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5cm
cách nhau x = 20cm các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2,5cm. Bước sóng là.
A. 120 cm

B. 60 cm

C. 12 cm

D. 6 cm

Câu 18. Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 16 cm, dao động theo phương thẳng đứng
với phương trình là u A  u B  a cos 50 t (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50
cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần
O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động ngược pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách
MO là
A. 6 cm.
B. 4 cm.
C. 4 2 cm.
D. 6 2 cm
Câu 19. Nguồn âm tại O có công suất không đổi. Trên cùng đường thẳng qua O có ba điểm A, B, C
cùng nằm về một phía của O và theo thứ tự xa có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm
tại B kém mức cường độ âm tại A là a (dB), mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 3a
OC
2
(dB). Biết OA = OB. Tỉ số
là
OA
3
81
9
27
32
A.
B.
C.
D.
16
4
8
27
Câu 20. Hai sóng hình sin cùng bước sóng  , cùng biên độ a truyền ngược chiều nhau trên một sợi
dây cùng vận tốc 20 cm/s tạo ra sóng dừng . Biết 2 thời điểm gần nhất mà dây duỗi thẳng là 0,5s. Giá
trị bước sóng  là :
A. 20 cm.
B. 10cm
C. 5cm
D. 15,5cm
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