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LỜI NÓI ĐẦU 
Các em thân mến, kể từ năm 2007 đến nay chúng ta đã qua sáu mua thi đại học với hình thức thi trắc 

nghiệm. Đây là hình thức thi đòi hỏi các em phải có một lượng kiến thức phổ quát và khả năng tổng hợp 

cao, không những giải được các dạng bài toán mà còn phải giải các loại bài toán này một cách nhanh nhất (vì 

thời lượng cho mỗi câu hỏi trác nghiệm chưa đầy hai phút). 

Hơn mười năm giảng dạy trên giảng đường ĐH ,dạy luyện thi đại học, biên tập đề thi ĐH và viết 

sách tham khảo cho chương trình thi trắc nghiệm môn VẬT LÝ cùng các giảng viên trường ĐH Sư phạm Hà 

Nội hoạt động trong lĩnh vực này. Chúng tôi xin bộc bạch và chia sẻ với các em một số kinh nghiệm trong 

quá trình học và làm bài thi trắc nghiệm môn Vật lý, với hy vọng có thể giúp các em vững bước hơn trong 

các kỳ thi sắp tới. 

Các em hình dung rằng việc chúng ta làm một bài thi trắc nghiệm cũng giống như các em đang ghép 

một bức tranh vậy. Mỗi một câu hỏi là mỗi mảnh ghép trong bức tranh đó. Khi ghép tranh các em có thể 

ghép từ trên xuống, dưới lên,… và rất nhiều thủ thuật khác. Để đơn giản và dễ hình dung thì các em hãy 

xem như bức tranh đó không phải có tới 50 mảnh ghép mà hãy xem mỗi một “chương” là một mảnh ghép 

(Cơ học, sóng cơ học, điện xoay chiều, sóng điện từ, sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, vật lý hạt nhân…), 

xem minh nhận biết tốt nhất là mảnh ghép nào thì trong quá trình làm bài thi em tô mảnh ghép đó trước cứ 

như thế cho đến khi em hoàn thiện bức tranh của minh (Phương pháp này có mặt lợi là do em chỉ giải các 

bài toán trong cùng một chương nên tư duy logic được liền mạch và nhất quán).  

Có bao giờ các em đặt ra một câu hỏi là: “ Làm một bài thi trắc nghiệm thì làm như thế nào, làm từ đâu tới 

đâu? Đọc một câu hỏi thì trắc nghiệm thì đọc từ đầu? Khi tích đáp án vào phiếu thi thì tích như thế nào, khi nào thì 

tích? Các bài không thể giải được thì phải tích đáp án ra sao …?” tất cả những điều thầy nói ở trên đều phải có 

phương pháp và nghệ thuật dựa trên những xác suất toán học đáng tin cậy. 

Khi giảng dạy thầy có hỏi các học sinh của minh:  “ Làm một bài thi trắc nghiệm thì làm như thế nào, làm 

từ đâu tới đâu?” thì nhận được câu trả lời là: Thưa thầy em đọc đề qua một lượt rồi làm từ dễ đến khó ạ”. Nghe có vẻ 

logic và bài bản, nhưng các e thử hình dung xem với khả năng của minh, trong một bài thi gồm 50 câu hỏi 

trải rộng trên 7 trang giấy thì các em có đủ khả năng biết được câu nào dễ thì làm trước hay không???, việc 

em đọc 7 trang giấy mất 10 phút có giúp cho em làm được gì hay không. Câu trả lời là không được lợi ích gì.  

“Khi làm một câu thi trắc nghiệm em làm như thế nào? Câu trả lời là: “Em đọc đề, tóm tắt đề rồi giải ạ”. Thật 

bài bản nhưng quá dài cho bài thi trắc nghiệm. 

“Tích đáp án thì tích thế nào?” Các em đều trả lời là làm được câu nào thì tích luôn. Thưa thầy làm được mới 

khó chứ làm được thì tích đáp án là việc quá dễ. (Các em nhầm ở cho đó). 

“Những câu không làm được thì em tích đáp án thế nào?”. Thưa thầy em tích bừa ạ.. 

Chắc các em đều hình dung ra những điều thầy nói ở trên đây là những băn khoăn của các em khi 

làm bài. Sau đây thầy xin chia sẻ một số kinh nghiệm của mình trong quá trình giảng dạy mà thầy đã đúc rút 

ra trong hơn mười năm vừa qua: 

Tại sao khi sản xuất một cái áo mà lại cần nhiều người như vậy ????: Một tổ chuyên cắt, một tổ 

chuyên may cổ áp, một tổ chuyên may ống áo, tổ chuyên là, tổ chuyên đóng gói … câu trả lời là làm như vậy 

nhanh hơn nhiều so với một người may một cái áo và thực hiện tất cả các thao tác trên. Nên khi làm một bài 

thi trắc nghiệm các em nên tiến hành như sau: 
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LÀM MỘT BÀI THI LÀM THẾ NÀO? 
Bước 1: Trước hết hay ghi vào giấy nháp 50 câu mà các em sẽ làm 

TT 
ĐÁP ÁN 

A B C D 

Câu 1: 

Câu 2: 

Câu 3: 

Câu 4: 

Câu 5: 

………………….. 

Câu 50: 

Bước này giúp các em chọn đúng 50 câu mình cần làm và lấy đáp án một cách nhanh nhất. 

Bước 2: Đọc đề và làm bài , câu nào làm được thì làm luôn trong quá trình đọc. Bước này vô 

cùng quan trọng trong quá trình làm bài vì nó giúp các em đạt được một số kế quả sau: 
 Bài nào làm được thì tích đáp án vào giấy nháp theo đúng đáp án ở trên (nhứng bài được gọi là làm

đượ nếu chúng ta giải nó chỉ mất cỡ một đến hai phút)

 Nhứng bài nào có thể giải được nhưng biết là khi giải nó mất nhiều thời gian thì đánh dấu vào giấy nháp

bằng kí hiện nào đó để có thể giải ở bước sau.

 Nhứng bài nào biết chắc đáp án chỉ có thể là một trong hai đáp án (như A và C chẳng hạn) rồi quay lại giải

sau

Ví dụ khi đưa đồng hô lên cao thì con lắc đồng hồ chỉ có thể chạy chậm thì chúng ta bỏ hai đáp án chạy

nhanh đi . Việc còn lại là tìm độ lớn.

 Những bài nào em chua gặp bao giờ thì không thể giải vì thi trẵn nghiệm mà sa vào các bài này chỉ mất thời

giam mà không có hiệu quả. Em đánh dấu vào giấy nháp để không mất thời giam đọc những bài toán này.

Bước này giúp cho các em đọc đề được qua một lượt, làm bài từ dễ đến khó (vì các câu dễ em đã giải

ở bước này rồi) đồng thời đã phân loại được đề từ dễ đến khó (bước này mất chừng 30’ đến 45’ nhưng

các em sẽ giải được từ 20 đến 30 câu) và thu được bảng kết quả sau:

TT 
ĐÁP ÁN 

A B C D 

Câu 1: X 

Câu 2: X 

Câu 3: ?? A, C ĐÁP ÁN CHỈ CÓ THỂ LÀ A hoặc C 

Câu 4: KHÔNG THỂ GIẢI ĐƯỢC 

Câu 5: X 

………………….. Có thể giải được nhưng mất nhiều thời gian 

Câu 50: X 

Sau khi hoàn thành bước này các em hay tô đáp án mình làm được  vào phiếu trả lời (tránh trường hợp 

làm đến đâu tích đến đấy sẽ rất dễ tích nhầm vào câu khác mà lại làm gián đoạn quá trình làm bài). 
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Bước 3: Làm những câu đang phân vân giữa hai đáp án và những câu có thể giải được và tích đáp án vào giấy 

nháp (nhì vào giấy nháp để giở đề thi đến đúng câu mình cần mà không phải đọc đề lại một lần nữa và không đọc những câu 

không thể làm). 

Sau khi xong bước này các em lại tích đáp án vào phiếu trả lời trắc nghiệp. 

Bước 4:Tích bừa nghệ thuật. Như các em đã biết mỗi một đáp án đều có xác suất đúng là 25% vì vậy sau khi 

tiến hành ba bước nói trên em hãy nhì vào bảng giấy nháp đáp án của mình đếm xem có bao nhiều câu đáp 

án là “A”; bao nhiêu câu đáp án là “B”; … 

TT 
ĐÁP ÁN 

A B C D 

Câu 1: X 

Câu 2: X 

Câu 3: X 

Câu 4: X 

Câu 5: X 

………………….. 

Câu 50: X X 

Tổng số câu 13 13 4 10 

Do xác suất về mặt toán học thì có khoảng 12 đến 14 câu đáp án là “A”; 12 đến 14 câu đáp án là “B”; …. Nên 

nếu đáp án nào đã có đủ số lượng trên thì việc những câu còn lại đáp án rơi vào A và B là rất khó (tất nhiên 

em phải đảm bảo tất cả các câu em đã giải được đề đúng). Nhìn vào bảng số liệu mà nhận thấy số câu đáp án 

“D” là 10 câu trong khi đó số câu có đáp án là “C” chỉ có 4 câu thì tốt hơn hết là chúng ta tích tất cả những 

câu còn lại đáp án là “C”. 

Bước 5: Kiểm tra lại có bị trôi đáp án ở phiếu trả lời trắc nghiệm  với đáp án ở giấy nháp không. (Việc này 

nghe có vẻ khôi hài nhưng rất nhiều trường hợp làm đúng nhưng lại tích vào phiếu trả lời sai). 

ĐỌC MỘT CÂU HỎI ĐỌC TỪ ĐÂU ????? 
Một câu hỏi trắc nghiệm chúng ta không nên đọc từ đầu mà nên đọc từ giấu chấm cuối cùng của đề bài để biết họ 

hỏi gì? Và tiếp theo là đọc đáp án để thấy chúng giống và khác nhau ở chỗ nào? Làm thế này giúp cho các em định hướng 

nhanh chóng để giải bài toán như sau: 

 Nếu cả 4 đáp án là khác nhau về con số thì bài đó các em không cần đổi đơn vị.

Ví dụ: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất. Khi đem lên cao 10km so với mặt đát thì động hồ chạy nhanh hay 

chạy chậm? nhanh chậm bao nhiêu trong một ngày? Giả thiết rằng nhiệt độ môi trường không đổi, bán kính trái đất R 

= 6400km. 

A. Chậm 135s.  B. chậm 13,5s.  C. nhanh 200s.  D. chậm 1350s. 

Ta thấy 4 đáp án có độ số  liện đều khác nhau, mà em biết: 

1. 864 13,5
64

ht t
R

∆ = = = s. Đáp án chỉ có thể là A.

Nếu 4 đáp án có hai vài đáp án khác nhau về bậc mà số liệu không khác nhau thì chắc chắn các em phải đổi đơn vị. 

Ví dụ: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất. Khi đem lên cao 10km so với mặt đát thì động hồ chạy nhanh hay 

chạy chậm? nhanh chậm bao nhiêu trong một ngày? Giả thiết rằng nhiệt độ môi trường không đổi, bán kính trái đất R 

= 6400km. 4



A. Chậm 135s.  B. chậm 50s.  C. nhanh 200s. D. chậm 150s. 

Hướng dẫn giải: Ta thấy 4 đáp án có độ só liện đều khác nhau, mà em biết: 

10. 86400 135
6400

ht t s
R

∆ = = = . Đáp án  là A. 

Ví dụ:Trong hiện tượng giao thoa khe Young khoảng các giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến 

màn là 2m thì khoảng vân giao thoa là 1,2mm. Bước sóng ánh sáng là 

A. 0,6 m.  B. 0,6 mm.  C. 0,6 µm.  D. 0,6 nm. 

Hướng dẫn giải:Ta nhận thấy cả 4 đáp án đều giống nhau nên khi giải chúng ta phải đổi đơn vị. Tuy nhiên với bài 

toán này là bài toán giao thoa ánh sáng nên bước sóng phải nằm trong vùng khả kiến nên chỉ có thể là đáp án “C”. 

 Mỗi một câu hỏi trắc nghiệm đại bộ phận đều thừa dự kiện hoặc do hình thức là trắc nghiệm nên

không cần phải dùng hết các dữ kiện đó nên không nhất thiết phải đọc hết đề.

Ví dụ: Đặt điện áp xoay chiều 200V  vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 100 Ω, cuộn dây 

thuần cảm L có độ tự cảm thây đổi được (hoặc C thay đổi, hoặc tần số thay đổi)…. Cường độ dòng điện cực đại 

khi L thay đổi là 

A. 1A.   B. 2A.    C. 3A.   D. 4A. 
Hướng dẫn giải: Ta thấy dù chúng ta có đọc hết đề thì yêu cầu cuối cùng cũng chỉ là tìm Imax. Dù L, C, hay f biến thiên 

thì ax 2 .m
UI A
R

= =  mà không cần phải tính ZC; hay ZL gì cả. 

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP QUAN TRỌNG TRONG CÁC CHƯƠNG 

Chương I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC 
Trong chương dao động cơ học các em cần quan tâm chính đến hai bài toán chính sau: 

Bài toán 1: Mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa 

Bài toán 2: Các bài toán tỷ lệ 

Nếu hai đại lượng x và y dao động cùng tần số và vuông pha với nhau:  

( ). osx A c tω ϕ= + ; . os
2

y B c t πω ϕ = + ± 
 

 thì ta luôn có: 

2 2
1 1

2 2

2 2
2 2

1
1

1

x y
A Bx y

A B x y
A B

   + =   
      + = ⇒    

        + =      

(1) 

Giải hệ phương trình trên ta được: 

2 2 2 2
1 2 2 1

2 2
2 1

2 2 2 2
1 2 2 1

2 2
1 2

. .

. .

x y x yA
y y

x y x yB
x x

 −
=

−


− = −

(2). 

Hai hệ phương trình nói trên dùng được cho mọi cắp số dao động cùng tần số và vuông pha nhau như: 

 CƠ HỌC: Có các cặp (x, v); (v; a); (v, Fh.ph) dao động vuông pha với nhau.
 DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ: Có các cặp đại lượng (q; i); (uC; i); (uL; i)
 MẠCH ĐIỆN XOAY  CHIỀU: Có các cặp (uC; i); (uL; i); (uR; uC); (uR; uL)
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Bài toán 3: Mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa 
 Phạm vi áp dụng: Khi gặp các bài toán như tìm thời điểm, tìm khoảng thời gian, khoảng thời gian lớn

nhất, khoảng thời gian nhỏ nhất, tìm quãng đường, quãng đường cực đại, quãng đường cực tiểu, tỷ số
thời gian, tỷ số thời gian nén – dãn của lò xo thì đều dùng phương pháp đường tròn lượng giác.

 Phương pháp: Một vật dao động điều hòa  với phương trình ( ).cosx A tω ϕ= + được xem như hình

chiếu của một vật chuyển động tròn đều với bán kính R = A với vận tốc góc ω, với chiều dương ngược
chiều kim đồng hồ.

Chương II: SÓNG CƠ HỌC 
Bài toán 1: Mối liên hệ giữa độ lệch pha, khoảng cách, vận tốc, tần số, bước sóng  và thời gian. 

Một số bài toán về sóng có chu kỳ, tần số, vận tốc, bước sóng thay đổi chúng ta có thể dùng phương 
pháp loại nghiệm nhanh bằng việc dựa vào mối liên hệ này: 

   :  hai dao dong cung pha
. ,5 :  hai dao dong nguoc pha

2 .
, 25;  N,75: hai dao dong vuong pha

N
d d d f N

v T v
N

ϕ
π λ


∆ ∆ ∆ ∆ = = = = 




Ví dụ 1: Cho một sợi dây dài vô hạn, một đầu được gắn với một nguồn sóng có tần số thay đổi 

được trong khoảng từ 90 Hz đến 120 Hz, với vận tốc truyền sóng trên dây là 10 m/s. Người ta quan 

sát thấy rằng hai điểm M, N trên dây cách nhau 15 cm luôn dao động ngược pha với nhau. Bước 

sóng là 

A. 10 cm.  B. 15 cm.  C. 12 cm. D. 11 cm. 

Hướng dẫn: Do hai điểm M, N dao động cùng pha nên thỏa mãn điều kiện: 
2

d Nϕ
π λ
∆ ∆

= =

Thay các giá trị tương ứng của λ chúng ta thu được kết quả cần tìm: 

15  =1,5: hai dao dong nguoc pha
10
15  =1: hai dao dong cung pha
15

2 15  =1,25: hai dao dong vuong pha
12
15  =1,36: linh tinh pha
12

dϕ
π λ





∆ ∆

= = 






Vậy với mẹo nhỏ này chúng ta thấy ngay đáp ánh A là nghiệm. 

Ví dụ 2: Cho một sợi dây dài vô hạn, một đầu được gắn với một nguồn sóng có tần số bằng 100Hz. 

Người ta thay đổi lực căng dây sao cho vận tốc truyền sóng trên dây thay đổi trong khoảng từ 

15m/s đến 25m/s thì thấy hai điểm M, N trên dây cách nhau 15 cm luôn dao động vuông pha với 

nhau. Vận tốc truyền sóng trên dây là 

A. 15 m/s.  B. 18 m/s.  C. 20 m/s.  D. 25 m/s. 

Hướng dẫn:  

Do hai điểm M, N dao động vuông pha nên thỏa mãn điều kiện: . , 25 or N,75
2

d d f N
v

ϕ
π λ
∆ ∆ ∆

= = =

Thay các giá trị tương ứng của v ta được: 
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0,15.100  =1: hai dao dong cung pha
15

0,15.100  =0,83: linh tinh pha
. 18

0,15.1002  =0,75: hai dao dong vuong pha
20

0,15.100  =0,6: linh tinh pha
25

d f
v

ϕ
π





∆ ∆

= = 






Vậy đáp án C là nghiệm. 
Bài toán 2:Bài toán giao thoa sóng cơ 
Gần như các bài toán giao thoa sóng cơ đều là bài toán tìm mối liên hệ giữa hiệu quãng đường truyền sóng 
với các yếu tố khác của bài toán. Vì vậy những lại toán này các em tập trung vào việc tìm mối liên hệ giữa 
hiệu quãng đường với bước sóng. Từ đó lập nên điều kiện của bài toán và xử lý nó 
Vd: Điểm giao động cực đại là điểm có hai nguồn gửi tới dao động cùng pha (với mọi biên độ của hai nguồn 

sóng) từ điều này chúng ta thu được: 2 1
2 1 . .

2
d d k ϕ ϕλ λ

π
−

− = +  

Bài toán 3: Bài toán về mức cường độ âm 
Đại bộ phận các bài toán sóng cơ học đều là những bài toán so sánh khoảng các với bước sóng. 

Bài toán về mức cường độ âm thì ta có: 

( )1 2

0
0

0
0

2
00 0

0
0

1 2

0

( ) lg

(R) 2.lg
lg lg

4 (P,R) lg 2.lg

...L(I) lg lg 10 10 ... 10 nLL Ln

PL P L
P

RL L
RI PL RPI R I L L
P R

I I I
I

π

 = +



= += = 
 = + +

 + + + = = + + +


Chương III: ĐIỆN XOAY CHIỀU 
Khi giải bài toán điện xoay chiều các em cần để ý đền một số trường hợp đặc biệt sau: 

TH1: Nếu 2L CZ Z= thì URC = U và không phụ thuộc vào điện trở 

TH2: Nếu 2C LZ Z= thì URL = U và không phụ thuộc vào điện trở 

TH3: Nếu L CZ Z= thì UR = U và không phụ thuộc vào điện trở 

TH4: Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có L hoặc C hoặc f thay đổi mà có I1 = I2 hoặc (P1 = P2) thì lúc đó ta có: 

 Hai dòng điện i1 và i2 sẽ đối xứng nhau qua u. Nếu hai dòng điện đó lệch pha với nhau một góc là ϕ∆  thì

1

2

2

2

ϕϕ

ϕϕ

∆ = −
 ∆ =


 1 2 ax 1 ax 2. os . osM MI I I c I cϕ ϕ= = = ; 2 2
1 2 ax 1 ax 2. os . osM MP P P c P cϕ ϕ= = =  

 Nếu cần tìm điều kiện để Imax hoặc Pmax thì lúc đó ta chỉ cần nhở nếu L, C biến thiên thì thỏa mãn trung bình

cộng của cảm kháng (nếu L biến thiên); trung bình cộng của dung kháng (nếu C biến thiên), trung bình nhân 

của tần số nếu tần số biến thiên. 
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 Các bài toán có L hoặc C biến thiên thì kết quả đều là dưới dạng trung bình cộng

 Bài toán có R hoặc f biến đổi thì kết quả có dưới dạng trung bình nhân.
TH5: - Nếu điện áp hai đầu uRL vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch thì đây là bài toán điện áp hai đầu tụ điện 
đạt giá trị cực đai. 
         - Nếu điện áp hai đầu điện trở và tụ điện vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch thì điện áp hai đầu cuộn dây 
thuần cảm đạt giá trị cực đại. 
        - Nếu điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch hoặc URL = URC thì đây là bài toán 
cộng hưởng. 
TH6:Với các bài toán điện xoay chiều mà giả thiết đã cho giá trị điện áp hoặc cho độ lệch pha thì chúng ta nên giải 
các bài toán này bằng phương pháp giản đồ Fressnel; phương pháp vecto quay hoặc phương pháp vecto trượt. 

Chương IV: SÓNG ĐIỆN TỪ 
Bài toán 1: CHU KỲ, TẦN SỐ, BƯỚC SÓNG ĐIỆN TỪ CỦA MẠCH DAO ĐỘNG 
 Với các bài toán mạch dao động đã cho đầy đủ L và C thì:

12 ;   2 ;   
2

T LC V LC f
LC

π λ π
π

= = =

 Với các bài toán ghép thì khi tìm chu kỳ, tần số, bước sóng chúng ta dùng phương pháp tăng giảm:
2 2

1 2

1 2
2 2

1 2

         [1]
.         [2]

X X X
X XX
X X

↑

↓

 = +

 =

+
Vì vậy khi giải loại bài toán cắt ghép chúng ta tiến hành như sau: 
Bước 1: Thành lập biểu thức của đại lượng cần tìm 

Ví dụ: 
12 ;   2 ;   

2
T LC V LC f

LC
π λ π

π
= = =

Bước 2: Xem đại lượng cần tìm sẽ tăng lên hay giảm xuống khi ghép 

Nếu tăng áp dụng công thức:    2 2
1 2X X X↑ = +

Nếu giảm áp dụng công thức: 1 2
2 2

1 2

.X XX
X X↓ =

+

Ví dụ: Cho mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C có thể thay thế được. Khi lắp C = C1 

thì mạch dao động với tần số là f1 (hoặc chu kỳ chu kỳ T1), khi lắp C = C2 thì mạch dao động với tần số là f2 

(hoặc chu kỳ chu kỳ T2). Hỏi khi ghép hai tụ với nhau rồi mắc vào mạch dao động nói trên thì tần số (hoặc 

chu kỳ) dao động của mạch là bao nhiêu trong các trường hợp sau: 

a. Hai tụ ghép song song

b. Hai tụ ghép nối tiếp.
Hướng dẫn giải: 

 Bước 1: Thành lập đại lượng cần tìm 
1 ; 2

2
f T LC

LC
π

π
= =

Bước 2: Xem đại lượng cần tìm tăng hay giảm sau khi ghé 

a. Hai tụ ghép song / / 1 2C C C= +

Ta thấy khi ghép hai tụ song song với nhau thì điện dung của hệ sẽ tăng dẫn đến tần số dao động của 

hệ sẽ giảm, chu kỳ của hệ khi ghép tăng lên và bước sóng điện từ mà nó phát rs tăng lên. Nên 
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// // //

2 2 2 2 1 2
1 2 1 2 2 2

1 2

.;   ;   C C C
f fT T T T f f

f f
λ λ λ λ↑ ↑ ↓= = + = = + = =

+

b. Hai tụ ghép nối tiếp
1 2

1 2

.
nt

C CC C
C C ↓= ⇒

+

 Ta thấy khi hai tụ ghép nối tiếp với nhau thì điện dung của hệ giảm so với điện dung của hai tụ . Do 

đó khi hai tụ ghép lại với nhau thì tần số dao động của hệ sẽ tăng còn chu kỳ và bước sóng điện từ khi ghép 

sẽ giảm. Nên ta có 

2 2 1 2 1 2
1 2 2 2 2 2

1 2 1 2

.;    ;   
nt nt ntC C C

T Tf f f f T T
T T

λ λλ λ
λ λ

↑ ↓ ↓= = + = = = =
+ +  

Bài toán 2: BÀI TOÁN DÙNG PHƯƠNG PHÁP TỶ LỆ 

Trong mạch dao động lý tưởng LC ta luôn có: 
2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0

W W1;     1 C Lq i u i q u i
Q I U I E Q U E I

+ = + = ⇒ = = ⇒ =

Khi năng lượng cảm ứng từ gấp n lần thế năng tĩnh điện ta có: 

0

0

0

1
W

1W .W
1 1W

1

1

L

L C

C

Uu
nn E Qnn q
nE

n ni I
n


= ±

+ =  += ⇒ ⇒ = ± 
+ =

 +
 = ±

+

Chương V: SÓNG ÁNH SÁNG 
Bài toán 1: ĐẾM SỐ VÂN SÁNG, VÂN TỐI TRÊN ĐOẠN MN 
Bước 1: Lập điều kiện 

Vị trí vân sáng thỏa mãn điều kiện: .S DX k
a
λ

=

Vị trí vân tối thỏa mãn điều kiện: 
1 .
2

T DX k
a
λ = − 

 
Bước 2: Xét khoảng biến thiên 
Vân sáng trên đoạn MN thỏa mãn điều kiện: 

min ax.S NM
M N m

X aX aDX X k X k k k k
a D D
λ

λ λ
≤ = ≤ ⇒ ≤ ≤ ⇒ ≤ ≤

Vậy số vân sáng trên đoạn MN là: ax min 1S
MN mN k k= − +  

Vân tối trên đoạn MN thỏa mãn điều kiện: 

min ax
1 1.
2 2

T NM
M N m

X aX aDX X k X k k k k
a D D
λ

λ λ
 ≤ = − ≤ ⇒ ≤ − ≤ ⇒ ≤ ≤ 
 

Vậy số vân tối trên đoạn MN là: ax min 1T
MN mN k k= − +  

Bài toán 2: GIAO THOA ÁNH SÁNG NHIỀU MÀU 

1. Điểm trên màn mà tại đó các vân sáng trung nhau:
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2.... .... (*) .... (**)m m m m m mx k i k i k i k k k k n k n k nλ λ λ= = = = ⇒ = = = ⇔ = = =  

Giải phương trình (**) với nghiệm nguyên rồi thay vào phương trình ban đầu chúng ta tìm được điểm trên 
màn mà tại đó các vân sáng trùng nhau (hoặc cùng màu với vân trung tâm). 

2. Số vân sáng giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm
Số vân sáng giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm bằng tổng số vân của từng bức xạ trừ đi các vị trí 
trùng nhau. 9



Bài toán 3: GIAO THOA ÁNH SÁNG TRẮNG 

1. Tại điểm M trên màn có bao nhiêu bức xạ sáng, tìm bước sóng của chúng

2. Tại điểm N trên bàn có bao nhiêu bức xạ tắt, tìm bước sóng của chúng
Bài toán 4: HẤP THỤ VÀ LỌC LỰA ÁNH SÁNG 

Hiệu suất phát quang: 
.
.

r v

v r

nH
n
λ
λ

=

Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 
1. Công thoát và giới hạn quang điện của kim loại:

1,242 1,242( ); ( ).hc hcA A eV m
A A

λ λ µ
λ π

= ⇒ = ⇔ = =  

2. Động năng ban đầu cực đại và vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện

50
0 0 0

0

21,242 1,242 ( ) 5,95.10   ( / )Max
Max Max Max

e

KhcK A eV v K m s
mλ λ λ

= − = − ⇒ = =

3. Dòng quang điện bão hòa:
58,05.10 .  (A)bhI HPλ=

4. Năng lượng, bán kính quỹ đạo, vận tốc chuyển động, tần số góc trong mẫu Borh

0
2

2
0

0

0
3

.

n

n

n

n

EE
n

r n r
vv
n

n
ωω

 =


=


=

 =

 trong đó 

0
11

0
6

0
16

0

13,6           ( )

5,3.10         ( )

2,1856.10     ( / )

4,124.10     ( / )

E eV

r m

v m s

rad sω

−

= −


=


=
 =

5. Tỷ số bước sóng trong mẫu nguyên tử Hydro

2 2

2 2

1 1  
  1 1  

mn

pq

p q

m n

λ
λ

−
=

−

Ví dụ: Điện tử trong mẫu nguyên tử H khi nhảy từ trạng thái N về K phát ra photon có bước sóng λ1, khi 
điện tử nhảy từ lớp M về L tạo ra photon có bước sóng λ2. Tỷ số λ2/ λ1 là 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Để trực tiếp nghe các bài giảng của nhóm tác giả các em có thể thông qua các kênh truyền hình VTV2; 

VTC vào các buổi bổ túc kiến thức văn hóa của Ban khoa giào đài Truyền hình Việt Nam hoặc trang trực 

tuyến truongtructuyen.vn để học trực truyến. 

Để được nghe giảng dạy trực tiếp các em liên hệ với “trung tâm BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC” của 

trường ĐHSPHN – 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội. 

Để tìm hiều sau hơn về các dạng bài tập và phong phú hơn thì tìm đọc các tài liệu thao khảo của 

nhóm tác giả: 10



1. Cẩm nang ôn luyện thì môn Vật lý (Của thầy Nguyễn Anh Vinh – 2 tập – NXB ĐHSP).

2. Bộ đề ôn luyện thi trắc nghiệm môn Vật lý (Nguyễn Anh Vinh – Dương Văn Cẩn – Hà Duyên Tùng –

Lê Tiến Hà – NXB ĐHSP). 

3. Tuyển tập 36 đề thi trắc nghiệm môn Vật lý ( Nguyễn Đức Tài – Lê Tiến Hà – Nguyễn Xuân Ca
– 

NXB ĐHSP). 

4. Tuyển tập đề thi thử đại học BẮC – TRUNG – NAM ( Lê Tiến Hà – Dương Văn Cẩn – Lê Thị

Hà, NXB ĐHSP) 

Thay mặt nhóm tác giả chúc các em có một mùa thi đạt nhiều kết quả và cuốn “Tóm tắt công

thức Vật lý” sẽ giúp cho các em nắm bắt một cách ngắn gọn  nhất các dạng bài tập trong “Cấu trúc đề thì ĐH

của Bộ GD&ĐT” . 

Lê Tiến Hà  

Thân tặng gửi đến các em! 
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ĐỀ THI ĐAI HỌC + CĐ CÁC NĂM - DAO ĐỘNG CƠ HỌC 
Câu 1. (CĐ 2007): Một vật nhỏ dđđh có biên độ A, chu kì d.động T, ở thời điểm ban đầu to = 0 vật đang ở vị 
trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 là  
 A. A/2 .  B. 2A .  C. A/4 .  D. A.  
Câu 2. (CĐ 2007): Khi đưa một CLĐ lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) 
thì tần số dđđh của nó sẽ  

A. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao. 
B. tăng vì chu kỳ dđđh của nó giảm.  
C. tăng vì tần số dđđh của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.  
D. không đổi vì chu kỳ dđđh của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường 

Câu 3. (CĐ 2007): Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về d.động cơ học? d.động 
 A. H.tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số d.động 
riêng của hệ.  
 B. Biên độ d.động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra h.tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không 
phụ thuộc vào lực cản của m.tr.  

C. Tần số d.động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy. 
 D. Tần số d.động tự do của một hệ cơ học là tần số d.động riêng của hệ ấy.  
Câu 4. (CĐ 2007): Một CLLX gồm vật có k.lượng m và lò xo có độ cứng k, dđđh. Nếu k.lượng m = 200 g thì 
chu kì d.động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì k.lượng m bằng  

A 200 g.  B. 100 g.  C. 50 g.  D. 800 g. 
Câu 5. (CĐ 2007): Một CLĐ gồm sợi dây có k.lượng không đáng kể, không dãn, có chiều dài l và viên bi 
nhỏ có k.lượng m. Kích thích cho con lắc dđđh ở nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng tại 
VTCB của viên bi thì thế năng của con lắc này ở li độ góc α có biểu thức là  
 A. mg l (1 - cosα).  B. mg l (1 - sinα).  C. mg l (3 - 2cosα).  D. mg l (1 + cosα). 
Câu 6. (CĐ 2007): Tại một nơi, chu kì dđđh của một CLĐ là 2,0 s. Sau khi tăng chiều dài của con lắc thêm 
21 cm thì chu kì dđđh của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là  
 A. 101 cm.  B. 99 cm.  C. 98 cm.  D. 100 cm. 
Câu 7. (ĐH 2007): Khi xảy ra h.tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục d.động 

A. với tần số bằng tần số d.động riêng.  B. mà không chịu ngoại lực tác dụng. 
 C. với tần số lớn hơn tần số d.động riêng.  D. với tần số nhỏ hơn tần số d.động riêng.  
Câu 8. (ĐH 2007): Một CLĐ được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dđđh với 
chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng 
trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dđđh với chu kì T’ bằng  

A. 2T.  B. T√2  C.T/2 .  D. T/√2 . 
Câu 9. (ĐH 2007): Một vật nhỏ thực hiện dđđh theo p.tr x = 10sin(4πt + π/2)(cm) với t tính bằng giây. Động 
năng của vật đó b.thiên với chu kì bằng  
 A. 1,00 s.  B. 1,50 s.  C. 0,50 s.   D. 0,25 s. 
Câu 10. (ĐH 2007): Nhận định nào sau đây SAI khi nói về d.động cơ học tắt dần?  

A. d.động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng b.thiên đ.hòa. 
B. d.động tắt dần là d.động có biên độ giảm dần theo t.gian.  
C. Lực ma sát càng lớn thì d.động tắt càng nhanh.  
D. Trong d.động tắt dần, cơ năng giảm dần theo t.gian.  

Câu 11. (ĐH 2007): Một CLLX gồm vật có k.lượng m và lò xo có độ cứng k, dđđh. Nếu tăng độ cứng k lên 2 
lần và giảm k.lượng m đi 8 lần thì tần số d.động của vật sẽ  
 A. tăng 2 lần.  B. giảm 2 lần.  C. giảm 4 lần.  D. tăng 4 lần.  
Câu 12. (CĐ 2008): Một CLLX gồm viên bi nhỏ có k.lượng m và lò xo k.lượng không đáng kể có độ cứng k, 
dđđh theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. Khi viên bi ở VTCB, lò xo dãn một đoạn Δl . 
Chu kỳ dđđh của con lắc này là  

A.2πE 
g
∆l B. 2π

g
l∆

C. 
k
m

π2
1

D.  
m
k

π2
1

 . 
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Câu 13.  (CĐ 2008): Cho hai dđđh cùng phương có p.tr dao động lần lượt là x1 = 3 3sin(5πt +     π/2)(cm) và 
x2 = 3 3 sin(5πt - π/2)(cm). Biên độ d.động tổng hợp của hai d.động trên bằng  
 A. 0 cm.  B. 3 cm.  C. 63 cm.  D. 3 3 cm.  
Câu 14. (CĐ 2008): Một CLLX gồm viên bi nhỏ k.lượng m và lò xo k.lượng không đáng kể có độ cứng 10 
N/m. Con lắc d.động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc ωF . Biết biên độ của 
ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi ωF thì biên độ d.động của viên bi thay đổi và khi ωF = 10 
rad/s thì biên độ d.động của viên bi đạt giá trị cực đại. K.lượng m của viên bi bằng  
 A. 40 gam.  B. 10 gam.  C. 120 gam.  D. 100 gam.  
Câu 15. (CĐ 2008): Khi nói về một hệ d.động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là SAI? 

A. Tần số của hệ d.động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức  
B. Tần số của hệ d.động cưỡng bức luôn bằng tần số d.động riêng của hệ.  
C. Biên độ của hệ d.động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức 
D. Biên độ của hệ d.động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức  

Câu 16. 7(CĐ 2008): Một vật dđđh dọc theo trục Ox với p.tr x = Asinωt. Nếu chọn gốc toạ độ O tại VTCB của 
vật thì gốc t.gian t = 0 là lúc vật  

A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox. 
B. qua VTCB O ngược chiều dương của trục Ox.  
C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox.  
D. qua VTCB O theo chiều dương của trục Ox.  

Câu 17. (CĐ 2008): Ch.điểm có k.lượng m1 = 50 gam dđđh quanh VTCB của nó với p.tr d.động x1 = sin(5πt + 
π/6 ) (cm). Ch.điểm có k.lượng m2 = 100 gam dđđh quanh VTCB của nó với p.tr d.động x2 = 5sin(πt – π/6 
)(cm). Tỉ số cơ năng trong quá trình dđđh của ch.điểm m1 so với ch.điểm m2 bằng  
 A. 1/2.  B. 2.  C. 1.  D. 1/5.  
Câu 18. (CĐ 2008): Một vật dđđh dọc theo trục Ox, quanh VTCB O với biên độ A và chu kỳ T. Trong 
khoảng t.gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là  
 A. A.  B. 3A/2.  C. A√3.  D. A√2 . 
Câu 19. (ĐH 2008): Cơ năng của một vật dđđh 

A. b.thiên tuần hoàn theo t.gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ d.động của vật. 
B. tăng gấp đôi khi biên độ d.động của vật tăng gấp đôi. 
C. bằng động năng của vật khi vật tới VTCB. 
D. b.thiên tuần hoàn theo t.gian với chu kỳ bằng chu kỳ d.động của vật. 

Câu 20. (ĐH 2008): Một CLLX treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dđđh theo phương thẳng đứng. Chu 
kì và biên độ d.động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng 
xuống, gốc tọa độ tại VTCB, gốc t.gian t = 0 khi vật qua VTCB theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 
m/s2 và π2 = 10. T.gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là 

A. 
4 s

15
. B. 

7 s
30

. C. 
3 s

10
D. 

1 s
30

. 

Câu 21. (ĐH 2008): Cho hai dđđh cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là 
3
π

 và 

6
π

− . Pha ban đầu của d.động tổng hợp hai d.động trên bằng 

A. 
2
π

− B. 
4
π

. C. 
6
π

. D. 
12
π

. 

Câu 22. (ĐH 2008): Một vật dđđh có chu kì là T. Nếu chọn gốc t.gian t = 0 lúc vật qua VTCB, thì trong nửa 
chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm 

A. 
Tt .
6

= B. 
Tt .
4

= C. 
Tt .
8

= D. 
Tt .
2

=

Câu 23. (ĐH 2008): Một ch.điểm dđđh theo p.tr x 3sin 5 t
6
π = π + 

 
 (x tính bằng cm và t tính bằng giây). 

Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t=0, ch.điểm đi qua vị trí có li độ x=+1cm 
A. 7 lần. B. 6 lần. C. 4 lần. D. 5 lần. 
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Câu 24. (ĐH 2008): Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về d.động của CLĐ (bỏ qua lực cản của m.tr)? 
A. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó. 
B. Ch.động của con lắc từ vị trí biên về VTCB là nhanh dần. 
C. Khi vật nặng đi qua VTCB, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây. 
D. Với d.động nhỏ thì d.động của con lắc là dđđh. 

Câu 25. (ĐH 2008): Một CLLX gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có k.lượng 0,2 kg dđđh. Tại thời 
điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và 2 3  m/s2. Biên độ d.động của viên bi là 
 A. 16cm. B. 4 cm. C. 4 3 cm. D. 10 3 cm. 
Câu 26. (CĐ 2009): Khi nói về n.lượng của một vật dđđh, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Cứ mỗi chu kì d.động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng. 
B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở VTCB. 
C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên. 
D. Thế năng và động năng của vật b.thiên cùng tần số với tần số của li độ. 

Câu 27. (CĐ 2009): Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về d.động tắt dần? 
A. d.động tắt dần có biên độ giảm dần theo t.gian. 
B. Cơ năng của vật d.động tắt dần không đổi theo t.gian. 
C. Lực cản m.tr tác dụng lên vật luôn sinh công dương. 
D. d.động tắt dần là d.động chỉ chịu tác dụng của nội lực. 

Câu 28. (CĐ 2009): Khi nói về một vật dđđh có biên độ A và chu kì T, với mốc t.gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí 
biên, phát biểu nào sau đây là SAI? 

A. Sau t.gian 
T
8

, vật đi được quảng đường bằng 0,5A. 

B. Sau t.gian T
2

, vật đi được quảng đường bằng 2A 

C. Sau t.gian 
T
4

, vật đi được quảng đường bằng A 

 D. Sau t.gian T, vật đi được quảng đường bằng 4A. 
Câu 29. (CĐ 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2, một CLĐ dđđh với biên độ góc 60. Biết 
k.lượng vật nhỏ của con lắc là 90 g và chiều dài dây treo là 1m. Chọn mốc thế năng tại VTCB, cơ năng của
con lắc xấp xỉ bằng 
 A. 6,8.10-3 J. B. 3,8.10-3 J. C. 5,8.10-3 J. D. 4,8.10-3 J. 
Câu 30. (CĐ 2009): Một ch.điểm dđđh có p.tr vận tốc là v = 4πcos2πt (cm/s). Gốc tọa độ ở VTCB. Mốc t.gian 
được chọn vào lúc ch.điểm có li độ và vận tốc là: 
 A. x = 2 cm, v = 0. B. x = 0, v = 4π cm/s C. x = -2 cm, v = 0 D. x = 0, v = -4π cm/s. 
Câu 31. (CĐ 2009): Một vật dđđh dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, VTCB và mốc thế năng ở 
gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật 
bằng nhau là 

A. T
4

. B. T
8

. C. T
12

. D. T
6

. 

Câu 32. (CĐ 2009): Một CLLX (độ cứng của lò xo là 50 N/m) dđđh theo phương ngang. Cứ sau 0,05 s thì vật 
nặng của con lắc lại cách VTCB một khoảng như cũ. Lấy π2 = 10. K.lượng vật nặng của con lắc bằng 
 A. 250 g. B. 100 g C. 25 g. D. 50 g. 
Câu 33. (CĐ 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một CLĐ dđđh với biên độ góc α0. Biết k.lượng vật nhỏ 
của con lắc là m, chiều dài dây treo là  , mốc thế năng ở VTCB. Cơ năng của con lắc là 

A. 2
0

1 mg
2

α . B. 2
0mg α C. 2

0
1 mg
4

α . D. 2
02mg α . 

Câu 34. (CĐ 2009): Một CLLX đang dđđh theo phương ngang với biên độ 2  cm. Vật nhỏ của con lắc có 
k.lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10  cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là

A. 4 m/s2. B. 10 m/s2. C. 2 m/s2. D. 5 m/s2. 

Câu 35. (CĐ 2009): Một ch.điểm dđđh trên trục Ox có p.tr x 8cos( t )
4
π

= π +  (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì 
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A. lúc t = 0 ch.điểm ch.động theo chiều âm của trục Ox. 
B. ch.điểm ch.động trên đoạn thẳng dài 8 cm. 
C. chu kì d.động là 4s.   
D. vận tốc của ch.điểm tại VTCB là 8 cm/s. 

Câu 36. (CĐ 2009): Một CLLX treo thẳng đứng dđđh với chu kì 0,4 s. Khi vật ở VTCB, lò xo dài 44 cm. Lấy g 
= π2 (m/s2). Chiều dài tự nhiên của lò xo là 
 A. 36cm. B. 40cm. C. 42cm. D. 38cm. 
Câu 37. (ĐH - 2009): Một CLLX dđđh. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có k.lượng 100g. Lấy π2 = 10. 
Động năng của con lắc b.thiên theo t.gian với tần số. 
 A. 6 Hz. B. 3 Hz. C. 12 Hz. D. 1 Hz. 
Câu 38. (ĐH - 2009): Tại một nơi trên mặt đất, một CLĐ dđđh. Trong khoảng t.gian ∆t, con lắc thực hiện 60 
d.động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng t.gian ∆t ấy, nó thực
hiện 50 d.động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là 

A. 144 cm. B. 60 cm. C. 80 cm. D. 100 cm. 
Câu 39. (ĐH - 2009): Ch.động của một vật là tổng hợp của hai dđđh cùng phương. Hai d.động này có p.tr 

lần lượt là 1x 4cos(10t )
4
π

= +  (cm) và 2
3x 3cos(10t )
4
π

= −  (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở VTCB là 

A. 100 cm/s. B. 50 cm/s. C. 80 cm/s. D. 10 cm/s. 
Câu 40. (ĐH - 2009): Một CLLX có k.lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dđđh theo một trục cố định nằm ngang 
với p.tr x = Acosωt. Cứ sau những khoảng t.gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy 
π2 =10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng 
 A. 50 N/m. B. 100 N/m. C. 25 N/m. D. 200 N/m. 
Câu 41. (ĐH - 2009): Một vật dđđh có p.tr x = Acos(ωt + ϕ). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. 
Hệ thức đúng là : 

A. 
2 2

2
4 2

v a A+ =
ω ω

. B. 
2 2

2
2 2

v a A+ =
ω ω

C. 
2 2

2
2 4

v a A+ =
ω ω

. D. 
2 2

2
2 4

a A
v
ω

+ =
ω

. 

Câu 42. (ĐH - 2009): Khi nói về d.động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. d.động của con lắc đồng hồ là d.động cưỡng bức 
B. Biên độ của d.động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức 
C. d.động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức 
D. d.động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức 

Câu 43. (ĐH - 2009): Một vật dđđh theo một trục cố định (mốc thế năng ở VTCB) thì 
A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại. 
B. khi vật đi từ VTCB ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu. 
C. khi ở VTCB, thế năng của vật bằng cơ năng. 
D. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên. 

Câu 44. (ĐH - 2009): Một vật dđđh có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy 3,14π = . Tốc độ trung bình 
của vật trong một chu kì d.động là  
 A. 20 cm/s B. 10 cm/s C. 0. D. 15 cm/s. 
Câu 45. (ĐH - 2009): Một CLLX gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dđđh theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. 
Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở VTCB của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 
m/s. Biên độ d.động của con lắc là  
 A. 6 cm B. 6 2 cm C. 12 cm D. 12 2 cm 
Câu 46. (ĐH - 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một CLĐ và một CLLX nằm ngang dđđh với 
cùng tần số. Biết CLĐ có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N/m. K.lượng vật nhỏ của CLLX là 
 A. 0,125 kg B. 0,750 kg C. 0,500 kg D. 0,250 kg 
Câu 47. (CĐ 2010): Tại một nơi trên mặt đất, CLĐ có chiều dài   đang dđđh với chu kì 2 s. Khi tăng chiều 
dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dđđh của nó là 2,2 s. Chiều dài   bằng 
 A. 2 m. B. 1 m. C. 2,5 m. D. 1,5 m. 
Câu 48. (CĐ 2010): Một CLLX gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dđđh với biên độ 0,1 m. 
Mốc thế năng ở VTCB. Khi viên bi cách VTCB 6 cm thì động năng của con lắc bằng 

A. 0,64 J. B. 3,2 mJ. C. 6,4 mJ. D. 0,32 J. 15



Câu 49. (CĐ 2010): Khi một vật dđđh thì 
A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở VTCB. 
B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở VTCB. 
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 đại khi vật ở VTCB. 

Câu 50. (CĐ 2010): Một vật dđđh với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở VTCB. Khi vật có động năng bằng 
3
4

lần 

cơ năng thì vật cách VTCB một đoạn. 
A. 6 cm. B. 4,5 cm. C. 4 cm. D. 3 cm. 

Câu 51. (CĐ 2010): Treo CLĐ vào trần một ôtô tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Khi ôtô đứng yên
thì chu kì dđđh của con lắc là 2 s. Nếu ôtô ch.động thẳng nhanh dần đều trên đường nằm ngang với gia tốc 2
m/s2 thì chu kì dđđh của con lắc xấp xỉ bằng 

A. 2,02 s. B. 1,82 s. C. 1,98 s. D. 2,00 s. 
Câu 52. (CĐ 2010): Một vật dđđh với chu kì T. Chọn gốc t.gian là lúc vật qua VTCB, vận tốc của vật bằng 0
lần đầu tiên ở thời điểm 

A. 
2
T

. B. 
8
T

. C. 
6
T

. D. 
4
T

. 

Câu 53. (CĐ 2010): Ch.động của một vật là tổng hợp của hai dđđh cùng phương. Hai d.động này có p.tr lần 

lượt là x1 = 3cos10t (cm) và x2 = 4sin(10 )
2

t π
+ (cm). Gia tốc của vật có độ lớn cực đại bằng 

A. 7 m/s2. B. 1 m/s2. C. 0,7 m/s2. D. 5 m/s2. 
Câu 54. (CĐ 2010): Một CLLX dđđh với tần số 12f . Động năng của con lắc b.thiên tuần hoàn theo t.gian với 
tần số 2f bằng  

A. 12f . B. 1f
2

. C. 1f . D. 4 1f . 

Câu 55. (CĐ 2010): Một CLLX gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Con lắc dđđh theo
phương ngang với p.tr x A cos(wt ).= +ϕMốc thế năng tại VTCB. Khoảng t.gian giữa hai lần liên tiếp con 
lắc có động năng bằng thế năng là 0,1 s. Lấy 2 10π = . K.lượng vật nhỏ bằng  

A. 400 g. B. 40 g. C. 200 g. D. 100 g. 
Câu 56. (CĐ 2010): Một vật dđđh dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở VTCB. Ở thời điểm độ lớn vận tốc của
vật bằng 50% vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là 

A. 
3
4

. B. 
1 .
4

C. 
4 .
3

D. 
1 .
2

Câu 57. (ĐH 2010): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một CLĐ dđđh với biên độ góc α0 nhỏ. Lấy mốc thế 
năng ở VTCB. Khi con lắc ch.động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li
độ góc α của con lắc bằng 

A. 0 .
3

α
B. 0 .

2
α

C. 0 .
2
α−

D. 0 .
3
α−

Câu 58. (ĐH 2010): Một ch.điểm dđđh với chu kì T. Trong khoảng t.gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li 

độ x = A đến vị trí x = 
2
A−

, ch.điểm có tốc độ trung bình là 

A. 
6 .A
T

B. 
9 .
2

A
T

C. 
3 .
2

A
T

D. 
4 .A
T

Câu 59. (ĐH 2010): Một CLLX dđđh với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kì, khoảng t.gian để 

vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s2 là 
3
T

. Lấy π2=10. Tần số d.động của vật là 

A. 4 Hz. B. 3 Hz. C. 2 Hz. D. 1 Hz. 

Câu 60. (ĐH 2010): d.động tổng hợp của hai dđđh cùng phương, cùng tần số có p.tr li độ x =   3cos(πt - 
5π
6 )

(cm). Biết d.động thứ nhất có p.tr li độ 1 5cos( )
6

x t ππ= +(cm). d.động thứ hai có p.tr li độ là 
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A. 2 8cos( )
6

x t ππ= +  (cm). B. 2 2cos( )
6

x t ππ= +  (cm). 

C. 2
52cos( )
6

x t ππ= −  (cm). D. 2
58cos( )
6

x t ππ= −  (cm). 

Câu 61. (ĐH 2010): Một CLLX gồm vật nhỏ k.lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt 
trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu 
giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc d.động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất 
vật nhỏ đạt được trong quá trình d.động là 
 A. 10 30  cm/s. B. 20 6  cm/s. C. 40 2  cm/s. D. 40 3 cm/s. 
Câu 62. (ĐH 2010): Lực kéo về tác dụng lên một ch.điểm dđđh có độ lớn 

A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về VTCB. 
B. tỉ lệ với bình phương biên độ. 
C. không đổi nhưng hướng thay đổi. 
D. và hướng không đổi. 

Câu 63. (ĐH 2010): Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là 
A. biên độ và gia tốc  B. li độ và tốc độ 

 C. biên độ và năng lượng  D. biên độ và tốc độ 
Câu 64. (ĐH 2010): Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện 
tích q = +5.10-6C được coi là điện tích điểm . Con lắc dao động điều hoà trong điện trường đều mà vectơ 
cường độ điện trường có độ lớn E = 104V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s2, π = 3,14. Chu 
kì dao động điều hoà của con lắc là 

A. 0,58 s B. 1,40 s C. 1,15 s D. 1,99 s 
Câu 65. (ĐH 2010):Vật nhỏ của một CLLX dđđh theo phương ngang, mốc thế năng tại VTCB. 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. 
2
1

. B. 3. C. 2. D. 
3
1

. 

Câu 66. (ĐH 2011): Một ch.điểm dđđh trên trục Ox. Khi ch.điểm đi qua VTCB thì tốc độ của nó là 20 cm/s. 
Khi ch.điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là cm/s2. Biên độ d.động của ch.điểm là  

A. 5 cm. B. 4 cm. C. 10 cm. D. 8 cm. 

Câu 67. (ĐH 2011): Một ch.điểm dđđh theo p.tr x = 4cos(
2π
3 t) (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0,

ch.điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011 tại thời điểm 
 A. 3015 s. B. 6030 s. C. 3016 s. D. 6031 s. 
Câu 68. (DH-2011): Một ch.điểm dđđh trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở VTCB. Tốc 
độ trung bình của ch.điểm trong khoảng t.gian ngắn nhất khi ch.điểm đi từ vị trí có     động năng bằng 3 lần 

thế năng đến vị trí có động năng bằng 
1
3 lần thế năng là

 A. 26,12 cm/s. B. 7,32 cm/s. C. 14,64 cm/s. D. 21,96 cm/s. 
Câu 69. (ĐH 2011): Khi nói về một vật dđđh, phát biểu nào sau đây SAI? 

A. Lực kéo về tác dụng lên vật b.thiên đ.hòa theo t.gian. 
B. Động năng của vật b.thiên tuần hoàn theo t.gian. 
C. Vận tốc của vật b.thiên đ.hòa theo t.gian. 
D. Cơ năng của vật b.thiên tuần hoàn theo t.gian. 

Câu 70. (ĐH 2011): Một CLĐ được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy ch.động thẳng đứng đi lên 
nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dđđh của con lắc là 2,52 s. Khi thang máy ch.động thẳng 
đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc cũng có độ lớn a thì chu kì dđđh của con lắc là 3,15 s. Khi thang máy 
đứng yên thì chu kì dđđh của con lắc là 
 A. 2,96 s. B. 2,84 s. C. 2,61 s. D. 2,78 s. 
Câu 71. (ĐH 2011): d.động của một ch.điểm có k.lượng 100 g là tổng hợp của hai dđđh cùng phương, có p.tr 
li độ lần lượt là x1 = 5cos10t và x2 = 10cos10t (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Mốc thế năng ở VTCB. Cơ 
năng của ch.điểm bằng 

A. 0,1125 J. B. 225 J. C. 112,5 J. D. 0,225 J. 17



Câu 72. ( DH 2011): Một ch.điểm dđđh trên trục Ox. Trong t.gian 31,4 s ch.điểm thực hiện được 100 d.động 
toàn phần. Gốc t.gian là lúc ch.điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ là 40 3  cm/s. Lấy π 
= 3,14. P.tr d.động của ch.điểm là 

A. x 6cos(20t ) (cm)
6
π

= − B. x 4cos(20t ) (cm)
3
π

= +  

C. x 4cos(20t ) (cm)
3
π

= −  D. x 6cos(20t ) (cm)
6
π

= +  

Câu 73. (ĐH 2011): Một CLĐ đang dđđh với biên độ góc α0 tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng 
dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của α0 là 
 A. 3,30 B. 6,60 C. 5,60 D. 9,60 
Câu 74. (ĐH 2012) : Một CLLX gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ k.lượng m. Con lắc dđđh theo 

phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5cm, ở thời điểm t+
4
T

vật có tốc độ 50cm/s. Giá trị 

của m bằng 
A. 0,5 kg B. 1,2 kg C.0,8 kg D.1,0 kg 

Câu 75. (ĐH 2012): Một ch.điểm dđđh với chu kì T. Gọi vTB là tốc độ trung bình của ch.điểm trong một chu 

kì, v là tốc độ tức thời của ch.điểm. Trong một chu kì, khoảng t.gian mà 
4 TBv vπ

≥  là 

A. 
6
T

B. 
2
3
T

C.
3
T

D. 
2
T

Câu 76. (ĐH 2012): Hai d.động cùng phương lần lượt có p.tr x1 = 1 cos( )
6

A t ππ + (cm) và x2 = 

6cos( )
2

t ππ − (cm). d.động tổng hợp của hai d.động này có p.tr cos( )x A tπ ϕ= + (cm). Thay đổi A1 cho đến 

khi biên độ A đạt giá trị cực tiểu thì 

A. .
6

radπϕ = −  B. .radϕ π=  C. .
3

radπϕ = −  D. 0 .radϕ =  

Câu 77. (ĐH 2012): Một CLLX dđđh theo phương ngang với cơ năng d.động là 1 J và lực đàn hồi cực đại là 
10 N. Mốc thế năng tại VTCB. Gọi Q là đầu cố định của lò xo, khoảng t.gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp Q 
chịu tác dụng lực kéo của lò xo có độ lớn 5 3 N là 0,1 s. Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi 
được trong 0,4 s là 
 A. 40 cm. B. 60 cm. C. 80 cm. D. 115 cm 
Câu 78. (ĐH 2012): Một ch.điểm dđđh trên trục Ox. Vectơ gia tốc của ch.điểm có 

A. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên. 
B. độ lớn cực tiểu khi qua VTCB luôn cùng chiều với vectơ vận tốc 
C. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về VTCB. 
D. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về VTCB. 

Câu 79. (ĐH 2012): Hai ch.điểm M và N có cùng k.lượng, dđđh cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song 
song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. VTCB của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua góc 
tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm, của N là 8 cm. Trong quá trình d.động, khoảng cách lớn 
nhất giữa M và N theo phương Ox là 10 cm. Mốc thế năng tại VTCB. Ở thời điểm mà M có động năng bằng 
thế năng, tỉ số động năng của M và động năng của N là 

A. 
4
3

. B. 
3
4

. C. 
9

16
. D. 

16
9

. 

Câu 80. (ĐH 2012): Một CLĐ gồm dây treo có chiều dài 1 m và vật nhỏ có k.lượng 100 g mang điện tích 2.10-

5 C. Treo CLĐ này trong đ.trường đều với vectơ cường độ đ.trường hướng theo phương ngang và có độ lớn 
5.104 V/m. Trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo và song song với vectơ cường độ đ.trường, kéo vật 
nhỏ theo chiều của vectơ cường độ đ.trường sao cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trong trường g


 một góc 

54o rồi buông nhẹ cho con lắc dđđh. Lấy g = 10 m/s2. Trong quá trình d.động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là 
A. 0,59 m/s. B. 3,41 m/s. C. 2,87 m/s. D. 0,50 m/s. 
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Câu 81. (ĐH 2012): Một vật nhỏ có k.lượng 500 g dđđh dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức F = - 
0,8cos 4t (N). d.động của vật có biên độ là 
 A. 6 cm B. 12 cm C. 8 cm D. 10 cm 
Câu 82. (ĐH 2012): Một vật d.động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo t.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 83. (ĐH 2012). Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, một CLĐ có chiều dài 1 m, d.động với biên 
độ góc 600. Trong quá trình d.động, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Tại vị trí dây treo hợp với phương 
thẳng đứng góc 300, gia tốc của vật nặng của con lắc có độ lớn là 

A. 1232 cm/s2 B. 500 cm/s2  C. 732 cm/s2  D. 887 cm/s2 

Câu 84. (ĐH 2012): Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một CLLX treo thẳng đứng đang dđđh. Biết tại 
VTCB của vật độ dãn của lò xo là l∆ . Chu kì d.động của con lắc này là 

A. 2 g
l

π
∆

B. 
1

2
l

gπ
∆

C. 
1

2
g
lπ ∆

D. 2 l
g

π ∆

Câu 85. (CĐ 2012) : Một vật dđđh với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng của vật ở VTCB. Khi vật đi 

qua vị trí có li độ 
2
3

A thì động năng của vật là 

A. 
5
9

W. B. 
4
9

W. C. 
2
9

W. D. 
7
9

W. 

Câu 86. (CĐ 2012): Một vật dđđh với biên độ A và tốc độ cực đại vmax. Tần số góc của vật d.động là 

A. maxv
A

. B. maxv
Aπ

. C. max

2
v

Aπ
. D. max

2
v

A
. 

Câu 87. (CĐ 2012): Hai vật dđđh dọc theo các trục song song với nhau. P.tr d.động của các vật lần lượt là x1 
= A1cosωt (cm) và x2 = A2sinωt (cm). Biết 64 2

1x  + 36 2
2x  = 482 (cm2). Tại thời điểm t, vật thứ nhất đi qua vị trí có 

li độ x1 = 3cm với vận tốc v1 = -18 cm/s. Khi đó vật thứ hai có tốc độ bằng 
 A. 24 3 cm/s. B. 24 cm/s. C. 8 cm/s. D. 8 3 cm/s. 
Câu 88. (CĐ 2012): Tại một vị trí trên Trái Đất, CLĐ có chiều dài 1  dđđh với chu kì T1; CLĐ có chiều dài 2  
( 2  < 1 ) dđđh với chu kì T2. Cũng tại vị trí đó, CLĐ có chiều dài 1  - 2  dđđh với chu kì là 

A. 1 2

1 2

TT
T T+

. B. 2 2
1 2T T− . C. 1 2

1 2

TT
T T−

D. 2 2
1 2T T+ . 

Câu 89. (CĐ 2012): Khi một vật dđđh, ch.động của vật từ vị trí biên về VTCB là ch.động 
 A. nhanh dần đều. B. chậm dần đều. C. nhanh dần. D. chậm dần. 
Câu 90. (CĐ 2012): d.động của một vật là tổng hợp của hai d.động cùng phương có p.tr lần lượt là 
x1=Acosωt và x2 = Asinωt. Biên độ d.động của vật là 
 A. 3 A. B. A. C. 2 A. D. 2A. 
Câu 91. (CĐ 2012): Một vật d.động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cosπft (với F0 và f không 
đổi, t tính bằng s). Tần số d.động cưỡng bức của vật là 
 A. f. B. πf. C. 2πf. D. 0,5f. 
Câu 92. (CĐ 2012): CLLX gồm một vật nhỏ có k.lượng 250g và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dđđh dọc theo 
trục Ox với biên độ 4 cm. Khoảng t.gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ -40 cm/s đến 40 3  cm/s là 

A. 
40
π

s. B. 
120
π

s. C. 
20
π

. D. 
60
π

s. 

Câu 93. (CĐ 2012):Một vật dđđh với tần số góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5cm thì nó có tốc độ là 25 cm/s. 
Biên độ d.động của vật là 
 A. 5,24cm. B. 5 2 cm C. 5 3 cm D. 10 cm 
Câu 94. (CĐ 2012): Hai CLĐ dđđh tại cùng một vị trí trên Trái Đất. Chiều dài và chu kì d.động của CLĐ lần 

lượt là  1 , 2  và T1, T2. Biết 
2

1 1
2

T
T

= .Hệ thức đúng là 
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 C. 1
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D. 1

2

1
2
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Câu 95. (CĐ 2012): Khi nói về một vật đang dđđh, 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 ch.động về phía VTCB. 
C. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa VTCB. 
D. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật ch.động ra xa VTCB. 

Câu 96. (CĐ 2013): Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1và l2, được treo ở trần một căn phòng, dao động 

điều hòa với chu kì tương ứng là 2,0 s và 1,8 s. Tỷ số 
1

2

l
l

 bằng 

 A. 0,81. B. 1,11. C. 1,23. D. 0,90. 
Câu 97. (CĐ 2013): 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 -2cm, 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 98. (CĐ 2013): Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nhỏ ở vị 
trí cân bằng, lò xo dãn 4 cm. Kéo vật nhỏ thẳng đứng xuống dưới đến cách vị trí cân bằng 4 2  cm rồi thả 
nhẹ (không vận tốc ban đầu) để con lắc dao động điều hòa. Lấy π2 = 10. Trong một chu kì, thời gian lò xo 
không dãn là 
 A. 0,05s. B. 0,13s C. 0,2 s. D. 0,1 s 
Câu 99. (CĐ 2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox (vị trí cân bằng ở O) với biên độ 4 cm 
và tần số 10 Hz. Tại thời điểm t = 0, vật có li độ 4 cm. Phương trình dao động của vật là 

A. x = 4cos(20πt + π) cm. B. x = 4cos20πt cm. 
 C. x = 4cos(20πt – 0,5π) cm. D. x = 4cos(20πt + 0,5π) cm. 
Câu 100. (CĐ 2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 5 cm và vận tốc có độ lớn cực đại là 10π 
cm/s. Chu kì dao động của vật nhỏ là 

A. 4 s. B. 2 s. C. 1 s. D. 3 s. 
Câu 101. (CĐ 2013): Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 4,5cm và 6,0 
cm; lệch pha nhauπ . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng 
 A. 1,5cm B. 7,5cm. C. 5,0cm. D. 10,5cm. 
Câu 102. (CĐ 2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos10t cm (t tính bằng s). Tại 
t=2s, pha của dao động là 
 A. 10 rad. B. 40 rad C. 20 rad D. 5 rad 
Câu 103. (CĐ 2013): Một vật nhỏ có khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,5π s và biên độ 3cm. 
Chọn mốc thế năng tại vi trí cân bằng, cơ năng của vật là 
 A. 0,36 mJ B. 0,72 mJ C. 0,18 mJ D. 0,48 mJ 
Câu 104. (CĐ 2013): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có chiều dài   dao động điều hòa với 
chu kì 2,83 s. Nếu chiều dài của con lắc là 0,5  thì con lắc dao động với chu kì là 
 A. 1,42 s. B. 2,00 s. C. 3,14 s. D. 0,71 s. 
Câu 105. (CĐ 2013): Một vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số 5 Hz. Lấy 
π2=10. Lực kéo về tác dụng lên vật nhỏ có độ lớn cực đại bằng 
 A. 8 N. B. 6 N. C. 4 N. D. 2 N. 
Câu 106. (ĐH 2013): Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kì 2s. Tại thời điểm 
t=0s vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là: 

A. x = 5cos(2πt - E AπA

2) cm B. x = 5cos(2πt +E AπA

2) cm

C. x = 5cos(πt +E AπA

2) cm D. x = 5cos(πt - E AπA

2) cm

Câu 107. (ĐH 2013): Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81cm và 64cm được treo ở trần một căn phòng. 
Khi các vật nhỏ của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng 
sao cho hai con lắc dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi ∆t 
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là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song nhau. Giá trị ∆t gần 
giá trị nào nhất sau đây: 
 A. 2,36s B. 8,12s C. 0,45s D. 7,20s 
Câu 108. (ĐH 2013): Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1=8cm; 

A2=15cm và lệch pha nhau 
2
π

. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng: 

 A. 23cm  B. 7cm  C. 11cm  D. 17cm 
Câu 109. (ĐH 2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo dài 12cm. Dao động này có biên độ: 
 A. 12cm  B. 24cm  C. 6cm  D. 3cm. 
Câu 110. (ĐH 2013): Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,2s và cơ năng là 0,18J 
(mốc thế năng tại vị trí cân bằng); lấy 2 10π = . Tại li độ 3 2cm , tỉ số động năng và thế năng là: 
 A. 1  B. 4  C. 3  D. 2 
Câu 111. (ĐH 2013): Gọi M, N, I là các điểm trên một lò xo nhẹ, được treo thẳng đứng ở điểm O cố định. Khi 
lò xo có chiều dài tự nhiên thì OM=MN=NI=10cm. Gắn vật nhỏ vào đầu dưới I của lò xo và kích thích để vật 
dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động tỉ số độ lớn lực kéo lớn nhất và độ 
lớn lực kéo nhỏ nhất tác dụng lên O bằng 3; lò xo giãn đều; khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm M và N là 
12cm. Lấy 2 10π = . Vật dao động với tần số là:  
 A. 2,9Hz  B. 2,5Hz  C. 3,5Hz  D. 1,7Hz. 
Câu 112. (ĐH 2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình cos 4x A tπ=  (t tính bằng s). Tính 
từ t=0; khoảng thời gian ngắn nhất để gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại là:  
 A. 0,083s  B. 0,104s  C. 0,167s  D. 0,125s 
Câu 113. (ĐH 2013): Một vật dao động điều hòa với biên độ 4cm và chu kí 2s. Quãng đường vật đi được 
trong 4s là: 
 A. 64cm  B. 16cm  C. 32cm  D. 8cm. 
Câu 114. (ĐH 2013): Một con lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường 
g. Lấy 2 10π = . Chu kì dao động của con lắc là:

A. 0,5s B. 2s C. 1s D. 2,2s 
Câu 115.  (ĐH 2013): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100g và lò xo có độ cứng 40N/m được đặt 
trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở vị trí cân 
bằng, tại t=0, tác dụng lực F=2N lên vật nhỏ (hình vẽ) cho con lắc dao động điều 

hòa đến thời điểm 
3

t sπ
=  thì ngừng tác dụng lực F. Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F 

tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào nhất sau đây: 
A. 9cm  B. 7 cm C. 5cm D. 11 cm 
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ĐỀ THI ĐAI HỌC + CĐ CÁC NĂM -SÓNG CƠ HỌC 
Câu 1. (ĐH 2001): Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dđđh theo phương thẳng đứng với tần số f. 
Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5cm trên 
đường thẳng đi qua S luôn d.động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s và 
tần số của nguồn d.động thay đổi trong khoảng từ 48Hz đến 64Hz. Tần số d.động của nguồn là 
 A. 64Hz. B. 48Hz. C. 54Hz. D. 56Hz. 
Câu 2. (ĐH 2003): Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dđđh theo phương thẳng đứng với tần số 
50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 9cm trên 
đường thẳng đi qua S luôn d.động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng 
từ 70cm/s đến 80cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 
 A. 75cm/s. B. 80cm/s. C. 70cm/s. D. 72cm/s. 
Câu 3. (ĐH 2005): Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (Nguồn điểm )một khoảng NA = 1 m, có mức 
cường độ âm là LA = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 0,1n W/m2. Cường độ của âm đó tại A là: 

A. IA = 0,1 nW/m2. B. IA = 0,1 mW/m2. C. IA = 0,1 W/m2. D. IA = 0,1 GW/m2. 
Câu 4. (CĐ 2007): Khi sóng âm truyền từ m.tr không khí vào m.tr nước thì 

A. chu kì của nó tăng. B. tần số của nó không thay đổi. 
C. b.sóng của nó giảm. D. b.sóng của nó không thay đổi. 

Câu 5. (CĐ 2007): Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai 
nguồn sóng cơ kết hợp, dđđh theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn d.động đồng pha. Biết 
vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm d.động 
với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là 
 A. 11. B. 8. C. 5. D. 9. 
Câu 6. (CĐ 2007): Trên một sợi dây có chiều dài l , 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/l.  B. v/2 l.  C. 2v/ l.  D. v/4 l 
Câu 7. (ĐH 2007): Để khảo sát g.thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp 
S1 và S2. Hai nguồn này dđđh theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong 
quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ  

A. d.động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại 
B. d.động với biên độ cực tiểu  
C. d.động với biên độ cực đại  
D. không d.động  

Câu 8. (ĐH 2007): Một nguồn phát sóng d.động theo p.tr u = acos20πt(cm) với t tính bằng giây. Trong 
khoảng t.gian 2s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần b.sóng?  
 A. 20  B. 40  C. 10  D. 30  
Câu 9. (ĐH 2007): Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 
đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là :  
 A. 60 m/s  B. 80 m/s  C. 40 m/s  D. 100 m/s 
Câu 10. (ĐH 2007): Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần 
lượt là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì b.sóng của nó sẽ  
 A. giảm 4,4 lần  B. giảm 4 lần  C. tăng 4,4 lần  D. tăng 4 lần  
Câu 11. (ĐH 2007): Trên một đường ray thẳng nối giữa thiết bị phát âm P và thiết bị thu âm T, người ta cho 
thiết bị P ch.động với vận tốc 20 m/s lại gần thiết bị T đứng yên. Biết âm do thiết bị P phát ra có tần số 1136 
Hz, vận tốc âm trong không khí là 340 m/s. Tần số âm mà thiết bị T thu được là 

A. 1225 Hz. B. 1207 Hz. C. 1073 Hz. D. 1215 Hz 
Câu 12. (CĐ 2008): Đơn vị đo cường độ âm là 

A. Oát trên mét (W/m).   B. Ben (B). 
C. Niutơn trên mét vuông (N/m2 ). D. Oát trên mét vuông (W/m2 ). 

Câu 13. (CĐ 2008): Sóng cơ truyền trong một m.tr dọc theo trục Ox với p.tr u= cos(20t - 4x) (cm) (x tính bằng 
mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong m.tr trên bằng 

A. 5 m/s. B. 50 cm/s. C. 40 cm/s D. 4 m/s. 
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Câu 14. (CĐ 2008):Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một m.tr với vận tốc 4 m/s. d.động của các phần 
tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 
cm, lệch pha nhau góc 

A. 
2
π

 rad. B. π rad. C. 2π rad. D. 
3
π

 rad. 

Câu 15. (CĐ 2008):Tại hai điểm M và N trong một m.tr truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp cùng 
phương và cùng pha d.động. Biết biên độ, vận tốc của sóng không đổi trong quá trình truyền, tần số của 
sóng bằng 40 Hz và có sự g.thoa sóng trong đoạn MN. Trong đọan MN, hai điểm d.động có biên độ cực đại 
gần nhau nhất cách nhau 1,5 cm. Vận tốc truyền sóng trong m.tr này bằng 
 A. 2,4 m/s. B. 1,2 m/s. C. 0,3 m/s. D. 0,6 m/s. 
Câu 16. (ĐH 2008): Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn 
d. Biết tần số f, b.sóng λ và biên độ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. Nếu p.tr d.động của
phần tử vật chất tại điểm M có dạng uM(t) = acos2πft thì p.tr d.động của phần tử vật chất tại O là 

A. u0 = acos2π(ft - 
d
λ ) B. u0 = acos2π(ft + 

d
λ )

C.u0 = acosπ(ft - 
d
λ )    D. u0 = acosπ(ft +

d
λ )

Câu 17. (ĐH 2008): Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố 
định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không d.động. 
Biết khoảng t.gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là 
 A. 8 m/s. B. 4m/s. C. 12 m/s. D. 16 m/s. 
Câu 18. (ĐH 2008): Tại hai điểm A và B trong một m.tr truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, d.động 
cùng phương với p.tr lần lượt là uA = acosωt và uB = acos(ωt +π). Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi 
nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa A và B có g.thoa sóng do hai nguồn 
trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB d.động với biên độ bằng 
 A.0 B.a/2 C.a D.2a 
Câu 19. (ĐH 2008): Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để d.động với chu 
kì không đổi và bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là 

A. âm mà tai người nghe được. B. nhạc âm. 
C. hạ âm. D. siêu âm. 

Câu 20. (CĐ 2009): Một sóng truyền theo trục Ox với p.tr u = acos(4πt – 0,02πx) (u và x tính bằng cm, t tính 
bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là 
 A. 100 cm/s. B. 150 cm/s. C. 200 cm/s. D. 50 cm/s. 
Câu 21. (CĐ 2009): Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau 
nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử m.tr d.động ngược pha nhau là 
 A. 0,5m. B. 1,0m. C. 2,0 m. D. 2,5 m. 
Câu 22. (CĐ 2009): Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng 
truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là 
 A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. 
Câu 23. (CĐ 2009): Ở mặt nước có hai nguồn sóng d.động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng 
p.tr u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước d.động với biên
độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng 

A. một số lẻ lần nửa b.sóng. B. một số nguyên lần b.sóng. 
 C. một số nguyên lần nửa b.sóng. D. một số lẻ lần b.sóng. 
Câu 24. (ĐH 2009): Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. 
Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là : 

A. 20m/s  B. 600m/s  C. 60m/s   D. 10m/s 
Câu 25. (ĐH 2009): Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần 
lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M.  
 A. 10000 lần  B. 1000 lần  C. 40 lần  D. 2 lần 
Câu 26. (ĐH 2009): b.sóng là khoảng cách giữa hai điểm 

A. trên cùng một phương truyền sóng mà d.động tại hai điểm đó ngược pha. 23



B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà d.động tại hai điểm đó cùng pha. 
C. gần nhau nhất mà d.động tại hai điểm đó cùng pha. 
D. trên cùng một phương truyền sóng mà d.động tại hai điểm đó cùng pha. 

Câu 27. (ĐH 2009): Một nguồn phát sóng cơ d.động theo p.tr u =4cos(4πt - 
π
4 ) cm . Biết d.động tại hai điểm

gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là 
3
π

. Tốc độ truyền của 

sóng đó là : 
  A. 1,0 m/s B. 2,0 m/s. C. 1,5 m/s. D. 6,0 m/s. 
Câu 28. (ĐH 2009): Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai 
nguồn này d.động theo phương trẳng đứng có p.tr lần lượt là u1 = 5cos40πt (mm) và u2 = 5cos(40πt + π) (mm). 
Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm d.động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là:  
 A. 11.  B. 9.  C. 10.  D. 8.  
Câu 29. (ĐH 2009): Một sóng âm truyền trong thép với vận tốc 5000m/s. Nếu độ lệch của sóng âm đó ở hai 
điểm gần nhau nhất cách nhau 1m trên cùng một phương truyền sóng là / 2π  thì tần số của sóng bằng:  
 A. 1000 Hz  B. 1250 Hz  C. 5000 Hz   D. 2500 Hz. 
Câu 30. (ĐH 2010): Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm 
thoa dđđh với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền 
sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có 
 A. 3 nút và 2 bụng. B. 7 nút và 6 bụng. C. 9 nút và 8 bụng. D. 5 nút và 4 bụng. 
Câu 31. (ĐH 2010): Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một 
nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, m.tr không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 
dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là 
 A. 26 dB. B. 17 dB. C. 34 dB. D. 40 dB. 
Câu 32. (ĐH 2010): Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, g.thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát 
từ hai nguồn dao động 

A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian 
B. cùng tần số, cùng phương 
C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ 
D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian 

Câu 33. (ĐH 2010): Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng 
ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, 
gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là 
 A. 12 m/s B. 15 m/s C. 30 m/s D. 25 m/s 
Câu 34. (ĐH 2010): Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, 
d.động theo phương thẳng đứng với p.tr uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + π) (uA và uB tính bằng mm, t tính
bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất 
lỏng. Số điểm d.động với biên độ cực đại trên đoạn BM là 
 A. 19. B. 18. C. 20. D. 17. 
Câu 35. (CĐ 2010): Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là SAI? 
 A. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong 
nước. 

B. Sóng âm truyền được trong các m.tr rắn, lỏng và khí. 
C. Sóng âm trong không khí là sóng dọc. 

  D. Sóng âm trong không khí là sóng ngang 
Câu 36. (CĐ 2010): Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định , đầu B gắn với một nhánh 
của âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, B 
được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
 A. 50 m/s B. 2 cm/s C. 10 m/s D. 2,5 cm/s 
Câu 37. (CĐ 2010): Một sóng cơ truyền trong một m.tr dọc theo trục Ox với p.tr u=5cos(6πt-πx) (cm) (x tính 
bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng bằng 
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A. 
1
6

 m/s. B. 3 m/s. C. 6 m/s. D. 
1
3

 m/s. 

Câu 38. (CĐ 2010): Tại một vị trí trong m.tr truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm 
ban đầu thì mức cường độ âm 
 A. giảm đi 10 B. B. tăng thêm 10B. C. tăng thêm 10 dB. D. giảm đi 10 dB. 
Câu 39. (CĐ 2010): Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dđđh cùng pha với nhau 
và theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền, b.sóng do mỗi 
nguồn trên phát ra bằng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm d.động với biên độ cực đai nằm trên 
đoạn thẳng AB là  
 A. 9 cm.  B. 12 cm. C. 6 cm.  D. 3 cm. 
Câu 40. (CĐ 2010): Một sợi dây chiều dài   căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với n 
bụng sóng , tốc độ truyền sóng trên dây là v. Khoảng t.gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 

A. 
v .
n

B. 
nv


. C. 
2nv


. D.
nv


. 

Câu 41. (ĐH 2011): Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ? 
 A. b.sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà d.động tại hai điểm đó 
cùng pha. 

B. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc. 
C. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang. 
D. b.sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà d.động tại 

hai điểm đó cùng pha. 
Câu 42. (ĐH 2011): Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, d.động theo phương thẳng 
đứng với p.tr là uA = uB = acos50πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của 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 d.động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là 

A. 10 cm. B. 2 10  cm. C. 2 2 . D. 2 cm. 
Câu 43. (ĐH 2011): Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm 
nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng t.gian ngắn nhất 
giữa hai lần mà li độ d.động của phần tử tại B bằng biên độ d.động của phần tử tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền 
sóng trên dây là 

A. 2 m/s. B. 0,5 m/s. C. 1 m/s. D. 0,25 m/s. 
Câu 44. (ĐH 2011): Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một m.tr truyền âm 
đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A 

gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số 2

1

r
r

 bằng 

A. 4. B. 
1
2

. C. 
1
4

. D. 2. 

Câu 45. (ĐH 2011): Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền 
sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O 
và cách nhau 10 cm. Hai phần tử m.tr tại A và B luôn d.động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là 
 A. 100 cm/s B. 80 cm/s C. 85 cm/s D. 90 cm/s 
Câu 46. (ĐH 2011): Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền 
sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm bụng 
thì tần số sóng trên dây là 
 A. 252 Hz. B. 126 Hz. C. 28 Hz. D. 63 Hz. 
Câu 47. (DH 2012): Trong h.tượng g.thoa sóng nước, hai nguồn d.động theo phương vuông góc với mặt 
nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10cm. Tốc độ 
truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, 
điểm mà phần tử tại đó d.động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn ngắn nhất bằng 

A. 85 mm. B. 15 mm. C. 10 mm. D. 89 mm. 
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Câu 48. (DH 2012): Tại điểm O trong m.tr đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau 
với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA 
có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng 
 A. 4. B. 3. C. 5. D. 7. 
Câu 49. (DH 2012): Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một m.tr, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Những phần tử của m.tr cách nhau một số nguyên lần b.sóng thì d.động cùng pha. 
B. Hai phần tử của m.tr cách nhau một phần tư b.sóng thì d.động lệch pha nhau 900. 
C. Những phần tử của m.tr trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần b.sóng thì 

d.động cùng pha.
 D. Hai phần tử của m.tr cách nhau một nửa b.sóng thì d.động ngược pha. 
Câu 50. (DH 2012): Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các 
điểm bụng hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 
15cm. b.sóng trên dây có giá trị bằng 
 A. 30 cm. B. 60 cm. C. 90 cm. D. 45 cm. 
Câu 51. (DH 2012): Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba 
b.sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ d.động của phần tử tại M
là 3 cm thì li độ d.động của phần tử tại N là -3 cm. Biên độ sóng bằng 
 A. 6 cm. B. 3 cm. C. 2 3  cm. D. 3 2 cm. 
Câu 52. (DH 2012): Trên một sợ dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần 
số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
 A. 15 m/s B. 30 m/s C. 20 m/s D. 25 m/s 
Câu 53. (CĐ 2012): Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền 
âm là v. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm d.động ngược pha nhau 
là d. Tần số của âm là 

A. 
2
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d

. B. 
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Câu 54. (CĐ 2012): Xét điểm M ở trong m.tr đàn hồi có sóng âm truyền quA. Mức cường độ âm tại M là L 
(dB). Nếu cường độ âm tại điểm M tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng 
 A. 100L (dB). B. L + 100 (dB). C. 20L (dB). D. L + 20 (dB). 
Câu 55. (CĐ 2012): Tại mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 d.động theo phương thẳng 
đứng với cùng p.tr u = acos40πt (a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80 
cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử chất lỏng trên đoạn thẳng S1S2 d.động với biên độ cực đại là 
 A. 4 cm. B. 6 cm. C. 2 cm. D. 1 cm. 
Câu 56. (CĐ 2012): Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4m/s và tần số sóng 
có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn d.động ngược pha 
nhau. Tần số sóng trên dây là 
 A. 42 Hz. B. 35 Hz. C. 40 Hz. D. 37 Hz. 
Câu 57. (CĐ 2012): Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới. 
B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 
C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới. 
D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 

Câu 58. (CĐ 2012): Trên một sợi dây có sóng dừng với b.sóng là λ . Khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề là 

A. 
2
λ

. B. 2λ . C. 
4
λ

. D. λ . 

Câu 59. (CĐ 2012): Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 d.động theo phương vuông 
góc với mặt chất lỏng có cùng p.tr u=2cos40π t (trong đó u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng 
trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Gọi M là điểm trên mặt chất lỏng cách S1,S2 lần lượt là 12cm và 9cm. Coi biên 
độ của sóng truyền từ hai nguồn trên đến điểm M là không đổi. Phần tử chất lỏng tại M d.động với biên độ 
là 

A. 2 cm. B. 2 2 cm C. 4 cm. D. 2 cm. 
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Câu 60. (CĐ 2013): Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 34 cm. Tần số của 
sóng âm này là 
 A. 500 Hz B. 2000 Hz C. 1000 Hz D. 1500 Hz 
Câu 61. (CĐ 2013): Một sóng hình sin đang lan truyền trong một môi trường. Các phần tử môi trường ở hai 
điểm nằm trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động 

A. cùng pha nhau. B. lệch pha nhau 
2
π

. C. lệch pha nhau 
4
π

. D. ngược pha nhau. 

Câu 62. (CĐ 2013): Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa một nút 
sóng và vị trí cân bằng của một bụng sóng là 0,25m. Sóng truyền trên dây với bước sóng là 
 A. 0,5 m. B. 1,5 m. C. 1,0 m. D. 2,0 m. 
Câu 63. (CĐ 2013): Một song hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox với phương trình dao động của 
nguồn song (đặt tại O) là uO = 4cos100πt (cm). Ở điểm M (theo hướng Ox) cách O một phần tư bước sóng, 
phần tử môi trường dao động với phương trình là 

A. uM = 4cos(100πt + π) (cm). B. uM = 4cos(100πt) (cm). 
 C. uM = 4cos(100πt – 0,5π) (cm). D. uM = 4cos(100πt + 0,5π) (cm). 
Câu 64. (CĐ 2013): Trong một thí nghiệm về giao thoa song nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A 
và B dao động theo phương trình uA = uB = acos25πt (a không đổi, t tính bằng s). Trên đoạn thẳng AB, hai 
điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau một khoảng ngắn nhất là 2 cm. Tốc độ truyền 
sóng là  

A. 25 cm/s. B. 100 cm/s. C. 75 cm/s. D. 50 cm/s. 
Câu 65. (CĐ 2013): Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng 
pha được đặt tại A và B cách nhau 18 cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 3,5 cm. Trên đoạn AB, số 
điểm mà tại đó phần tử nước dao động với biên độ cực đại là 
 A. 9. B. 10 C. 12 D. 11 
Câu 66. (ĐH 2013): Sóng điện từ có tần số 10MHz truyền trong chân không với bước sóng là: 
  A. 3m B. 6m C. 60m D. 30m 
Câu 67. (ĐH 2013): Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể 
cả hai đầu dây). Bước sóng của sóng truyền trên dây là:  

A. 0,5m  B. 2m  C. 1m  D. 1,5m 
Câu 68. (ĐH 2013): Một sóng hình sin đang truyền 
trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình 
vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (đường 
nét đứt) và t2 = t1 + 0,3 (s) (đường liền nét). Tại thời 
điểm t2, vận tốc của điểm N trên đây là 

A. -39,3cm/s B. 65,4cm/s 
C. -65,4cm/s D. 39,3cm/s 

Câu 69. (ĐH 2013): Trên một đường thẳng cố định trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm 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 9m thì mức cường độ âm thu được là L = 20(dB). Khoảng cách d là: 
 A. 1m  B. 9m  C. 8m  D. 10m. 
Câu 70. (ĐH 2013): Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt 
nước với bước sóng λ . Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử 
nước dao động. Biết OM=8λ ; ON=12λ  và OM vuông góc ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước 
dao động ngược pha với dao động của nguồn O là: 
 A. 5  B. 6  C. 7  D. 4. 
Câu 71. (ĐH 2013): Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp O1 và O2 dao động 
cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt 
nguồn O1 còn nguồn O2 nằm trên trục oY. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có OP=4,5cm và OQ=8cm. Dịch 
chuyển nguồn O2 trên trục Oy đến vị trí sao cho góc PO2Q có giá trị lớn nhất thì phần tử nước tại P không 
dao động còn phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Biết giữa P và Q không còn cực đại nào khác. 
Trên đoạn OP, điểm gần P nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P một đoạn là: 

A. 3,4cm  B. 2,0cm  C. 2,5cm  D. 1,1cm. 27



Câu 72. (ĐH 2013): Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng 
pha đặt tại hai điểm A và B cách nhau 16cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 3cm. Trên đoạn AB, 
số điểm mà tại đó phần tử nước dao động với biên độ cực đại là: 

A. 9  B. 10  C. 11  D. 12. 
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SÓNG ĐIỆN TỪ - ĐỀ THI ĐAI HỌC + CĐ CÁC NĂM 
Câu 1. (CĐ 2007): S.đ.từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? 

A. Phản xạ.   B. Truyền được trong chân không. 
 C. Mang n.lượng.   D. Khúc xạ.  
Câu 2. (CĐ 2007): Một mạch d.động LC có điện trở thuần không đáng kể. d.động điện từ riêng (tự do) của 
mạch LC có chu kì 2,0.10– 4 s. N.lượng đ.trường trong mạch biến đổi điều hoà với chu kì là  

A. 0,5.10– 4 s.  B. 4.10– 4 s.  C. 2.10– 4 s.  D. .10– 4 s. 
Câu 3. (CĐ 2007): Một mạch d.động LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung 5 µF. 
d.động điện từ riêng (tự do) của mạch LC với hđt cực đại ở hai đầu tụ điện bằng 6 V. Khi hđt ở hai đầu tụ
điện là 4 V thì n.lượng từ trường trong mạch bằng 
 A. 10-5 J.  B. 5.10-5 J.  C. 9.10-5 J.  D. 4.10-5 J  
Câu 4. (CĐ 2007): S.đ.từ là quá trình lan truyền của điện từ trường b.thiên, trong không gian. Khi nói về 
quan hệ giữa đ.trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?  

A. Véctơ cường độ đ.trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.  
B. Tại mỗi điểm của không gian, đ.trường và từ trường luôn luôn d.động ngược pha.   
C. Tại mỗi điểm của không gian, đ.trường và từ trường luôn luôn d.động lệch pha nhau π/2.  
D. Đ.trường và từ trường b.thiên theo t.gian với cùng chu kì.  

Câu 5. (CĐ 2007): Một mạch d.động LC có điện trở thuần không đáng kể, gồm một cuộn dây có hệ số tự 
cảm L và một tụ điện có điện dung C. Trong mạch có d.động điện từ riêng (tự do) với giá trị cực đại của hđt 
ở hai bản tụ điện bằng Umax. Giá trị cực đại Imax của cđdđ trong mạch được tính bằng biểu thức  

A. Imax = Umax
C
L B. Imax = Umax LC  . C. Imax = axmU

LC
D. Imax = Umax.

L
C .

Câu 6. (ĐH 2007): Trong mạch d.động LC có điện trở thuần bằng không thì 
A. n.lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và b.thiên với chu kì bằng chu kì d.động riêng của mạch.  
B. n.lượng đ.trường tập trung ở cuộn cảm và b.thiên với chu kì bằng chu kì d.động riêng của mạch.  
C. n.lượng từ trường tập trung ở tụ điện và b.thiên với chu kì bằng nửa chu kì d.động riêng của mạch. 
D. n.lượng đ.trường tập trung ở tụ điện và b.thiên với chu kì bằng nửa chu kì d.động riêng của mạch.  

Câu 7. (ĐH 2007): Một mạch d.động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 µF và một cuộn cảm có 
độ tự cảm 50 µH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hđt cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cđdđ cực 
đại trong mạch là  
  A. 7,5 2 A.  B. 7,5 2 mA.  C. 15 mA.  D. 0,15 A.  
Câu 8. (ĐH 2007): Một tụ điện có điện dung 10 µF được tích điện đến một hđt xác định. Sau đó nối hai bản 
tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy π2 = 10. 
Sau khoảng t.gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nửa giá trị 
ban đầu?  
 A. . 3/ 400s  B. 1/600 . s  C. 1/300 . s  D. 1/1200 . s 
Câu 9. (ĐH 2007): Phát biểu nào SAI khi nói về s.đ.từ?  

A. S.đ.từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường b.thiên theo t.gian. 
B. Trong s.đ.từ, đ.trường và từ trường luôn d.động lệch pha nhau π/2.  
C. Trong s.đ.từ, đ.trường và từ trường b.thiên theo t.gian với cùng chu kì.  
D. S.đ.từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.  

Câu 10. (CĐ 2008): Khi nói về s.đ.từ, phát biểu nào dưới đây là SAI? 
A. Trong quá trình truyền s.đ.từ, vectơ cường độ đ.trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương. 
B. S.đ.từ truyền được trong m.tr vật chất và trong chân không.  
C. Trong chân không, s.đ.từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ás.  
D. S.đ.từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai m.tr.  

Câu 11. (CĐ 2008): Mạch d.động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có 
độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 9 nF. Trong mạch có d.động điện từ tự do (riêng), hđt cực đại giữa 
hai bản cực của tụ điện bằng 5 V. Khi hđt giữa hai bản tụ điện là 3 V thì cđdđ trong cuộn cảm bằng  
 A. 3 mA.  B. 9 mA.  C. 6 mA.  D. 12 mA.  
Câu 12. (CĐ 2008): Một mạch d.động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm 
thuần)và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có d.động điện từ tự do (riêng) với tần số f. Khi mắc nối tiếp 29



với tụ điện trong mạch trên một tụ điện có điện dung C/3 thì tần số d.động điện từ tự do (riêng) của mạch 
lúc này bằng 
 A. f/4.  B. 4f.  C. 2f.  D. f/2.  
Câu 13. (CĐ 2008): Một mạch d.động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm 
thuần) và tụ điện có điện dung 5 µF. Trong mạch có d.động điện từ tự do (riêng) với hđt cực đại giữa hai 
bản tụ điện bằng 10 V. N.lượng d.động điện từ trong mạch bằng 

A. 2,5.10-2 J. B. 2,5.10-1 J. C. 2,5.10-3 J. D. 2,5.10-4 J. 
Câu 14. (ĐH 2008): Đối với sự lan truyền sống điện từ thì 

A. vectơ cường độ đ.trường E


 cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ B


 vuông góc
với vectơ cường độ đ.trường E


. 

B. vectơ cường độ đ.trường E


 và vectơ cảm ứng từ B


 luôn cùng phương với phương truyền sóng.
C. vectơ cường độ đ.trường E


 và vectơ cảm ứng từ B


 luôn vuông góc với phương truyền sóng.

D. vectơ cảm ứng từ B


 cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ đ.trường E


 vuông góc 
với vectơ cảm ứng từ B


.

Câu 15. (ĐH 2008): Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về n.lượng d.động điện từ tự do (d.động riêng) 
trong mạch d.động điện từ LC không điện trở thuần? 

A. Khi n.lượng đ.trường giảm thì n.lượng từ trường tăng. 
 B. N.lượng điện từ của mạch d.động bằng tổng n.lượng đ.trường tập trung ở tụ điện và n.lượng từ 
trường tập trung ở cuộn cảm. 

C. N.lượng từ trường cực đại bằng n.lượng điện từ của mạch d.động. 
D. N.lượng đ.trường và n.lượng từ trường b.thiên đ.hòa với tần số bằng một nửa tần số của cđdđ trong 

mạch. 
Câu 16. (ĐH 2008): Trong một mạch d.động LC không có điện trở thuần, có d.động điện từ tự do (d.động 
riêng). Hđt cực đại giữa hai bản tụ và cđdđ cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. Tại thời điểm cđdđ trong 

mạch có giá trị 0I
2

 thì độ lớn hđt giữa hai bản tụ điển là 

A. 0
3 U .
4

B. 0
3 U .

2
C. 0

1 U .
2

D. 0
3 U .

4
Câu 17. (ĐH 2008): Trong mạch d.động LC có d.động điện từ tự do (d.động riêng) với tần số góc 104 rad/s. 
Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C. Khi cđdđ trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích trên tụ điện là  
 A. 6.10−10C B. 8.10−10C C. 2.10−10C D. 4.10−10C  
Câu 18. (ĐH 2008): Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch (tầng) 
 A. tách sóng B. khuếch đại  C. phát d.động cao tần D. biến điệu 
Câu 19. (ĐH 2008): Mạch d.động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ 
tự cảm L, thu được s.đ.từ có b.sóng 20 m. Để thu được s.đ.từ có b.sóng 40 m, người ta phải mắc song song 
với tụ điện của mạch d.động trên một tụ điện có điện dung C' bằng 
 A. 4C B. C C. 2C D. 3C 
Câu 20. (CĐ 2009): Một mạch d.động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có 
điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì tần số d.động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số d.động 
riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số d.động riêng của mạch là  
 A. 12,5 MHz. B. 2,5 MHz. C. 17,5 MHz. D. 6,0 MHz. 
Câu 21. (CĐ 2009): Trong mạch d.động LC lí tưởng có d.động điện từ tự do thì 

A. n.lượng đ.trường tập trung ở cuộn cảm.  
B. n.lượng đ.trường và n.lượng từ trường luôn không đổi. 
C. n.lượng từ trường tập trung ở tụ điện. 
D. n.lượng điện từ của mạch được bảo toàn. 

Câu 22. (CĐ 2009): Một mạch d.động LC lí tưởng đang có d.động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của 
một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cđdđ cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số d.động điện từ tự 
do của mạch là 

A. 2,5.103 kHz. B. 3.103 kHz. C. 2.103 kHz. D. 103 kHz. 
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Câu 23. (CĐ 2009): Mạch d.động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. 
Trong mạch có d.động điện từ tự do. Biết hđt cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. N.lượng điện từ của mạch 
bằng 

A. 21 LC
2

. B. 
2
0U LC

2
. C. 2

0
1 CU
2

. D. 21 CL
2

. 

Câu 24. (CĐ 2009): Một mạch d.động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện 
dung C. Trong mạch có d.động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hđt cực đại giữa hai đầu tụ điện và cđdđ 
cực đại trong mạch thì 

A. 0
0

IU
LC

= . B. 0 0
LU I
C

= . C. 0 0
CU I
L

= . D. 0 0U I LC= . 

Câu 25. (CĐ 2009): Một mạch d.động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm 
thuần)và tụ điện có điện dung 5 µF. Trong mạch có d.động điện từ tự do (riêng) với hđt cực đại giữa hai bản 
tụ điện bằng 10 V. N.lượng d.động điện từ trong mạch bằng 
 A. 2,5.10-3 J.  B. 2,5.10-1 J.  C. 2,5.10-4 J.  D. 2,5.10-2 J. 
Câu 26. (CĐ 2009): Khi nói về s.đ.từ, phát biểu nào dưới đây là SAI? 

A. S.đ.từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai m.tr. 
B. S.đ.từ truyền được trong m.tr vật chất và trong chân không. 
C. Trong quá trình truyền s.đ.từ, vectơ cường độ đ.trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương. 
D. Trong chân không, s.đ.từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ás 

Câu 27. (CĐ 2009): Một s.đ.từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có b.sóng là 
 A. 300 m. B. 0,3 m. C. 30 m. D. 3 m. 
Câu 28. (ĐH 2009): Trong mạch d.động LC lí tưởng đang có d.động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ 
điện và cđdđ qua cuộn cảm b.thiên đ.hòa theo t.gian 

A. luôn ngược pha nhau. B. với cùng biên độ. 
 C. luôn cùng pha nhau.  D. với cùng tần số. 
Câu 29. (ĐH 2009): Một mạch d.động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5µ H và tụ 
điện có điện dung 5µ F. Trong mạch có d.động điện từ tự do. Khoảng t.gian giữa hai lần liên tiếp mà điện 
tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là 

A. 5π . 610− s.  B. 2,5π . 610− s.  C.10π . 610− s.   D. 610− s. 
Câu 30. (ĐH 2009): Khi nói về d.động điện từ trong mạch d.động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây SAI? 

A. Cđdđ qua cuộn cảm và hđt giữa hai bản tụ điện b.thiên đ.hòa theo t.gian với cùng tần số. 
B. N.lượng điện từ của mạch gồm n.lượng từ trường và n.lượng đ.trường. 

C. Điện tích của một bản tụ và cđdđ trong mạch b.thiên đ.hòa theo t.gian lệch pha nhau 
2
π

 D. N.lượng từ trường và n.lượng đ.trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm. 
Câu 31. (ĐH 2009): Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về s.đ.từ? 

A. S.đ.từ là sóng ngang. 
B. Khi s.đ.từ lan truyền, vectơ cường độ đ.trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ. 
C. Khi s.đ.từ lan truyền, vectơ cường độ đ.trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ. 
D. S.đ.từ lan truyền được trong chân không. 

Câu 32. (ĐH 2009): Một mạch d.động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có 
điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch d.động này có chu kì d.động riêng thay đổi được. 

A. từ 14 LCπ đến 24 LCπ  .  B. từ 12 LCπ đến 22 LCπ

C. từ 12 LC  đến 22 LC D. từ 14 LC  đến 24 LC
Câu 33. (ĐH 2010):Một mạch d.động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 µH và một tụ điện có điện 
dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2 = 10. Chu kì d.động riêng của mạch này có giá trị 

A. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s. B. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s. 
C. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s. D. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s. 
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Câu 34. (ĐH 2010):Một mạch d.động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có 
điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số d.động riêng của mạch 
là f1. Để tần số d.động riêng của mạch là 5 f1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị 

A. 5C1. B. 
5

1C
. C. 5 C1. D. 

5
1C

. 

Câu 35.  (ĐH 2010): Một mạch d.động điện từ lí tưởng đang có d.động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, 
điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng t.gian ngắn nhất Δt thì điện tích trên bản tụ này bằng một 
nửa giá trị cực đại. Chu kì d.động riêng của mạch d.động này là 
 A. 4Δt. B. 6Δt. C. 3Δt.  D. 12Δt. 
Câu 36. (ĐH 2010):Xét hai mạch d.động điện từ lí tưởng. Chu kì d.động riêng của mạch thứ nhất là T1, của 
mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng 
điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì 
tỉ số độ lớn cđdđ trong mạch thứ nhất và độ lớn cđdđ trong mạch thứ hai là 

A. 2. B. 4. C. 
2
1

. D. 
4
1

. 

Câu 37. (ĐH 2010):Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là 
làm cho biên độ của s.đ.từ cao tần (gọi là sóng mang) b.thiên theo t.gian với tần số bằng tần số của d.động âm 
tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi d.động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một d.động toàn phần 
thì d.động cao tần thực hiện được số d.động toàn phần là  
 A. 800. B. 1000. C. 625.  D. 1600. 
Câu 38. (ĐH 2010):Mạch d.động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung 
C0 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được s.đ.từ có b.sóng 20 m. Để thu được s.đ.từ có b.sóng 
60 m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch d.động một tụ điện có điện dung  
 A. C = C0. B. C = 2C0. C. C = 8C0. D. C = 4C0. 
Câu 39. (ĐH 2010):Một mạch d.động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C 
đang có d.động điện từ tự do. Ở thời điểm t = 0, hđt giữa hai bản tụ có giá trị cực đại là U0. Phát biểu nào sau 
đây là SAI? 

A. N.lượng từ trường cực đại trong cuộn cảm là 
2

2
0CU

. 

B. Cđdđ trong mạch có giá trị cực đại là U0
L
C

. 

C. Điện áp giữa hai bản tụ bằng 0 lần thứ nhất ở thời điểm t = LC
2
π

. 

D. N.lượng từ trường của mạch ở thời điểm t = LC
2
π

là 
4

2
0CU

. 

Câu 40. (ĐH 2010):Một mạch d.động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện d.động điện từ tự do. Điện tích cực 
đại trên một bản tụ là 2.10-6C, cđdđ cực đại trong mạch là 0,1πA. Chu kì d.động điện từ tự do trong mạch 
bằng 

A. 
610 .

3
s

−

 B. 
310

3
s

−

. C. 74.10 s− . D. 54.10 .s−  

Câu 41.  (ĐH 2010): S.đ.từ 
A. là sóng dọc hoặc sóng ngang. 
B. là điện từ trường lan truyền trong không gian. 
C. có thành phần đ.trường và thành phần từ trường tại một điểm d.động cùng phương. 
D. không truyền được trong chân không. 

Câu 42. (ĐH 2010):Mạch d.động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C 
đang thực hiện d.động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản 
tụ và cđdđ trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là 

A. 2 2 2
0( )i LC U u= − . B. 2 2 2

0( )Ci U u
L

= − . C. 2 2 2
0( )i LC U u= − . D. 2 2 2

0( )Li U u
C

= − . 
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Câu 43. (ĐH 2010):Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới 
đây? 

A. Mạch tách sóng.  B. Mạch khuyếch đại. 
 C. Mạch biến điệu.   D. Anten. 
Câu 44. (ĐH 2010): Mạch d.động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và có tụ điện có 
điện dung C thay đổi được. Khi 1C C=  thì tần số d.động riêng của mạch bằng 30 kHz và khi 2C C=  thì tần 

số d.động riêng của mạch bằng 40 kHz. Nếu 1 2

1 2

C CC
C C

=
+

 thì tần số d.động riêng của mạch bằng 

A. 50 kHz. B. 24 kHz. C. 70 kHz. D. 10 kHz. 
Câu 45. (ĐH 2011) : Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 
1Ω vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có 
d.điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung C = 2.10-6F.
Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L 
thành một mạch dạo động thì trong mạch có d.động điện từ tự do với chu kì bằng π.10-6 s và cđdđ cực đại 
bằng 8I. Giá trị của r bằng 
 A. 0,25 Ω. B. 1 Ω. C. 0,5 Ω. D. 2 Ω. 
Câu 46. (ĐH 2011): Một mạch d.động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có 
điện dung C. Trong mạch đang có d.động điện từ tự do với cđdđ i = 0,12cos2000t (i tính bằng A, t tính bằng 
s). Ở thời điểm mà cđdđ trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hđt giữa hai bản tụ có độ lớn 
bằng 
 A. 12 3 V. B. 5 14 V. C. 6 2 V. D. 3 14 V. 
Câu 47. (ĐH 2011): Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về s.đ.từ? 

A. Khi s.đ.từ gặp mặt phân cách giữa hai m.tr thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ. 
B. S.đ.từ truyền được trong chân không. 
C. S.đ.từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn. 
D. Trong s.đ.từ thì d.động của đ.trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau. 

Câu 48. (ĐH 2011): Trong mạch d.động LC lí tưởng đang có d.động điện từ tự do. T.gian ngắn nhất để 
n.lượng đ.trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 1,5.10-4s. T.gian ngắn nhất để
điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là 
 A. 2.10-4s. B. 6.10-4s. C. 12.10-4s. D. 3.10-4s. 
Câu 49. (ĐH 2011): Mạch d.động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện 
dung 5 µF. Nếu mạch có điện trở thuần 10-2 Ω, để duy trì d.động trong mạch với hđt cực đại giữa hai bản tụ 
điện là 12 V thì phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình bằng 
 A. 72 mW. B. 72 µW. C. 36 µW. D. 36 mW. 
Câu 50. (ĐH 2012): Một mạch d.động điện từ lí tưởng đang có d.động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại 
trên một bản tụ điện là 4 2 µC và cđdđ cực đại trong mạch là 0,5 2π A. T.gian ngắn nhất để điện tích trên 
một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là 

A. 
4 .
3

sµ B. 
16 .
3

sµ C. 
2 .
3

sµ D. 
8 .
3

sµ

Câu 51. (ĐH 2012): Tại Hà Nội, một máy đang phát s.đ.từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng 
hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và 
hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ đ.trường có 

A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây. B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông. 
 C. độ lớn bằng không.  D. độ lớn cực đại và hướng về phía BắC. 
Câu 52. (ĐH 2012): Một mạch d.động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ 
xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α  của bản linh động. Khi α  = 
00, tần số d.động riêng của mạch là 3 MHz. Khi α =1200, tần số d.động riêng của mạch là 1MHz. Để mạch 
này có tần số d.động riêng bằng 1,5 MHz thì α  bằng 

A. 300 B. 450  C. 600 D.900
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Câu 53. (ĐH 2012). Trong một mạch d.động lí tưởng đang có d.động điện từ tự do. Gọi L là độ tự cảm và C 
là điện dung của mạch. Tại thời điểm t, hđt giữa hai bản tụ điện là u và cđdđ trong mạch là i. Gọi U0 là hđt 
cực đại giữa hai bản tụ điện và I0 là cđdđ cực đại trong mạch. Hệ thức liên hệ giữa u và i là 

A. 2 2 2
0( )Ci U u

L
= − B. 2 2 2

0( )Li U u
C

= −

C. 2 2 2
0( )i LC U u= − D. 2 2 2

0( )i LC U u= −
Câu 54. (CĐ 2012): Một mạch d.động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có 
điện dung C. Trong mạch đang có d.động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là Q0 và 
cđdđ cực đại trong mạch là I0. Tần số d.động được tính theo công thức 

A. f = 
1

2 LCπ
. B. f = 2πLC. C. f = 0

02
Q

Iπ
. D. f= 0

02
I
Qπ

. 

Câu 55. (CĐ 2012): Một mạch d.động lí tưởng đang có d.động điện từ tự do với chu kì d.động T. Tại thời 
điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên bản tụ này bằng 0 ở thời điểm đầu 
tiên (kể từ t = 0) là 

A. 
8
T

. B. 
2
T

. C. 
6
T

. D. 
4
T

. 

Câu 56. (CĐ 2012): Một mạch d.động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi 
được. Trong mạch đang có d.động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì d.động 
riêng của mạch d.động là 3 µs. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì d.động riêng của mạch 
d.động là

A. 9 µs. B. 27 µs. C. 
1
9
µs. D. 

1
27

µs. 

Câu 57. (CĐ 2012): Mạch d.động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện 
dung C. Trong mạch đang có d.động điện từ tự do. Gọi U0 là hđt cực đại giữa hai bản tụ và I0 là cđdđ cực đại 
trong mạch. Hệ thức đúng là 

A. 0 0 2
CI U
L

= B. 0 0
CI U
L

= C. 0 0
CU I
L

= D. 0 0
2CU I
L

=

Câu 58. (CĐ 2012): Trong s.đ.từ, d.động của đ.trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn 

A. ngược pha nhau.  B. lệch pha nhau 
4
π

. C. đồng pha nhau. D. lệch pha nhau 
2
π

. 

Câu 59. (CĐ 2013): Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do là 
A. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn. 
B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi. 
C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện. 
D. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. 

Câu 60. (CĐ 2013): Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Biết giá trị 
cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là I0 và giá trị cực đại của điện tích trên một bản tụ điện là q0. 
Giá trị của f được xác định bằng biểu thức 

A. 
0

0

2q
I

. B. 
0

0

2 q
I
π

. C. 
0

0

q
I
π

. D. 
0

0

2 I
q
π

. 

Câu 61. (CĐ 2013): Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một bản tụ điện trong mạch 
dao động LC lí tưởng có dạng như hình vẽ. Phương trình dao động của điện tích ở bản tụ điện này là 

A. 
7

0
10cos( )( ).

3 3
q q t Cπ π
= +  B. 

7

0
10cos( )( ).

3 3
q q t Cπ π
= −  

C. 
7

0
10cos( )( ).

6 3
q q t Cπ π
= +  D. 

7

0
10cos( )( ).

6 3
q q t Cπ π
= −  

Câu 62. (CĐ 2013): Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì T. Biết điện 
tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là 62,8 mA. 
Giá trị của T là 

A. 2 µs B. 1 µs C. 3 µs D. 4 µs 34



Câu 63. (ĐH 2013): Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ 
điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là q1 và q2 với 2 2 17

1 24 1,3.10q q −+ = , q tính bằng C. Ở 
thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là 10-9C và 
6mA, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai có độ lớn bằng : 
 A. 10mA  B. 6mA  C. 4mA  D.8mA. 
Câu 64. (ĐH 2013): Một mạch dao động LC lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biết điện tích 
cực đại của tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tại thời điểm cường độ dòng điện 
trong mạch bằng 0,5I0 thì điện tích của tụ điện có độ lớn:  

A. 
2

20q
B.  

2
30q

C.  
2

0q
D.  

2
50q
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DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - ĐỀ THI ĐAI HỌC + CĐ CÁC NĂM 
Câu 1. (CĐ 2007): Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và 
tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR , uL , uC tương ứng là hđt tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ 
về pha của các hđt này là  

A. uR trễ pha π/2 so với uC .  B. uC trễ pha π so với uL . 
 C. uL sớm pha π/2 so với uC.  D. UR sớm pha π/2 so với uL . 
Câu 2. (CĐ 2007): Dđxc trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần  

A. cùng tần số với hđt ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0. 
B. cùng tần số và cùng pha với hđt ở hai đầu đoạn mạch.  
C. luôn lệch pha π/2 so với hđt ở hai đầu đoạn mạch.  
D. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.  

Câu 3. (CĐ 2007): Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao 
phí của máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hđt xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hđt hiệu 
dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là  
 A. 20 V.  B. 40 V.  C. 10 V.  D. 500 V.  
Câu 4. (CĐ 2007): Đặt hđt u = U0sinωt với ω , U0 không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân 
nhánh. Hđt hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) là 120 V và 
hai đầu tụ điện là 60 V. Hđt hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng  
 A. 140 V.  B. 220 V.  C. 100 V.  D. 260 V.  
Câu 5. (CĐ 2007): Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây 
hoặc tụ điện. Khi đặt hđt u = U0sin (ωt +π/6) lên hai đầu A và B thì d.điện trong mạch có biểu thức i = 
I0sin(ωt - π/3) . Đoạn mạch AB chứa  

A. cuộn dây thuần cảm (cảm thuần).  B. điện trở thuần. 
 C. tụ điện.   D. cuộn dây có điện trở thuần.  
Câu 6. (CĐ 2007): Lần lượt đặt hđt xoay chiều u = 5√2sin(ωt)với ω không đổi vào hai đầu mỗi phần tử: 
điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì d.điện qua 
mỗi phần tử trên đều có giá trị hiệu dụng bằng 50 mA. Đặt hđt này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử 
trên mắc nối tiếp thì tổng trở của đoạn mạch là  
  A. 100 3 Ω.  B. 100 Ω.  C. 100 2 Ω.  D. 300 Ω.  
Câu 7. (CĐ 2007): Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) 
có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, trong đó R, L và C có giá trị không đổi. Đặt vào hai 
đầu đoạn mạch trên hđt u = U0sinωt, với ω có giá trị thay đổi còn U0 không đổi. Khi ω = ω1 = 200π rad/s hoặc 
ω = ω2 = 50π rad/s thì d.điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Để cđdđ hiệu dụng qua mạch đạt cực 
đại thì tần số ω bằng  
 A. 100 π rad/s.  B. 40 π rad/s.  C. 125 π rad/s.  D. 250 π rad/s.  
Câu 8. (CĐ 2007): Đặt hđt u = 125√2sin100πt(V) lên hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 30 Ω, 
cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L = 0,4/π H và ampe kế nhiệt mắc nối tiếp. Biết ampe kế có 
điện trở không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là  
 A. 2,0 A.  B. 2,5 A.  C. 3,5 A.  D. 1,8 A.  
Câu 9. (CĐ 2007): Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hđt xoay chiều u=U0 sinωt. Kí 
hiệu UR , UL , UC tương ứng là hđt hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L 
và tụ điện C. Nếu C L UR = UL/2 = UC thì d.điện qua đoạn mạch  

A. trễ pha π/2 so với hđt ở hai đầu đoạn mạch.  
B. trễ pha π/4 so với hđt ở hai đầu đoạn mạch.  
C. sớm pha π/4 so với hđt ở hai đầu đoạn mạch.  
D. sớm pha π/2 so với hđt ở hai đầu đoạn mạch. 

Câu 10. (ĐH 2007): Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hđt xoay chiều u = U0sinωt thì 
d.điện trong mạch là i = I0 sin(ωt + π/6) . Đoạn mạch điện này luôn có

A. ZL < ZC.  B. ZL = ZC.  C. ZL = R.  D. ZL > ZC. 
Câu 11. (ĐH 2007): Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hđt ở hai đầu đoạn mạch 

A. sớm pha π/2 so với cđdđ.  B. sớm pha π/4 so với cđdđ. 
C. trễ pha π/2 so với cđdđ.   D. trễ pha π/4 so với cđdđ. 36



Câu 12. (ĐH 2007): Đặt hđt u = U0sinωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết 
điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có h.tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau 
đây SAI?  
 A. Cường độ hiệu dụng của d.điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.  
 B. Hđt tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hđt tức thời ở hai đầu điện trở R.  
 C. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.  
 D. Hđt hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hđt hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.  
Câu 13. (ĐH 2007): Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hđt xoay chiều có tần số 
50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 Ω, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có L = 1/π H. Để hđt ở hai đầu đoạn 
mạch trễ pha π/4 so với cđdđ thì dung kháng của tụ điện là  
 A. 125 Ω.  B. 150 Ω.  C. 75 Ω.  D. 100 Ω.  
Câu 14. (ĐH 2007): Đặt hđt u = U0sinωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân 
nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ 
của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng  
 A. 0,85.  B. 0,5.  C. 1.  D. 1/√2  
Câu 15. (ĐH 2007): Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có 
hđt hiệu dụng 220 V. Khi đó hđt hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của 
máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là  
 A. 2500.  B. 1100.  C. 2000.  D. 2200.  
Câu 16. (ĐH 2007): Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cđdđ sớm pha φ (với 0 < φ < 
0,5π) so với hđt ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó  
 A. gồm điện trở thuần và tụ điện.   
 B. chỉ có cuộn cảm.  
 C. gồm cuộn thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện.  
 D. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm (cảm thuần).  
Câu 17. (ĐH 2007): D.điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0sin100πt. Trong khoảng t.gian từ 0 
đến 0,01s cđdđ tức thời có giá trị bằng 0,5I0 vào những thời điểm  
 A. 1/300s và 2/300. s   B.1/400 s và 2/400. s  
 C. 1/500 s và 3/500. S   D. 1/600 s và 5/600. s  
Câu 18. (ĐH 2007): Đặt hđt u = 100√2sin100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R 
có độ lớn không đổi và L = 1/π. H Khi đó hđt hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như 
nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là  
 A. 100 W.  B. 200 W.  C. 250 W.  D. 350 W.  
Câu 19. (CĐ 2008): Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R, cuộn dây có điện trở 
trong r và hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hđt u = U√2sinωt (V) thì d.điện trong 
mạch có giá trị hiệu dụng là I. Biết cảm kháng và dung kháng trong mạch là khác nhau. Công suất tiêu thụ 
trong đoạn mạch này là  
 A. U2/(R + r).  B. (r + R)I2.  C. I2R.  D. UI.  
Câu 20. (CĐ 2008): Khi đặt hđt u = U0sinωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh thì hđt hiệu 
dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai bản tụ điện lần lượt là 30 V, 120 V và 80 V. Giá trị của 
U0 bằng  
 A. 50 V.  B. 30 V.  C. 50√ 2 V.  D. 30 √2 V.  
Câu 21. (CĐ- 2008): Một đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở thuần 100 Ω , cuộn dây thuần 
cảm có hệ số tự cảm L=1/π H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện hđt 
u = 200 √2sin100π t (V). Thay đổi điện dung C của tụ điện cho đến khi hđt giữa hai đầu cuộn dây đạt giá trị 
cực đại. Giá trị cực đại đó bằng 
 A. 200 V. B. 100√2 V. C. 50√2 V. D. 50 V 
Câu 22. (CĐ- 2008): d.điện có dạng i = sin100πt (A) chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω và hệ số tự 
cảm L. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 
 A. 10 W. B. 9 W. C. 7 W. D.5W. 
Câu 23. (CĐ- 2008): Đặt một hđt xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC 
không phân nhánh. Hđt giữa hai đầu 
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A. đoạn mạch luôn cùng pha với d.điện trong mạch. 
B. cuộn dây luôn ngược pha với hđt giữa hai đầu tụ điện.  
C. cuộn dây luôn vuông pha với hđt giữa hai đầu tụ điện. 
D. tụ điện luôn cùng pha với d.điện trong mạch. 

Câu 24. (CĐ- 2008): Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) mắc nối tiếp với 
điện trở thuần một hđt xoay chiều thì cảm kháng của cuộn dây bằng√3 lần giá trị của điện trở thuần. 
Pha của d.điện trong đoạn mạch so với pha hđt giữa hai đầu đoạn mạch là 

A. chậm hơn góc π/3  B. nhanh hơn góc π/3 . 
 C. nhanh hơn góc π/6 .  D. chậm hơn góc π/6 . 
Câu 25. (CĐ- 2008): Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) mắc nối tiếp với điện trở 
thuần. Nếu đặt hđt u = 15√2sin100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch thì hđt hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây 
là 5 V. Khi đó, hđt hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng 

A. 5√2 V. B. 5 √3 V. C. 10 √2 V. D.10√3V. 
Câu 26. (CĐ- 2008): Một máy biến thế dùng làm máy giảm thế (hạ thế) gồm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 
500 vòng. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với hđt u = 
100√2sin100π t (V) thì hđt hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng 
 A. 10 V. B. 20 V. C. 50 V. D. 500 V 
Câu 27. (CĐ- 2008):Đặt một hđt xoay chiều có tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC          không 

phân nhánh. Khi tần số dòng điện trong mạch lớn hơn giá trịEE 
1

A2πA LCAA

 thì 

A. hđt hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng hđt hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. 
B. hđt hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây nhỏ hơn hđt hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. 
C. d.điện chạy trong đoạn mạch chậm pha so với hđt giữa hai đầu đoạn mạch. 
D. hđt hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn hơn hđt hiệu dụng giữa hai đầu đoạn 

Câu 28. (ĐH 2008): Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của 

hđt giữa hai đầu cuộn dây so với cđdđ trong mạch là 
3
π

. Hđt hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng 3  lần 

hđt hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của hđt giữa hai đầu cuộn dây so với hđt giữa hai đầu 
đoạn mạch trên là 

A. 0. B. 
2
π

. C. 
3
π

− . D. 
2
3
π

. 

Câu 29. (ĐH 2008): Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ 

điện. Biết hđt giữa hai đầu cuộn dây lệch pha 
2
π

 so với hđt giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện 

trở thuần R với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là 
A. R2 = ZC(ZL – ZC). B. R2 = ZC(ZC – ZL). C. R2 = ZL(ZC – ZL). D. R2 = ZL(ZL – ZC). 

Câu 30. (ĐH 2008): Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm2, quay đều 
quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 1200 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ 
bằng 0,2T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc t.gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt 
phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là 

A. e 48 sin(40 t ) (V).
2
π

= π π −  B. e 4,8 sin(4 t ) (V).= π π + π  

C. e 48 sin(4 t ) (V).= π π + π  D. e 4,8 sin(40 t ) (V).
2
π

= π π −  

Câu 31. (ĐH 2008): Nếu trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cđdđ trễ pha so với hđt 
giữa hai đầu đoạn mạch, thì đoạn mạch này gồm 

A. tụ điện và biến trở.  
B. cuộn dây thuần cảm và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng. 
C. điện trở thuần và tụ điện. 
D. điện trở thuần và cuộn cảm. 

Câu 32. (ĐH 2008): Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dđxc ba pha ? 
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A. Khi cđdđ trong một pha bằng không thì cđdđ trong hai pha còn lại khác không 
B. Chỉ có dđxc ba pha mới tạo được từ trường quay 

C. Dđxc ba pha là hệ thông gồm ba dđxc một pha, lệch pha nhau góc 
3
π

D. Khi cđdđ trong một pha cực đại thì cđdđ trong hai pha còn lại cực tiểu. 
Câu 33. (ĐH 2008): Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hđt 

u 220 2 cos t
2
π = ω − 

 
(V) thì cđdđ qua đoạn mạch có biểu thức là i 2 2 cos t

4
π = ω − 

 
(A). Công suất tiêu 

thụ của đoạn mạch này là 
 A. 440W. B. 220 2 W. C. 440 2 W. D. 220W. 
Câu 34. (ĐH 2008): Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở 

thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi d.điện có tần số góc 
1
LC

 chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất 

của đoạn mạch này 
A. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch. B. bằng 0. 
C. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch. D. bằng 1. 

Câu 35. (ĐH 2008): Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dđxc có 
tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là 

A. 
2

2 1R .
C

 +  ω 
B. 

2
2 1R .

C
 −  ω 

C. ( )22R C .+ ω D. ( )22R C .− ω

Câu 36. (ĐH 2008): Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ 
điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết hđt hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U, cảm kháng ZL, dung kháng ZC 
(với ZC ≠ ZL) và tần số d.điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn 
mạch đạt giá trị cực đại Pm, khi đó  

A. R0 = ZL + ZC. B. 
2

m
0

UP .
R

= C. 
2
L

m
C

ZP .
Z

= D. 0 L CR Z Z= −

Câu 37. (CĐ 2009): Đặt điện áp u 100cos( t )
6
π

= ω + (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm 

thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì d.điện qua mạch là i 2cos( t )
3
π

= ω +  (A). Công suất tiêu thụ của đoạn 

mạch là 
 A. 100 3 W. B. 50 W. C. 50 3  W. D. 100 W. 
Câu 38. (CĐ 2009): Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc 
nối tiếp thì 

A. điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện. 
C. điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

Câu 39. (CĐ 2009): Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu 
đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi f = f0 thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f0 là 

A. 2
LC

. B. 2
LC
π

. C. 1
LC

. D. 1
2 LCπ

. 

Câu 40. (CĐ 2009): Đặt điện áp u 100 2 cos t= ω  (V), có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện 

trở thuần 200 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 25
36π

H và tụ điện có điện dung 
410−

π
F mắc nối tiếp. Công 

suất tiêu thụ của đoạn mạch là 50 W. Giá trị của ω là 
A. 150 π rad/s. B. 50π rad/s. C. 100π rad/s. D. 120π rad/s. 
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Câu 41. (CĐ 2009): Đặt điện áp 0u U cos( t )
4
π

= ω +  vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cđdđ trong 

mạch là i = I0cos(ωt + ϕi). Giá trị của ϕi bằng 

A. 
2
π

− . B. 3
4
π

− . C. 
2
π

. D. 3
4
π

. 

Câu 42. (CĐ 2009): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối 

tiếp thì cđdđ qua đoạn mạch là i1 = 0I cos(100 t )
4
π

π +  (A). Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cđdđ qua đoạn mạch là 

2 0i I cos(100 t )
12
π

= π −  (A). Điện áp hai đầu đoạn mạch là 

A. u 60 2 cos(100 t )
12
π

= π −  (V). B. u 60 2 cos(100 t )
6
π

= π −  (V) 

C. u 60 2 cos(100 t )
12
π

= π +  (V). D. u 60 2 cos(100 t )
6
π

= π +  (V). 

Câu 43. (CĐ 2009): Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay trong động cơ có 
tần số 

A. bằng tần số của d.điện chạy trong các cuộn dây của stato. 
B. lớn hơn tần số của d.điện chạy trong các cuộn dây của stato. 
C. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tần số của d.điện chạy trong các cuộn dây của stato, tùy vào tải. 
D. nhỏ hơn tần số của d.điện chạy trong các cuộn dây của stato. 

Câu 44. (CĐ 2009): Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 
vòng dây. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V. Điện áp hiệu dụng 
giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là 
 A. 0. B. 105 V. C. 630 V. D. 70 V. 
Câu 45. (CĐ 2009): Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam 
và 10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng 
 A. 3000 Hz. B. 50 Hz. C. 5 Hz. D. 30 Hz. 
Câu 46. (CĐ 2009): Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, 
so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì cđdđ trong mạch có thể 

A. trễ pha 
2
π

. B. sớm pha 
4
π

. C. sớm pha 
2
π

. D. trễ pha 
4
π

. 

Câu 47. (CĐ 2009): Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 
cm2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có 
vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,2 T. Từ thông cực đại qua khung dây là 
 A. 0,27 WB. B. 1,08 WB. C. 0,81 WB. D. 0,54 WB. 
Câu 48. (CĐ 2009): Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 150cos100πt (V). Cứ mỗi giây có bao nhiêu 
lần điện áp này bằng không? 
 A. 100 lần. B. 50 lần. C. 200 lần. D. 2 lần. 
Câu 49. (ĐH 2009): Đặt điện áp u = Uocosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ 
điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng R . Điều chỉnh L 
để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó: 

A. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.  
B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
C. trong mạch có cộng hưởng điện.  
D. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

Câu 50. (ĐH 2009): Đặt điện áp xoay chiều u = U
0
cosωt có U

0 
không đổi và ω thay đổi được vào hai đầu

đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi ω thì cđdđ hiệu dụng trong mạch khi ω = ω
1 

bằng cđdđ hiệu

dụng trong mạch khi ω = ω
2
. Hệ thức đúng là

A. ω
1 
ω

2
= . B. ω

1 
+ ω

2
= . C. ω

1 
ω

2
= . D. ω

1 
+ ω

2
=
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Câu 51. (ĐH 2009): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến 
trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 Ω. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R

1 
và R

2 

công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R
1 
bằng hai

lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R
2
. Các giá trị R

1 
và R

2 
là:

A. R
1 
= 50 Ω, R

2 
= 100 Ω.  B. R

1 
= 40 Ω, R

2 
= 250 Ω.

C. R
1 
= 50 Ω, R

2 
= 200 Ω.  D. R

1 
= 25 Ω, R

2 
= 100

Câu 52. (ĐH 2009): Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối 
tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu 
tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai 
đầu đoạn mạch so với cđdđ trong đoạn mạch là  

A. 
4
π

. B. 
6
π

. C. 
3
π

. D. 
3
π

− . 

Câu 53. (ĐH 2009): Máy biến áp là thiết bị 
A. biến đổi tần số của dđxC. B. có khả năng biến đổi điện áp của dđxC. 
C. làm tăng công suất của dđxC. D. biến đổi dđxc thành d.điện một chiều. 

Câu 54. (ĐH 2009): Đặt điện áp 0 cos 100
3

u U t ππ = − 
 

 (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 
42.10

π

−

(F). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cđdđ trong mạch là 4A. Biểu thức của cđdđ trong 
mạch là 

A. 4 2 cos 100
6

i t ππ = + 
 

 (A). B. 5cos 100
6

i t ππ = + 
 

 (A) 

C. 5cos 100
6

i t ππ = − 
 

 (A) D. 4 2 cos 100
6

i t ππ = − 
 

 (A) 

Câu 55. (ĐH 2009): Từ thông qua một vòng dây dẫn là ( )
22.10 cos 100

4
t Wbππ

π

−  Φ = + 
 

. Biểu thức của suất 

điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là 

A. 2sin 100 ( )
4

e t Vππ = − + 
 

B. 2sin 100 ( )
4

e t Vππ = + 
 

C. 2sin100 ( )e t Vπ= − D. 2 sin100 ( )e t Vπ π=  

Câu 56. (ĐH 2009): Đặt điện áp xoay chiều 0 cos 100 ( )
3

u U t Vππ = + 
 

 vào hai đầu một cuộn cảm thuần có 

độ tự cảm 
1

2
L

π
=  (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100 2 V thì cđdđ qua cuộn cảm là 2A. 

Biểu thức của cđdđ qua cuộn cảm là 

A. 2 3 cos 100 ( )
6

i t Aππ = − 
 

B. 2 3 cos 100 ( )
6

i t Aππ = + 
 

C. 2 2 cos 100 ( )
6

i t Aππ = + 
 

D. 2 2 cos 100 ( )
6

i t Aππ = − 
 

Câu 57. (ĐH 2009): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch 
mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,4/ π (H) và tụ điện có điện dung thay 
đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại 
bằng 
 A. 250 V.  B. 100 V.  C. 160 V.  D. 150 V.  
Câu 58. (ĐH 2009): Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn 
cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Gọi UL, 
UR và UC_lần lượt là các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch 
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AB lệch pha 
2
π

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch NB (đoạn mạch NB gồm R và C ). Hệ thức nào dưới 

đây là đúng? 
A. 2 2 2 2

R C LU U U U= + + . B. 2 2 2 2
C R LU U U U= + + . C. 2 2 2 2

L R CU U U U= + + D. 2 2 2 2
R C LU U U U= + +

Câu 59. (ĐH 2009): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10 Ω, 

cuộn cảm thuần có L=1/(10π) (H), tụ điện có C =  (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là uL= 

20 cos(100πt + π/2) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
A. u = 40cos(100πt + π/4) (V). B. u = 40 cos(100πt – π/4) (V). 

 C. u = 40 cos(100πt + π/4) (V).  D. u = 40cos(100πt – π/4) (V). 
Câu 60. (ĐH 2009): Khi đặt hđt không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với 

cuộn cảm thuần có độ tự cảm  (H) thì d.điện trong đoạn mạch là d.điện một chiều có cường độ 1A. Nếu 

đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u=150 cos120πt (V) thì biểu thức của cđdđ trong đoạn mạch là 

A. i=5 cos(120πt + ) (A). B. i=5 cos(120πt - ) (A) 

C. i=5cos(120πt + ) (A).  D. i=5cos(120πt- ) (A). 

Câu 61. (ĐH - 2010): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn 
mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi 

được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 
410

4
F

π

−

 hoặc 
410

2
F

π

−

 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều 

có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng 

A. 
1 .

2
H

π
B. 

2 .H
π

C. 
1 .

3
H

π
D. 

3 .H
π

Câu 62. (ĐH - 2010): Đặt điện áp u = 2 cosU tω  vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB 
mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn NB chỉ có tụ 

điện với điện dung C. Đặt 1
1

2 LC
ω = . Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc 

R thì tần số góc ω bằng 

A. 1 .
2 2
ω

 B. 1 2.ω  C. 1 .
2

ω
 D. 2ω1. 

Câu 63. (ĐH - 2010): Tại thời điểm t, điện áp 200 2 cos(100 )
2

u t ππ= −  (trong đó u tính bằng V, t tính bằng 

s) có giá trị 100 2V  và đang giảm. Sau thời điểm đó
1

300
s , điện áp này có giá trị là 

A. −100V. B. 100 3 .V C. 100 2 .V−  D. 200 V. 
Câu 64. (ĐH - 2010): Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB 
gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto 
của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cđdđ hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rôto của máy 
quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cđdđ hiệu dụng trong đoạn mạch là 3 A. Nếu rôto của máy quay 
đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là 

A. 2 3R . B. 2
3
R

. C. 3R . D. 
3

R
. 

Câu 65. (ĐH - 2010): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không đổi vào hai đầu A và 
B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện 
dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác 
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không. Với C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay 

đổi giá trị R của biến trở. Với C = 1

2
C

 thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng 

 A. 200 V. B. 100 2 V. C. 100 V.  D. 200 2  V. 
Câu 66. (ĐH - 2010): Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần 
có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cđdđ tức thời trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 
lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức 
đúng là 

A. 
2 21( )

ui
R L

C
ω

ω

=
+ −

. B. 3 .i u Cω=  C. 1 .ui
R

= D. 2ui
Lω

= . 

Câu 67. ĐH - 2010): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch 
gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tu điện, giữa hai 
đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1, UR1 và cosϕ1; khi biến 
trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là UC2, UR2 và cosϕ2. Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1. Giá trị của 
cosϕ1 và cosϕ2 là: 

A. 1 2
1 2cos ,cos
3 5

ϕ ϕ= = . B. 1 2
1 1cos ,cos
5 3

ϕ ϕ= = . 

C. 1 2
1 2cos ,cos
5 5

ϕ ϕ= = . D. 1 2
1 1cos ,cos

2 2 2
ϕ ϕ= = . 

Câu 68. (ĐH - 2010): Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối  tiếp. Đoạn mạch AM có 

điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
1
π

H, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với 

điện dung thay đổi được. Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn m ạch AB. Điều chỉnh điện dung 

của tụ điện đến giá trị C 1 sao cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 
2
π

 so với điện áp hai đầu đoạn 

mạch AM. Giá trị của C1 bằng 

A. 
54.10 F
−

π
B. 

58.10 F
−

π
C. 

52.10 F
−

π
D. 

510 F
−

π
Câu 69. (ĐH - 2010): Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng 
điện qua cuộn cảm là 

A. 0Ui cos( t )
L 2

π
= ω +
ω

B. 0Ui cos( t )
2L 2
π

= ω +
ω

C. 0Ui cos( t )
L 2

π
= ω −
ω

D. 0Ui cos( t )
2L 2
π

= ω −
ω

Câu 70. (CĐ 2010): Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là 
điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu 
dụng của cđdđ trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây SAI? 

A. 
0 0

0U I
U I

− = . B. 
0 0

2U I
U I

+ = . C. 0u i
U I
− = . D. 

2 2

2 2
0 0

1u i
U I

+ = . 

Câu 71. (CĐ 2010): Đặt điện áp u=U0cosωt có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần 

có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi ω < 
1
LC

 thì 

A. điện áp hiệu dung giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. 
B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. 
C. cđdđ trong đoạn mạch trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
D. cđdđ trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

Câu 72. (CĐ 2010): Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện 
áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cđdđ qua cuộn cảm bằng 
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A. 0

2
U

Lω
. B. 0

2
U

Lω
. C. 0U

Lω
. D. 0. 

Câu 73. (CĐ 2010): Đặt điện áp 220 2 cos100u tπ=  (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch 
AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn MB chỉ có 
tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu 

dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau 
2
3
π

. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng 

A. 220 2 V. B. 
220

3
V. C. 220 V. D. 110 V. 

Câu 74. (CĐ 2010): Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220 
cm2. Khung quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung 

dây, trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ B


 vuông góc với trục quay và có độ lớn 
2

5π
T. Suất điện 

động cực đại trong khung dây bằng 
 A. 110 2 V. B. 220 2 V. C. 110 V. D. 220 V. 
Câu 75. (CĐ 2010): Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R mắc nối tiếp 

với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
1
π

H. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực 

đại, khi đó cđdđ hiệu dụng trong đoạn mạch bằng 

A. 1 A. B. 2 A. C. 2 A. D.
2

2
A. 

Câu 76. (CĐ 2010): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 40 Ω và tụ điện mắc 

nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch ph a 
3
π

 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch . 

Dung kháng của tụ điện bằng 

A. 40 3Ω B. 
40 3

3
Ω C. 40Ω  D. 20 3Ω

Câu 77. (CĐ 2010): Đặt điện áp 0u U cos(wt ) (V)
6
π

= +  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và 

cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp thì cđdđ qua đoạn mạch là 0
5i I sin(wt ) (A)
12
π

= + . Tỉ số điện trở 

thuần R và cảm kháng của cuộn cảm là 

A. 
1
2

. B. 1. C. 
3

2
. D. 3 . 

Câu 78. (CĐ 2010): Đặt điện áp 0u U cos wt=  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C 
mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu điện trở thuần và điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng 
bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là SAI ? 

A. Cđdđ qua mạch trễ pha 
4
π

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

B. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha 
4
π

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

C. Cđdđ qua mạch sớm pha 
4
π

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần trễ pha 
4
π

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

Câu 79. (CĐ 2010): Đặt điện áp u = U 2 cos tω  (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối 
tiếp với một biến trở R. Ứng với hai giá trị R1 = 20 Ω và R2 = 80 Ω của biến trở thì công suất tiêu thụ trong 
đoạn mạch đều bằng 400 W. Giá trị của U là 

A. 400 V. B. 200 V. C. 100 V. D. 100 2 V. 44



Câu 80. (ĐH 2011) : Đặt điện áp u = 2 cos 2U ftπ  (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn 
mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi tần 
số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 6Ω và 8 Ω. Khi tần số là f2 thì hệ số 
công suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là  

A. f2 = 1
2 .
3

f  B. f2 = 1
3 .

2
f  C. f2 = 1

3 .
4

f D. f2 = 1
4 .
3

f

Câu 81. (ĐH 2011): Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u1 = 12 cos(100 )U tπ ϕ+ ; u2 = 22 cos(120 )U tπ ϕ+  

và u3 = 32 cos(110 )U tπ ϕ+  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L 
và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì cđdđ trong đoạn mạch có biểu thức tương ứng là: i1 = 

2 cos100I tπ ; i2 = 
22 cos(120 )
3

I t ππ + và i3 = 
2' 2 cos(110 )
3

I t ππ − . So sánh I và I’, ta có: 

A. I = I’. B. I = ' 2I . C. I < I’. D. I > I’. 
Câu 82. (ĐH 2011): Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục cố định nằm trong 
mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. 

Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức e = 0 cos( )
2

E t πω + . Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến 

của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng 
 A. 450. B. 1800. C. 900. D. 1500. 
Câu 83. (ĐH 2011): Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm 
điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối 
tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào 
hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 120 W và có hệ số công suất bằng 1. 
Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch 

pha nhau 
3
π

, công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng 

 A. 75 W. B. 160 W. C. 90 W. D. 180 W. 
Câu 84. (ĐH 2011): Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai 
lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số 
vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một 
điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kết xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để 
hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số 
điện áp bằng 0,45. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh 
này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp 

A. 40 vòng dây. B. 84 vòng dây. C. 100 vòng dây. D. 60 vòng dây. 
Câu 85. (ĐH 2011): Đặt điện áp xoay chiều u = U 2 cos100 tπ  vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm 
điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để 
điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100 V và điện áp 
hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 36 V. Giá trị của U là 

A. 80 V. B. 136 V. C. 64 V. D. 48 V. 
Câu 86. (ĐH 2011): Đặt điện áp 2 cosu U tω= vào hai đầu một tụ điện thì cđdđ qua nó có giá trị hiệu dụng 
là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cđdđ qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là  

A. 
2 2

2 2

u i 1
U I 4

+ = B. 
2 2

2 2

u i 1
U I

+ = C. 
2 2

2 2

u i 2
U I

+ = D. 
2 2

2 2

u i 1
U I 2

+ =

Câu 87. (ĐH 2011): Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn 
mạch gồm điện trở thuần R, cuộn càm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 
< 2L. Khi ω = ω1 hoặc ω = ω2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có cùng một giá trị. Khi ω = ω0 thì 
điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Hệ thức liên hệ giữa ω1, ω2 và ω0 là 

A. 0 1 2
1 ( )
2

ω = ω +ω  B. 2 2 2
0 1 2

1 ( )
2

ω = ω +ω  C. 0 1 2ω = ω ω D. 2 2 2
0 1 2

1 1 1 1( )
2

= +
ω ω ω
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Câu 88. (ĐH 2011): Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện 

trở thuần R1 = 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có diện dụng 
310C F

4

−

=
π

, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 

mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi 

thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: AM
7u 50 2 cos(100 t ) (V)
12
π

= π −  và

MBu 150cos100 t (V)= π . Hệ số công suất của đoạn mạch AB là 
 A. 0,86. B. 0,84. C. 0,95. D. 0,71. 
Câu 89. (ĐH 2011): Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau mắc 
nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 100 2 V. Từ 

thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là 
5
π

mWB. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là 

 A. 71 vòng. B. 200 vòng. C. 100 vòng. D. 400 vòng. 
Câu 90. (ĐH 2011): Đặt điện áp xoay chiều u U 2 cos100 t= π (U không đổi, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn 

mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
1

5π
H và tụ điện có điện dung C thay 

đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại. 
Giá trị cực đại đó bằng U 3 . Điện trở R bằng 
 A. 10 Ω B. 20 2 Ω C. 10 2 Ω D. 20 Ω 
Câu 91. (ĐH 2011): Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu 
điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì cđdđ hiệu dụng qua mạch 
tương ứng là 0,25 A; 0,5 A; 0,2 A. Nếu đặt điện áp xoay chiều này vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử 
trên mắc nối tiếp thì cđdđ hiệu dụng qua mạch là 
 A. 0,2 A B. 0,3 A C. 0,15 A D. 0,05 A 
Câu 92. (DH 2012) : Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và 
MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần 100 3Ωmắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 

L. Đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung 
410

2
F

π

−

. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM lệch pha 
3
π

so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Giá trị của L bằng 

A. 
3 H
π

 B. 
2 H
π

 C. 
1 H
π

 D. 
2 H
π

Câu 93. (DH 2012): Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40 Ω, tụ điện 
có điện dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là 
điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị 
hiệu dụng 200V và tần số 50 Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị Cm thì điện áp hiệu dụng 
giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75 V. Điện trở thuần của cuộn dây là 
 A. 24 Ω. B. 16 Ω. C. 30 Ω. D. 40 Ω. 
Câu 94. (DH 2012): Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây 
truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung 
cấp đủ điện năng tăng từ 120 lên 144. Cho rằng chi tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện 
của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp 
đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát huy này cung cấp đủ điện năng cho 
 A. 168 hộ dân. B. 150 hộ dân. C. 504 hộ dân. D. 192 hộ dân. 
Câu 95. (DH 2012): Từ một trạm phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí M, điện năng được truyền tải 
đến nơi tiêu thụ N, cách M 180 km. Biết đường dây có điện trở tổng cộng 80 Ω (coi dây tải điện là đồng chất, 
có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây). Do sự cố, đường dây bị rò điện tại điểm Q (hai dây tải điện bị 
nối tắt bởi một vật có điện trở có giá trị xác định R). Để xác định vị trí Q, trước tiên người ta ngắt đường dây 
khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng nguồn điện không đổi 12V, điện trở trong không đáng kể, nối 
vào hai đầu của hai dây tải điện tại M. Khi hai đầu dây tại N để hở thì cđdđ qua nguồn là 0,40 A, còn khi hai 
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đầu dây tại N được nối tắt bởi một đoạn dây có điện trở không đáng kể thì cđdđ qua nguồn là 0,42 A 
Khoảng cách MQ là 
 A. 135 km. B. 167 km. C. 45 km. D. 90 km. 
Câu 96. (DH 2012) : Đặt điện áp u = U0 cosωt (V) (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch 

gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
4

5π
H và tụ điện mắc nối tiếp. Khi ω=ω0 thì cđdđ hiệu 

dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại Im. Khi ω = ω1 hoặc ω = ω2 thì cđdđ cực đại qua đoạn mạch bằng nhau 
và bằng Im. Biết ω1 – ω2 = 200π rad/s. Giá trị của R bằng 
 A. 150 Ω. B. 200 Ω. C. 160 Ω. D. 50 Ω. 
Câu 97. (DH 2012): Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần 
có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cđdđ tức thời trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 
lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện; Z là tổng 
trở của đoạn mạch. Hệ thức đúng là 

A. i = u3ωC. B. i = 1u
R

. C. i = 2u
Lω

. D. i = 
u
Z

. 

Câu 98. (DH 2012): Đặt điện áp u = 400cos100πt (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB 
gồm điện trở thuần 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cđdđ hiệu dụng qua đoạn mạch là 2 A. Biết ở thời 

điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400 V; ở thời điểm 
1

400
t +  (s), cđdđ tức thời qua đoạn 

mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là 
 A. 400 W. B. 200 W. C. 160 W. D. 100 W. 
Câu 99. (DH 2012). Đặt điện áp u = U0cos2π ft vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm 
thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi UR, UL, UC lần lượt là điện áp hiệu dụng 
giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Trường hợp nào sau đây, điện áp tức 
thời giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở? 

A. Thay đổi C để URmax  B. Thay đổi R để UCmax 

C. Thay đổi L để ULmax  D. Thay đổi f để UCmax 
Câu 100. (DH 2012): Đặt điện áp u = U0cos ω  t (U0 và ω  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ 
tự gồm một tụ điện, một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa tụ điện 
và cuộn cảm. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB và cđdđ 

trong đoạn mạch lệch pha 
12
π

so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất của đoạn mạch MB là 

A. 
3

2
B. 0,26 C. 0,50 D. 

2
2

Câu 101. (DH 2012): Đặt điện áp u= 150 2 cos100 tπ  (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 
thuần 60 Ω , cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 W. 
Nối hai bản tụ điện bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu 
điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và bằng 50 3  V. Dung kháng của tụ điện có giá trị 
bằng 
 A. 60 3Ω  B. 30 3Ω  C. 15 3Ω  D. 45 3Ω  
Câu 102. (DH 2012). Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, 
cđdđ hiệu dụng 0,5 A và hệ số công suất của động cơ là 0,8 . Biết rằng công suất hao phí của động cơ là 11 
W. Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) là 
 A. 80% B. 90% C. 92,5% D. 87,5 % 
Câu 103. (DH 2012): Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosω t (U0 không đổi, ω  thay đổi được) vào hai đầu 
đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi ω  = ω 1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là Z1L 
và Z1C . Khi ω =ω 2 thì trong đoạn mạch xảy ra h.tượng cộng hưởng. Hệ thức đúng là 

A. 1
1 2

1

L

C

Z
Z

ω ω= B. 1
1 2

1

L

C

Z
Z

ω ω= C. 1
1 2

1

C

L

Z
Z

ω ω= D. 1
1 2

1

C

L

Z
Z

ω ω=
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Câu 104. (DH 2012). Khi đặt vào hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm 
0,4
π

H một hđt một chiều 12 V thì 

cđdđ qua cuộn dây là 0,4 A. Sau đó, thay hđt này bằng một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu 
dụng 12 V thì cđdđ hiệu dụng qua cuộn dây bằng 

A. 0,30 A B. 0,40 A C. 0,24 A D. 0,17 A 

Câu 105. (CĐ 2012): Đặt điện áp u = 0 cos( )
2

U t πω +  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối 

tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, cđdđ trong mạch là i = 0
2sin( )
3

I t πω + . Biết U0, I0 và ω không đổi. 

Hệ thức đúng là 
 A. R = 3ωL. B. ωL = 3R. C. R = 3 ωL. D. ωL = 3 R. 
Câu 106. (CĐ 2012): Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ϕ) (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch 
gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω = ω1 thì cảm kháng của cuộn cảm 
thuần bằng 4 lần dung kháng của tụ điện. Khi ω = ω2 thì trong mạch xảy ra h.tượng cộng hưởng điện. Hệ 
thức đúng là  
 A. ω1 = 2ω2. B. ω2 = 2ω1. C. ω1 = 4ω2. D. ω2 = 4ω1. 
Câu 107. (CĐ 2012): Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ϕ) (U0 không đổi, tần số góc ω thay đổi được) vào hai đầu 
đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω = ω1 thì đoạn mạch có 
tính cảm kháng, cđdđ hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I1 và k1. Sau đó, tăng tần số 
góc đến giá trị ω = ω2 thì cđdđ hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I2 và k2. Khi đó ta có 

A. I2 > I1 và k2 > k1. B. I2 > I1 và k2 < k1. C. I2 < I1 và k2 < k1. D. I2 < I1 và k2 > k1. 
Câu 108. (CĐ 2012): Đặt điện áp u = 2U cos2πft (trong đó U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu điện 
trở thuần. Khi f = f1 thì công suất tiêu thụ trên điện trở bằng P. Khi f = f2 với f2 = 2f1 thì công suất tiêu thụ trên 
điện trở bằng 

A. 2 P. B. 
2
P

. C. P. D. 2P. 

Câu 109. (CĐ 2012): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch X mắc nối tiếp chứa hai trong ba phần 
tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện. Biết rằng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch X luôn sớm pha so 

với cđdđ trong mạch một góc nhỏ hơn 
2
π

. Đoạn mạch X chứa 

A. cuộn cảm thuần và tụ điện với cảm kháng lớn hơn dung kháng. 
B. điện trở thuần và tụ điện. 
C. cuộn cảm thuần và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng. 
D. điện trở thuần và cuộn cảm thuần. 

Câu 110. (CĐ 2012): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần 
và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 3 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời điểm t, 
điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng là 60 V và 
20 V. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là 
 A. 20 13 V. B. 10 13 V. C. 140 V. D. 20 V. 
Câu 111. (CĐ 2012): Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ϕ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuận R và cuộn 
cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là 

A. 
L

R
ω

. B. 
2 2( )

R
R Lω+

. C. 
R
Lω

. D. 
2 2( )

L
R L

ω
ω+

Câu 112. (CĐ 2012): Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ϕ) (với U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm 
biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực 
đại. Khi đó 

A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần. 
B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần. 
C. hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. 
D. hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5. 
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Câu 113. (CĐ 2012): Đặt điện áp u = U0 cos(ωt + 
3
π

) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm 

thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cđdđ trong mạch có biểu thức i = 6 cos( )
6

t πω + (A) và công suất tiêu thụ 

của đoạn mạch bằng 150 W. Giá trị U0 bằng 
 A. 100 V. B. 100 3 V. C. 120 V. D. 100 2 V. 
Câu 114. (CĐ 2012): Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ϕ) (U0 và ϕ không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp 
gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì cđdđ 
hiệu dụng trong đoạn mặt bằng nhau. Để cđdđ hiệu dụng trong đoạn mạch giá trị cực đại thì giá trị của L 
bằng 

A. 1 2
1 ( )
2

L L+ . B. 1 2

1 2

L L
L L+

. C. 1 2

1 2

2L L
L L+

. D. 2(L1 + L2). 

Câu 115. (CĐ 2012): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ 
điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và giữa hai bản tụ điện lần lượt là 100V và 100 3 V. Độ 
lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn bằng 

A. 
6
π

B. 
3
π

C. 
8
π

 D. 
4
π

Câu 116. (CĐ 2012): Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôtô và số cặp cực là p. Khi 
rôtô quay đều với tốc độ n (vòng/s) thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato b.thiên tuần hoàn với tần số 
(tính theo đơn vị Hz) là 

A.
60
pn

  B. 
60

n
p

C. 60pn D.pn 

Câu 117. (CĐ 2013): Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với 
hiệu suất truyền tải là H. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây. Nếu công suất truyền tải 
giảm k lần so với ban đầu và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính 
đường dây đó là 

A. 1 – (1 – H)k2 B. 1 – (1 – H)k C. 
k
H−

−
11 D. 2

11
k

H−
−

Câu 118. (CĐ 2013): Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 6 cặp cực (6 cực nam 
và 6 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 600 vòng/phút. Suất điện động do máy tạo ra có tần số bằng 

A. 60 Hz. B. 100 Hz. C. 50 Hz. D. 120 Hz. 
Câu 119. (CĐ 2013): Đặt điện áp 220 6 cosu tω= (V) vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện 
trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Thay đổi C để điện áp hiệu dụng ở hai 
đầu tụ điện đạt giá trị cực đại UCmax. Biết UCmax = 440 V, khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là 

A. 110 V. B. 330 V. C. 440 V. D. 220 V. 
Câu 120. (CĐ 2013): Cường độ dòng điện 2 2 cos100i tπ= (A) có giá trị hiệu dụng bằng 

A. 2  A. B. 2 2 A. C. 1 A. D. 2 A.
Câu 121. (CĐ 2013): Khi có một dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 50 Ω thì hệ số 
công suất của cuộn dây bằng 0,8. Cảm kháng của cuộn dây đó bằng 
 A. 45,5 Ω. B. 91,0 Ω. C. 37,5 Ω. D. 75,0 Ω. 
Câu 122. (CĐ 2013): Một vòng dây dẫn phẳng có diện tích 100 cm2, quay đều quanh một trục đối xứng 
(thuộc mặt phẳng vòng dây), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay. Biết từ 
thong cực đại qua vòng dây là 0,004 Wb. Độ lớn của cảm ứng từ là 
 A. 0,2 T. B. 0,8 T. C. 0,4 T. D. 0,6 T. 
Câu 123. (CĐ 2013): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp 
gồm điện trở thuần 10 Ω và cuộn cảm thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần là 30 V. Công 
suất tiêu thụ trong đoạn mạch bằng 

A. 120 W. B. 320 W. C. 240 W. D. 160 W. 
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Câu 124. (CĐ 2013): Đặt điện áp ổn định 0 cosu U tω=  vào hai đầu cuộn dây có điện trở thuần R thì cường 

độ dòng điện qua cuộn dây trễ pha 
3
π

 so với u. Tổng trở của cuộn dây bằng 

A. 3R B. R 2  C.2R D. R 3
Câu 125. (CĐ 2013): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của một 
máy biến thế lí tưởng, cuộn thứ cấp của máy được nối với biến trở R bằng dây dẫn điện có điện trở không 
đổi R0. Gọi cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây sơ cấp là I, điện áp hiệu dụng ở hai đầu biến trở là 
U. Khi giá trị R tăng thì 
 A. I tăng, U tăng. B. I giảm, U tăng. C. I tăng, U giảm. D. I giảm, U giảm. 
Câu 126. (CĐ 2013): Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch là u=160cos100π t (V) (t tính bằng giây). Tại thời 
điểm t1, điện áp ở hai đầu đoạn mạch có giá trị là 80V và đang giảm. đến thời điểm t2=t1+0,0015s, điện áp ở 
hai đầu đoạn mạch có giá trị bằng 

A. 40 3 v B. 80 3 V C. 40V D. 80V
Câu 127. (CĐ 2013): Một dòng điện có cường độ i = Iocos2π ft. Tính từ t = 0, khoảng thời gian ngắn nhất để 
cường độ dòng điện này bằng 0 là 0,004 s. Giá trị của f bằng 
 A. 62,5 Hz. B. 60,0 Hz. C. 52,5 Hz. D. 50,0 Hz. 
Câu 128. (CĐ 2013): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, tần số 50 Hz vào hai đầu một cuộn 
cảm thuần có độ tự cảm L thì giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong đoạn mạch bằng 1 A. Giá trị của L 
bằng 
 A. 0,99 H. B. 0,56 H. C. 0,86 H. D. 0,70 H. 
Câu 129. (CĐ 2013): Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện 
áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng một nửa điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất 
của đoạn mạch bằng 
 A. 0,87. B. 0,92. C. 0,50. D. 0,71. 
Câu 130. (ĐH 2013): Đặt điện áp u = 220 2cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 

20Ω , cuộn cảm có độ tự cảm 0,8 H
π

 và tụ điện có điện dung 
310

6
F

π

−

. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở 

bằng 110 3V  thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng: 
  A. 440V B. 330V C. 440 3 V D. 330 3 V 
Câu 131. (ĐH 2013): Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M1 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu 
dụng 200V.Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M2 vào hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp 
hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của M2 để hở bằng 12,5V. Khi nối hai đầu của cuộn thứ cấp của M2 với hai 
đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp của M2 để hở bằng 50V. Bỏ qua mọi 
hao phí. M1 có tỉ số giữa số vòng dây cuộn so cấp và số vòng cuộn thứ cấp là: 
 A. 8  B.4  C. 6  D. 15 
Câu 132. (ĐH 2013): Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có diện tích 60cm2, quay đều quanh một 
trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung) trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay 
và có độ lớn 0,4T. Từ thông cực đại qua khung dây là: 

A. 1,2.10-3Wb  B. 4,8.10-3Wb  C. 2,4.10-3Wb  D. 0,6.10-3Wb. 
Câu 133. (ĐH 2013): Đặt điện áp 120 2 2osu c ftVπ=  ( f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối 
tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C, với CR2<2L. Khi f=f1 thì điện 
áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại. Khi f=f2=f1 2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt 
cực đại. Khi f=f3 thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax. Giá trị của ULmax gần giá trị nào nhất sau 
đây: 
 A. 85V  B. 145V  C. 57V  D.173V. 
Câu 134. (ĐH 2013): Đặt điện áp 0 osu U c tω= (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp 
gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L=L1 và L=L2 
điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị; độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với 
cường độ dòng điện lần lượt là 0,52rad và ,05rad. Khi L=L0 điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại; độ 
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lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện là ϕ . Giá trị của ϕ  gần giá trị nào nhất 
sau đây: 

A. 0,41rad B. 1,57rad C. 0,83rad D. 0,26rad. 
Câu 135. (ĐH 2013): Đặt điện áp có u = 220 2 cos( 100πt) V. vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở có R= 100 Ω, 

tụ điện có điện dung 
410

2
C F

π

−

= và cuộn cảm có độ tự cảm 
1L H
π

= . Biểu thức của cường độ dòng điện trong 

mạch là:  
 A: i = 2 ,2 cos( 100πt + π/4) A B: i = 2,2 2 cos( 100πt + π/4) A 
 C: i = 2,2 cos( 100πt - π/4) A  D: i = 2,2 2cos( 100πt - π/4) A 

Câu 136. (ĐH 2013): Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, đoạn 
mạch X và tụ điện (hình vẽ). Khi đặt vào hai đầu A, B điện áp 

0 ( )osABu U c tω ϕ= + V ( 0 , ,U ω ϕ  không đổi) thì  LCω2 = 1 UAN = 25 2     V 

và UMB = 50 2 V và 50 2MBU V= , đồng thời UAN sớm pha 
3
π

so với UMB. 

Giá trị của U0 là : 

A. 12,5 7V B. 12,5 14V C. 25 7V  D. 25 14V
Câu 137. (ĐH 2013): Đặt điện áp 0 osu U c tω= (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây 
không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi C=C0 thì cường độ dòng điện 

trong mạch sớm pha hơn u là 1ϕ  ( 10
2
πϕ< < ) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45V. Khi C=3C0 thì 

cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là 2 12
πϕ ϕ= −  và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 

135V. Giá trị của U0 gần giá trị nào nhất sau đây : 
 A. 130V  B. 64V  C. 95V  D. 75V 
Câu 138. (ĐH 2013): Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch A, B 
mắc nối tiếp gồm điện trở 69,1 Ω , cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 176,8 Fµ . Bỏ qua điện 
trở thuần của các cuộn dây của máy phát. Biết ro to máy phát có hai cặp cực. Khi rô to quay đều với tốc độ 
n1=1350 vòng/ phút hoặc n2=1800 vòng/ phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là như nhau. Độ tự 
cảm L có giá trị gần giá trị nào nhât sau đây : 
 A. 0,7H  B. 0,8H  C. 0,6H  D. 0,2H 
Câu 139. (ĐH 2013): Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với 
hiệu suất truyền tải là 90%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 20%. 
Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất 
truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là: 

A. 87,7% B.89,2% C. 92,8% D. 85,8% 

Câu 140. (ĐH 2013): Đặt điện áp 0 (100 )
12

osu U c t Vππ= − vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 

cuộn cảm và tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch là 0 (100 )
12

osi I c t Aππ= + . Hệ số công suất của đoạn 

mạch bằng: 
A. 0,50 B. 0,87 C. 1,00 D. 0,71 

Câu 141. (ĐH 2013): Đặt điện áp xoay chiều 2 osu U c tVω= vào hai đầu một điện trở thuần 110R = Ω thì 
cường độ dòng điện qua điện trở có giá trị hiệu dụng bằng 2A. Giá trị của U bằng: 

A. 220 2V B. 220V C. 110V  D.110 2V

X C L 
 M N B A 
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SÓNG ÁS - ĐỀ THI ĐAI HỌC + CĐ CÁC NĂM 

Câu 1. (CĐ 2007): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về gtas, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 0,5 mm, 
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có 
b.sóng λ = 0,6 µm. Trên màn thu được hình ảnh g.thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính
giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc (thứ) 
 A. 3.   B. 6.  C. 2.  D. 4.  
Câu 2. (CĐ 2007): Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J  

A. phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.  
B. không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.  
C. không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng 

đó. 
 D. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng 
đó.  
Câu 3. (CĐ 2007): Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là s.đ.từ, có b.sóng dài ngắn khác nhau 
nên 

A. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều.  
B. có khả năng đâm xuyên khác nhau.  
C. chúng bị lệch khác nhau trong đ.trường đều.  
D. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện). 

Câu 4. (CĐ 2007): Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là SAI? 
A. Ás trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ás đơn sắc có màu b.thiên liên tục từ đỏ tới tím.  
B. Ás đơn sắc là ás không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.  
C. H.tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác 

nhau là h.tượng tán sắc ás.  
 D. Ás do Mặt Trời phát ra là ás đơn sắc vì nó có màu trắng.  
Câu 5. (CĐ 2007): Một dải s.đ.từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz. Biết vận tốc ás 
trong chân không c = 3.108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang s.đ.từ?  

A. Vùng tia Rơnghen.   B. Vùng tia tử ngoại. 
 C. Vùng ás nhìn thấy.   D. Vùng tia hồng ngoại.  
Câu 6. (ĐH 2007): H.tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng 

A. trong cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, mọi chất đều hấp thụ và bức xạ các ás có cùng b.sóng.  
B. ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ và ngược lại, 

nó chỉ phát những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ. 
C. các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục là do gtas. 

 D. trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ás. 
Câu 7. (ĐH 2007): b.sóng của một trong các bức xạ màu lục có trị số là  

A. 0,55 nm.  B. 0,55 mm.  C. 0,55 µm.  D. 55 nm. 
Câu 8. (ĐH 2007): Các bức xạ có b.sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là 
 A. tia tử ngoại.  B. ás nhìn thấy.  C. tia hồng ngoại.  D. tia Rơnghen.  
Câu 9. (ĐH 2007): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về g.thoa của ás đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, 
mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. b.sóng 
của ás dùng trong thí nghiệm này bằng  
 A. 0,48 µm.  B. 0,40 µm.  C. 0,60 µm.  D. 0,76 µm.  
Câu 10. (ĐH 2007): Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song 
song gồm hai ás đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ  
 A. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm 
màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.  

B. vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song. 
 C. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm 
màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.  

D. chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần. 52



Câu 11. (CĐ 2008): Trong một thí nghiệm Iâng (Y-âng) về gtas với ás đơn sắc có b.sóng λ1 = 540 nm thì thu 
được hệ vân g.thoa trên màn quan sát có khoảng vân i1 = 0,36 mm. Khi thay ás trên bằng ás đơn sắc có b.sóng 
λ2 = 600 nm thì thu được hệ vân g.thoa trên màn quan sát có khoảng vân  
 A. i2 = 0,60 mm.  B. i2 = 0,40 mm.  C. i2 = 0,50 mm.  D. i2 = 0,45 mm.  
Câu 12. (CĐ 2008): Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về gtas với ás đơn sắC. Biết khoảng cách giữa hai khe hẹp 
là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan sát được hệ vân 
g.thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. b.sóng của ás dùng trong thí nghiệm là
 A. 0,50.10-6 m.  B. 0,55.10-6 m.  C. 0,45.10-6 m.  D. 0,60.10-6 m.  
Câu 13. (CĐ 2008): Ás đơn sắc có tần số 5.1014 Hz truyền trong chân không với b.sóng 600 nm. Chiết suất 
tuyệt đối của một m.tr trong suốt ứng với ás này là 1,52. Tần số của ás trên khi truyền trong m.tr trong suốt 
này  

A. nhỏ hơn 5.1014 Hz còn b.sóng bằng 600 nm.  
B. lớn hơn 5.1014 Hz còn b.sóng nhỏ hơn 600 nm.  
C. vẫn bằng 5.1014 Hz còn b.sóng nhỏ hơn 600 nm. 
D. vẫn bằng 5.1014 Hz còn b.sóng lớn hơn 600 nm.  

Câu 14. (CĐ 2008): Tia hồng ngoại là những bức xạ có 
A. bản chất là s.đ.từ.  
B. khả năng ion hoá mạnh không khí.  
C. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm. 
D. b.sóng nhỏ hơn b.sóng của ás đỏ.  

Câu 15. (CĐ 2008): Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là SAI? 
A. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.  
B. Tia tử ngoại có bản chất là s.đ.từ.  
C. Tia tử ngoại có b.sóng lớn hơn b.sóng của ás tím.  
D. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí. 

Câu 16. (ĐH 2008): Trong thí nghiệm gtas với khe Iâng (Y-âng), khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng 
cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2m. Chiếu sáng hai khe bằng ás hỗn hợp gồm hai ás 
đơn sắc có b.sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân g.thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa (trung 
tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với 
vân chính giữa là 
 A. 4,9 mm. B. 19,8 mm. C. 9,9 mm. D. 29,7 mm. 
Câu 17. (ĐH 2008): Tia Rơnghen có  

A. cùng bản chất với sóng âm. B. b.sóng lớn hơn b.sóng của tia hồng ngoại. 
C. cùng bản chất với sóng vô tuyến. D. điện tích âm. 

Câu 18. (ĐH 2008): Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về ás đơn sắc? 
A. Chiết suất của một m.tr trong suốt đối với ás đỏ lớn hơn chiết suất của m.tr đó đối với ás tím. 
B. Ás đơn sắc là ás không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
C. Trong cùng một m.tr truyền, vận tốc ás tím nhỏ hơn vận tốc ás đỏ. 
D. Trong chân không, các ás đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc 

Câu 19. (ĐH 2008): Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ? 
A. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy. 

 B. Mỗi ng.tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, 
đặc trưng cho ng.tố đó. 

C. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của 
nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục. 
 D. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ás do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng. 
Câu 20. (CĐ 2009): Khi nói về quang phổ, phát biểunào sau đây là đúng? 

A. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch. 
B. Mỗi ng.tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của ng.tố ấy. 
C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch. 
D. Quang phổ liên tục của ng.tố nào thì đặc trưng cho ng.tố đó. 
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Câu 21. (CĐ 2009): Trong thí nghiệm Y-âng về g.thoa với ás đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, 
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108 m/s. 
Tần số ás đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 
 A. 5,5.1014 Hz. B. 4,5. 1014 Hz. C. 7,5.1014 Hz. D. 6,5. 1014 Hz. 
Câu 22. (CĐ 2009): Trong thí nghiệm Y-âng về gtas, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ 
mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ás đơn sắc dùng trong thí nghiệm có b.sóng 0,5 µm. Vùng g.thoa 
trên màn rộng 26 mm (vân trung tâm ở chính giữa). Số vân sáng là 
 A. 15. B. 17. C. 13. D. 11. 
Câu 23. (CĐ 2009): Trong thí nghiệm Y-âng về gtas, nguồn sáng gồm các bức xạ có b.sóng lần lượt là λ1 = 
750 nm, λ2 = 675 nm và λ3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai 
khe bằng 1,5 µm có vân sáng của bức xạ 
 A. λ2 và λ3. B. λ3. C. λ1. D. λ2. 
Câu 24. (CĐ 2009): Trong thí nghiệm Y-âng về g.thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng 
vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu 
thì khoảng vân g.thoa trên màn 
 A. giảm đi bốn lần. B. không đổi. C. tăng lên hai lần. D. tăng lên bốn lần. 
Câu 25. (CĐ 2009): Trong thí nghiệm Y-âng về g.thoa với ás đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, 
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân 
trung tâm 2,4 mm. b.sóng của ás đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 
 A. 0,5 µm. B. 0,7 µm. C. 0,4 µm. D. 0,6 µm. 
Câu 26. (CĐ 2009): Phát biểu nào sau đây là đúng? 
 A. Ás đơn sắc là ás bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
 B. Ás trắng là hỗn hợp của vô số ás đơn sắc có màu b.thiên liên tục từ đỏ đến tím. 
 C. Chỉ có ás trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 
 D. Tổng hợp các ás đơn sắc sẽ luôn được ás trắng. 
Câu 27. (ĐH 2009): Phát biểu nào sau đây là đúng ? 
 A. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tụC. 
 B. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch. 
 C. Quang phổ liên tục của ng.tố nào thì đặc trưng cho ng.tố ấy. 
 D. Quang phổ vạch của ng.tố nào thì đặc trưng cho ng.tố ấy. 
Câu 28. (ĐH 2009): Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ás đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt 
nước thì 
 A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần. 
 B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam. 
 C. tia khúc xạ chỉ là ás vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần. 
 D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng. 
Câu 29. (ĐH 2009): Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự b.sóng giảm dần là: 
 A. tia hồng ngoại, ás tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. 
 B. tia hồng ngoại, ás tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại. 
 C. ás tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. 
 D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ás tím, tia hồng ngoại. 
Câu 30. (ĐH 2009): Trong thí nghiệm Y-âng về gtas, hai khe được chiếu bằng ás trắng có b.sóng từ 0,38 µm 
đến 0,76µm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ás đơn sắc có b.sóng 0,76 µm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các 
ás đơn sắc khác? 
 A. 3. B. 8. C. 7. D. 4. 
Câu 31. (ĐH 2009): Quang phổ liên tục 
 A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát. 
 B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. 
 C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. 
 D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát. 
Câu 32. (ĐH 2009): Trong thí nghiệm Y-âng về gtas, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai 
khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có b.sóng λ1 = 450 nm và λ2 
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= 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung 
tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là 
 A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. 
Câu 33. (ĐH 2009): Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là SAI? 

A. Tia hồng ngoại có bản chất là s.đ.từ. 
B. Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại. 
C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ás tím. 
D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. 

Câu 34. (ĐH 2010):Trong thí nghiệm Y-âng về4 gtas, hai khe được chiếu bằng ás đơn sắc có b.sóng 0,6 µm. 
Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m, bề 
rộng miền g.thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền g.thoa là  
 A. 21 vân. B. 15 vân. C. 17 vân. D. 19 vân. 
Câu 35. (ĐH 2010):Tia tử ngoại được dùng  

A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.  
B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.  
C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.  
D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại. 

Câu 36. (ĐH 2010):Trong thí nghiệm Y-âng về gtas, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó 
bức xạ màu đỏ có b.sóng λd = 720 nm và bức xạ màu lục có b.sóng λl (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 
nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng 
màu lục. Giá trị của λl là  
 A. 500 nm. B. 520 nm. C. 540 nm. D. 560 nm. 
Câu 37. (ĐH 2010):Trong thí nghiệm Y-âng về gtas, hai khe được chiếu bằng ás trắng có b.sóng từ 380 nm 
đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 
là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của các bức xạ với b.sóng 

A. 0,48 µm và 0,56 µm.  B. 0,40 µm và 0,60 µm. 
 C. 0,45 µm và 0,60 µm.  D. 0,40 µm và 0,64 µm. 
Câu 38. (ĐH 2010): Quang phổ vạch phát xạ  

A. của các ng.tố khác nhau, ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỉ đối của các vạch.  
B. là một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. 
C. do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.  
D. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tụC. 

Câu 39. (ĐH 2010): Trong thí nghiệm Y-âng về gtas, hai khe được chiếu bằng ás đơn sắc có b.sóng λ. Nếu tại 
điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ás từ hai khe 
S1, S2 đến M có độ lớn bằng 
 A. 2λ. B. 1,5λ. C. 3λ.  D. 2,5λ. 
Câu 40. (ĐH 2010): Chùm tia X phát ra từ một ống tia X (ống Cu-lít-giơ) có tần số lớn nhất là 6,4.1018 Hz. Bỏ 
qua động năng các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Hđt giữa anôt và catôt của ống tia X là  
 A. 13,25 kV. B. 5,30 kV. C. 2,65 kV. D. 26,50 kV. 
Câu 41. (ĐH 2010):Trong thí nghiệm Y-âng về gtas, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ás đơn sắC. Khoảng 
vân trên màn là 1,2mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng 
trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được 

A. 2 vân sáng và 2 vân tối. B. 3 vân sáng và 2 vân tối. 
 C. 2 vân sáng và 3 vân tối. D. 2 vân sáng và 1 vân tối. 
Câu 42. (ĐH 2010):Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là SAI? 

A. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như s.đ.từ cao tần. 
B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học 
C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ás đỏ. 
D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. 

Câu 43. (ĐH 2010):Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ 
nhất là 

A. tia tử ngoại. B. tia hồng ngoại. 
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 C. tia đơn sắc màu lục.  D. tia Rơn-ghen. 
Câu 44. (ĐH 2010):Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của 
lăng kính đối với ás đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai 
bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia 
tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính xấp xỉ bằng 
 A. 1,4160. B. 0,3360. C. 0,1680. D. 13,3120. 
Câu 45. (ĐH 2010):Chiếu ás trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ 
lăng kính thì trên tấm kính ảnh (hoặc tấm kính mờ) của buồng ảnh sẽ thu được 

A. ás trắng 
B. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục. 
C. các vạch màu sáng, tối xen kẽ nhau. 
D. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối. 

Câu 46. (ĐH 2010): Hiệu điện t hế giữa hai điện cực của ống Cu -lít-giơ (ống tia X ) là UAK = 2.104 V, bỏ qua 
động năng ban đầu của êlectron khi bứt ra khỏi catốt . Tần số lớn nhất của tia X mà ống có thể phát ra xấp xỉ 
bằng 
 A. 4,83.1021 Hz. B. 4,83.1019 Hz. C. 4,83.1017 Hz.  D. 4,83.1018 Hz. 
Câu 47. (ĐH 2010): Một chất có khả năng phát ra ás phát quang với b.sóng 0,55 mµ . Khi dùng ás có b.sóng 
nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang? 
 A. 0,35 mµ . B. 0,50 mµ . C. 0,60 mµ . D. 0,45 mµ . 
Câu 48. (ĐH 2010):Trong thí nghiệm I-âng về gtas, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc 
có b.sóng lần lượt là 1λ  và 2λ . Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của 1λ  trùng với vân sáng bậc 10 của 

2λ . Tỉ số 1

2

λ
λ

 bằng 

A. 
6
5

. B. 
2 .
3

C. 
5 .
6

D. 
3 .
2

Câu 49. (ĐH 2010):Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi 
điện, lò vi sóng; nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là 

A. màn hình máy vô tuyến. B. lò vi sóng. 
C. lò sưởi điện.  D. hồ quang điện. 

Câu 50. (ĐH 2011) : Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. 
Chiếu một chùm ás trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng 
phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với 
phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính 
đối với ás đỏ là nđ = 1,642 và đối với ás tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên 
tục quan sát được trên màn là 

A. 4,5 mm. B. 36,9 mm. C. 10,1 mm. D. 5,4 mm. 
Câu 51. (ĐH 2011): Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) 
gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân 
cách giữa hai m.tr). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu: 
 A. tím, lam, đỏ. B. đỏ, vàng, lam. C. đỏ, vàng. D. lam, tím. 
Câu 52. (ĐH 2011): Thực hiện thí nghiệm Y-âng về g.thoa với ás đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân 
g.thoa trên màn. Nếu thay ás đơn sắc màu lam bằng ás đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí
nghiệm được giữ nguyên thì 

A. khoảng vân tăng lên. B. khoảng vân giảm xuống. 
 C. vị trí vân trung tâm thay đổi. D. khoảng vân không thay đổi. 
Câu 53. (ĐH 2011): Trong thí nghiệm Y-âng về gtas, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có b.sóng 
là λ1 = 0,42µm, λ2 = 0,56µm và λ3 = 0,63µm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống 
màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng 
quan sát được là 

A. 21. B. 23. C. 26. D. 27. 
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Câu 54. (ĐH 2011): Trong thí nghiệm Y-âng về gtas, hai khe được chiếu bằng ás đơn sắc, khoảng cách giữa 
hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn 
quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. b.sóng của 
ás dùng trong thí nghiệm là  
 A. 0,64 µm B. 0,50 µm C. 0,45 µm D. 0,48 µm 
Câu 55. (ĐH 2011): Công thoát êlectron của một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại 
này có giá trị là 
 A. 550 nm B. 220 nm C. 1057 nm D. 661 nm 
Câu 56. (ĐH 2012): Trong thí nghiệm Y-âng về gtas, nguồn sáng phát ra ás đơn sắc có b.sóng 1λ . Trên màn 
quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân g.thoa) có 10 vân tối, M và N là vị trí 

của hai vân sáng. Thay ás trên bằng ás đơn sắc có b.sóng 1
2

5
3
λλ =  thì tại M là vị trí của một vân g.thoa, số 

vân sáng trên đoạn MN lúc này là 
 A.7 B. 5 C. 8. D. 6 
Câu 57. (ĐH 2012): Trong thí nghiệm Y-âng về gtas, nguồn sáng phát đồng thời hai ás đơn sắc λ1, λ2 có 
b.sóng lần lượt là 0,48 µm và 0,60 µm. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và
cùng màu với vân sáng trung tâm có 

A. 4 vân sáng λ1 và 3 vân sáng λ2. B. 5 vân sáng λ1 và 4vân sáng λ2. 
 C. 4 vân sáng λ1 và 5vân sáng λ2. D. 3 vân sáng λ1 và 4vân sáng λ2. 
Câu 58. (ĐH 2012): Một sóng âm và một sóng ás truyền từ không khí vào nước thì b.sóng 

A. của sóng âm tăng còn b.sóng của sóng ás giảm. 
B. của sóng âm giảm còn b.sóng của sóng ás tăng. 
C. của sóng âm và sóng ás đều giảm. 
D. của sóng âm và sóng ás đều tăng. 

Câu 59. (ĐH 2012): Một ás đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có 
chiết suất là 1,5 đối với ás này. Trong chất lỏng trên, ás này có 

A. màu tím và tần số f.  B. màu cam và tần số 1,5f. 
C. màu cam và tần số f. D. màu tím và tần số 1,5f. 

Câu 60. (ĐH 2012): Trong thí nghiệm Y-âng về g.thoa với ás đơn sắc có b.sóng λ , khoảng cách giữa hai khe 
hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát, tại điểm 
M cách vân sáng trung tâm 6 mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn 
bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của λ  
bằng 

A. 0,60 mµ  B. 0,50 mµ  C. 0,45 mµ  D. 0,55 mµ  
Câu 61. (DH 2012): Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia 
sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, r , rt lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia 
màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là 
 A. r = rt = rđ. B. rt < r  < rđ. C. rđ < r  < rt. D. rt < rđ < r . 
Câu 62. (CĐ 2012): Trong thí nghiệm Y-âng về gtas, hai khe được chiếu bằng ás đơn sắc có b.sóng λ. Nếu tại 
điểm M trên màn quan sát có vân tối thì hiệu đường đi của ás từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ nhất 
bằng 

A. 
4
λ

. B. λ. C.
2
λ

. D. 2λ. 

Câu 63. (CĐ 2012): Trong thí nghiệm Y-âng về gtas, hai khe được chiếu bằng ás đơn sắc có bước sống 0,6µm. 
Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5m. Trên 
màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
 A. 0,45 mm. B. 0,6 mm. C. 0,9 mm. D. 1,8 mm. 
Câu 64. (CĐ 2012): Trong thí nghiệm Y-âng về gtas, hai khe được chiếu bằng ás đơn sắc. Khoảng vân g.thoa 
trên màn quan sát là i. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 nằm ở hai bên vân sáng trung tâm là 
 A. 5i. B. 3i. C. 4i. D. 6i. 
Câu 65. (CĐ 2012): Khi nói về ás, phát biểu nào sau đây SAI? 
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A. Ás trắng là hỗn hợp của nhiều ás đơn sắc có màu b.thiên liên tục từ đỏ đến tím. 
B. Ás đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
C. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ás đơn sắc khác nhau đều bằng nhau. 
D. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ás đơn sắc khác nhau thì khác nhau. 

Câu 66. (CĐ 2012): Trong thí nghiệp Y-âng về g.thoa với ás đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, 
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân 
sáng trung tâm 3mm có vân sáng bậc 3. b.sóng của ás dùng trong thí nghiệm là 
 A. 0,5 mµ . B. 0,45 mµ . C. 0,6 mµ . D. 0,75 mµ . 
Câu 67. (CĐ 2013): Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước song 0,4 µm, 
khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1m. Trên màn quan 
sát, vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm 
 A. 3,2 mm. B. 4,8 mm. C. 1,6 mm. D. 2,4 mm. 
Câu 68. (CĐ 2013): Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số 

A. nhỏ hơn tần số của tia màu đỏ B. lớn hơn tần số của tia gamma. 
 C. nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại. D. lớn hơn tần số của tia màu tím. 
Câu 69. (CĐ 2013): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân trên màn quan 
sát là 1 mm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc ba bằng 

A. 5 mm. B. 4 mm. C. 3 mm. D. 6 mm. 
Câu 70. (CĐ 2013): Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 
B. Ánh sáng trắng là hổn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. 
C. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng. 
D. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

Câu 71. (CĐ 2013): Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0.38µ m đến 0,76µ m. Tần số 
của ánh sáng nhìn thấy có giá trị 

A. từ 3,95.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz. B. từ 3,95.1014 Hz đến 8,50.1014 Hz 
     C. từ 4,20.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz. D. từ 4,20.1014 Hz đến 6,50.1014 Hz 
Câu 72. (ĐH 2013): Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng 
ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát: 

A. Khoảng vân tăng lên  B. Khoảng vân giảm xuống. 
C. vị trị vân trung tâm thay đổi  D. Khoảng vân không thay đổi. 

Câu 73. (ĐH 2013): Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đỏ, vàng, lam, 
tím là: 
 A. ánh sáng vàng  B. ánh sáng tím  C. ánh sáng lam  D. ánh sáng đỏ. 
Câu 74. (ĐH 2013): Trong một thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 
600nm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. 
Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng: 
 A. 1,5mm  B. 0,3mm  C. 1,2mm  D. 0,9mm 
Câu 75. (ĐH 2013): Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với mặt đất ở một độ cao 
xác định trong mặt phẳng Xích đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm trái đất đi qua kinh tuyến số ). 
Coi Trái Đất như một quả cầu, bán kính là 6370km; khối lượng là 6.1024kg và chu kì quay quanh trục của nó 
là 24h; hằng số hấp dẫn G=6,67.10-11N.m2/kg2. Sóng cực ngắn f>30MHz phát từ vệ tinh truyền thẳng đến các 
điểm nằm trên Xích Đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào dưới đây: 

A. Từ kinh độ 85020’ Đ đến kinh độ 85020’T  B. Từ kinh độ 79020’Đ đến kinh đô 79020’T 
 C. Từ kinh độ 81020’ Đ đến kinh độ 81020’T  D. Từ kinh độ 83020’T đến kinh độ 83020’Đ 
Câu 76. (ĐH 2013): Thực hiện thí nghiệm Y âng về giao thoa với ánh sáng có bước sóng λ . Khoảng cách 
giữa hai khe hẹp là 1mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2mm có vân sáng bậc 5. Giữ 
cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 
chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyến thành vân tối lần thứ hai thí khoảng dịch màn là 
0,6m. Bước sóngλ bằng: 

A. 0,6 mµ   B. 0,5 mµ   C. 0,7 mµ D. 0,4 mµ
Câu 77. (ĐH 2013): Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai? 58



 A.Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi 
những khoảng tối. 

B. Quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau. 
C. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng. 
D. Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hidro , ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng 

là: vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm, vạch tím. 
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LƯỢNG TỬ ÁS – ĐỀ THI ĐAI HỌC + CĐ CÁC NĂM 
Câu 1. (CĐ 2007): Giới hạn quang điện của một kim loại làm catốt của tế bào quang điện là λ0 = 0,50 µm. 
Biết vận tốc ás trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 3.108 m/s và 6,625.10-34 J.s. Chiếu vào catốt của 
tế bào quang điện này bức xạ có b.sóng λ = 0,35 µm, thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) 
quang điện là  
 A. 1,70.10-19 J.  B. 70,00.10-19 J.  C. 0,70.10-19 J.  D. 17,00.10-19 J.  
Câu 2. (CĐ 2007): Trong quang phổ vạch của hiđrô (quang phổ của hiđrô), b.sóng của vạch thứ nhất trong 
dãy Laiman ứng với sự chuyển của êlectrôn (êlectron) từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 µm, vạch thứ 
nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 µm. b.sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy 
Laiman ứng với sự chuyển M →K bằng  
 A. 0,1027 µm .  B. 0,5346 µm .  C. 0,7780 µm .  D. 0,3890 µm . 
Câu 3. (CĐ 2007): Công thoát êlectrôn (êlectron) ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Biết hằng số Plăng h = 
6,625.10-34 J.s, vận tốc ás trong chân không c = 3.108 m/s và 1 eV = 1,6.10-19 J . Giới hạn quang điện của kim loại 
đó là   
 A. 0,33 µm.  B. 0,22 µm.  C. 0,66. 10-19 µm.  D. 0,66 µm. 
Câu 4. (CĐ 2007): Động năng ban đầu cực đại của các êlectrôn (êlectron) quang điện  

A. không phụ thuộc b.sóng ás kích thích.  
B. phụ thuộc cường độ ás kích thích.  
C. không phụ thuộc bản chất kim loại làm catốt.  
D. phụ thuộc bản chất kim loại làm catốt và b.sóng ás kích thích 

Câu 5. (CĐ 2007): Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có b.sóng ngắn nhất là 6,21.10 – 11 m. Biết độ lớn điện 
tích êlectrôn (êlectron), vận tốc ás trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 1,6.10-19C; 3.108m/s; 6,625.10-

34 J.s. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Hđt giữa anốt và catốt của ống là  
 A. 2,00 kV.  B. 2,15 kV.  C. 20,00 kV.   D. 21,15 kV.  
Câu 6. (CĐ 2007): Ở một nhiệt độ nhất định, nếu một đám hơi có khả năng phát ra hai ás đơn sắc có b.sóng 
tương ứng λ1 và λ2 (với λ < λ2 ) thì nó cũng có khả năng hấp thụ  

A. mọi ás đơn sắc có b.sóng nhỏ hơn λ1 .  
B. mọi ás đơn sắc có b.sóng trong khoảng từ λ1 đến λ2 . 
C. hai ás đơn sắc đó.  
D. mọi ás đơn sắc có b.sóng lớn hơn λ2 .  

Câu 7. (ĐH 2007): Cho: 1eV = 1,6.10-19 J; h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên 
tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có n.lượng Em = - 0,85eV sang quĩ đạo dừng có n.lượng En = - 13,60eV thì 
nguyên tử phát bức xạ điện từ có b.sóng  
 A. 0,4340 µm.  B. 0,4860 µm.  C. 0,0974 µm.  D. 0,6563 µm.  
Câu 8. (ĐH 2007): Một chùm ás đơn sắc tác dụng lên bề mặt một kim loại và làm bứt các êlectrôn (êlectron) 
ra khỏi kim loại này. Nếu tăng cường độ chùm sáng đó lên ba lần thì  

A. số lượng êlectrôn thoát ra khỏi bề mặt kim loại đó trong mỗi giây tăng ba lần. 
B. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng ba lần.  
C. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng chín lần.  
D. công thoát của êlectrôn giảm ba lần.  

Câu 9. (ĐH 2007): Phát biểu nào là SAI? 
A. Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ás thích hợp chiếu vào.  
B. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên h.tượng quang dẫn. 
C. Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng.  
D. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ás nhìn thấy.  

Câu 10. (ĐH 2007): Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về 
A. sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử.  
B. sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô. 
C. cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.  
D. sự phát xạ và hấp thụ ás của nguyên tử, phân tử.  
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Câu 11. (ĐH 2007): Hđt giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là 18,75 kV. Biết độ lớn điện tích êlectrôn 
(êlectron), vận tốc ás trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 1,6.10-19 C, 3.108 m/s và 6,625.10-34 J.s. Bỏ 
qua động năng ban đầu của êlectrôn. b.sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen do ống phát ra là  
 A. 0,4625.10-9 m.  B. 0,6625.10-10 m.  C. 0,5625.10-10 m.  D. 0,6625.10-9 m.  
Câu 12. (ĐH 2007): Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm bức xạ có 
b.sóng λ1 = 0,26 µm và bức xạ có b.sóng λ2 = 1,2λ1 thì vận tốc ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện bứt
ra từ catốt lần lượt là v1 và v2 với v2 = 3v1/4. Giới hạn quang điện λ0 của kim loại làm catốt này là 
 A. 1,45 µm.  B. 0,90 µm.  C. 0,42 µm.   D. 1,00 µm.  
Câu 13. (CĐ 2008): Trong thí nghiệm với tế bào quang điện, khi chiếu chùm sáng kích thích vào catốt thì có 
h.tượng quang điện xảy ra. Để triệt tiêu dòng quang điện, người ta đặt vào giữa anốt và catốt một hđt gọi là
hđt hãm. Hđt hãm này có độ lớn 

A. làm tăng tốc êlectrôn (êlectron) quang điện đi về anốt.  
B. phụ thuộc vào b.sóng của chùm sáng kích thích.  
C. không phụ thuộc vào kim loại làm catốt của tế bào quang điện. 
D. tỉ lệ với cường độ của chùm sáng kích thích.  

Câu 14. (CĐ 2008): Gọi λα và λβ lần lượt là hai b.sóng ứng với các vạch đỏ Hα và vạch lam Hβ của dãy Banme 
(Balmer), λ1 là b.sóng dài nhất của dãy Pasen (Paschen) trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô. Biểu 
thức liên hệ giữa λα , λβ , λ1 là  
 A. λ1 = λα - λβ . B. 1/λ1 = 1/λβ – 1/λα  C. λ1 = λα + λβ . D. 1/λ1 = 1/λβ + 1/λα  
Câu 15. (CĐ 2008): Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s và độ lớn của điện tích ng.tố là 1,6.10-19 C. Khi 
nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có n.lượng -1,514 eV sang trạng thái dừng có n.lượng -3,407 eV 
thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số  
 A. 2,571.1013 Hz.  B. 4,572.1014Hz.  C. 3,879.1014 Hz.  D. 6,542.1012 Hz.  
Câu 16. (CĐ 2008): Khi truyền trong chân không, ás đỏ có b.sóng λ1 = 720 nm, ás tím có b.sóng λ2 = 400 nm. 
Cho hai ás này truyền trong một m.tr trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của m.tr đó đối với hai ás này lần 
lượt là n1 = 1,33 và n2 = 1,34. Khi truyền trong m.tr trong suốt trên, tỉ số n.lượng của phôtôn có b.sóng λ1 so 
với n.lượng của phôtôn có b.sóng λ2 bằng  
 A. 5/9.  B. 9/5.  C. 133/134.  D. 134/133.  
Câu 17. (CĐ 2008): Chiếu lên bề mặt catốt của một tế bào quang điện chùm sáng đơn sắc có b.sóng 0,485 µm 
thì thấy có h.tượng quang điện xảy ra. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ás trong chân không c = 
3.108 m/s, k.lượng nghỉ của êlectrôn (êlectron) là 9,1.10-31 kg và vận tốc ban đầu cực đại của êlectrôn quang 
điện là 4.105 m/s. Công thoát êlectrôn của kim loại làm catốt bằng  
 A. 6,4.10-20 J.  B. 6,4.10-21 J.  C. 3,37.10-18 J.  D. 3,37.10-19 J. 
Câu 18. (ĐH 2008): Theo thuyết lượng từ ás thì n.lượng của 

A. một phôtôn bằng n.lượng nghỉ của một êlectrôn (êlectron). 
B. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó. 
C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau 
D. một phôtôn tỉ lệ thuận với b.sóng ás tương ứng với phôtôn đó. 

Câu 19. (ĐH 2008): Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là f1, f2 (với f1 < f2) vào một quả cầu kim loại đặt cô 
lập thì đều xảy ra h.tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V1, V2. Nếu chiếu đồng 
thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là 
 A. (V1 + V2). B. V1 – V2. C. V2. D. V1. 
Câu 20. (ĐH 2008): Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, nếu biết b.sóng dài nhất của vạch quang phổ 
trong dãy Laiman là λ1 và b.sóng của vạch kề với nó trong dãy này là λ2 thì b.sóng λα của vạch quang phổ Hα 
trong dãy Banme là 

A. (λ1 + λ2). B. 1 2
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Câu 21. (ĐH 2008): Hđt giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của 
chùm êlectrôn (êlectron) phát ra từ catốt bằng không. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, điện tích ng.tố 
bằng 1,6.10-19C. Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ống này có thể phát ra là 

A. 60,380.1018Hz. B. 6,038.1015Hz. C. 60,380.1015Hz. D. 6,038.1018Hz. 
Câu 22. (ĐH 2008): Trong nguyên tử hiđrô , bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng N là 61



 A. 47,7.10-11m. B. 21,2.10-11m. C. 84,8.10-11m. D. 132,5.10-11m. 
Câu 23. (ĐH 2008): Khi có h.tượng quang điện xảy ra trong tế bào quang điện, phát biểu nào sau đâu là 
SAI? 
 A. Giữ nguyên chùm sáng kích thích, thay đổi kim loại làm catốt thì động năng ban đầu cực đại của 
êlectrôn (êlectron) quang điện thay đổi 
 B. Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích và kim loại dùng làm catốt, giảm tần số của ás kích thích 
thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện giảm. 
 C. Giữ nguyên tần số của ás kích thích và kim loại làm catốt, tăng cường độ chùm sáng kích thích thì 
động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện tăng. 
 D. Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích và kim loại dùng làm catốt, giảm b.sóng của ás kích thích 
thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện tăng. 
Câu 24. (CĐ 2009): Công suất bức xạ của Mặt Trời là 3,9.1026 W. N.lượng Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là  
 A. 3,3696.1030 J. B. 3,3696.1029 J. C. 3,3696.1032 J. D. 3,3696.1031 J. 
Câu 25. (CĐ 2009): Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có b.sóng là 0,589 µm. Lấy h = 6,625.10-34J.s; 
c=3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. N.lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị là 
 A. 2,11 eV. C. 4,22 eV. C. 0,42 eV. D. 0,21 eV. 
Câu 26. (CĐ 2009): Dùng thuyết lượng tử ás không giải thích được 

A. h.tượng quang – phát quang. B. h.tượng gtas. 
 C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện. D. h.tượng quang điện ngoài. 
Câu 27. (CĐ 2009): Gọi n.lượng của phôtôn ás đỏ, ás lục và ás tím lần lượt là εĐ, εL và εT thì 

A. εT > εL > eĐ. B. εT > εĐ > eL. C. εĐ > εL > eT. D. εL > εT > eĐ. 
Câu 28. (CĐ 2009): Đối với nguyên tử hiđrô, các mức n.lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần 
lượt là: -13,6 eV; -1,51 eV. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Khi êlectron chuyển từ quỹ 
đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ có b.sóng 
 A. 102,7 µm. B. 102,7 mm. C. 102,7 nm. D. 102,7 pm. 
Câu 29. (CĐ 2009): Khi chiếu vào một chất lỏng ás chàm thì ás huỳnh quang phát ra không thể là 
 A. ás tím. B. ás vàng. C. ás đỏ. D. ás lục 
Câu 30. (CĐ 2009): Một nguồn phát ra ás có b.sóng 662,5 nm với công suất phát sáng là 1,5.10-4 W. Lấy h = 
6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Số phôtôn được nguồn phát ra trong 1 s là 
 A. 5.1014. B. 6.1014. C. 4.1014. D. 3.1014. 
Câu 31. (CĐ 2009): Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, b.sóng dài nhất của vạch quang phổ trong 
dãy Lai-man và trong dãy Ban-me lần lượt là λ1 và λ2. b.sóng dài thứ hai thuộc dãy Lai-man có giá trị là 
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Câu 32. (CĐ 2009): Trong một thí nghiệm, h.tượng quang điện xảy ra khi chiếu chùm sáng đơn sắc tới bề 
mặt tấm kim loại. Nếu giữ nguyên b.sóng ás kích thích mà tăng cường độ của chùm sáng thì 

A. số êlectron bật ra khỏi tấm kim loại trong một giây tăng lên. 
B. động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện tăng lên. 
C. giới hạn quang điện của kim loại bị giảm xuống. 
D. vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện tăng lên. 

Câu 33. (CĐ 2009) (ĐH 2009): Khi nói về thuyết lượng tử ás, phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. N.lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ás càng nhỏ. 
B. Phôtôn có thể ch.động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng ch.động hay đứng yên. 
C. N.lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ás ứng với phôtôn đó càng nhỏ. 
D. Ás được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn. 

Câu 34. (ĐH 2009): Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức n.lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng 
thái dừng có mức n.lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có n.lượng 
 A. 10,2 eV. B. -10,2 eV. C. 17 eV. D. 4 eV. 
Câu 35. (ĐH 2009): Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron ch.động trên quỹ đạo 
dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử 
đó có bao nhiêu vạch? 

A. 3. B. 1. C. 6. D. 4. 62



Câu 36. (ĐH 2009): Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim 
loại này các bức xạ có b.sóng là λ1 = 0,18 µm, λ2 = 0,21 µm và λ3 = 0,35 µm. Lấy h=6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. 
Bức xạ nào gây được h.tượng quang điện đối với kim loại đó? 

A. Hai bức xạ (λ1 và λ2). B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên. 
 C. Cả ba bức xạ (λ1, λ2 và λ3). D. Chỉ có bức xạ λ1. 
Câu 37. (ĐH 2009): Pin quang điện là nguồn điện, trong đó 

A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 
B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 
C. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 
D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 

Câu 38. (ĐH 2009): Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử 
phát ra phôtôn có b.sóng 0,1026 µm. Lấy h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10-19 C và c = 3.108m/s. N.lượng của phôtôn 
này bằng 
 A. 1,21 eV B. 11,2 eV. C. 12,1 eV. D. 121 eV. 
Câu 39. (ĐH 2009): Chiếu đồng thời hai bức xạ có b.sóng 0,452 µm và 0,243 µm vào catôt của một tế bào 
quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,5 µm. Lấy h = 6,625. 10-34 J.s, c = 3.108 m/s và me = 
9,1.10-31 kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng 
 A. 2,29.104 m/s. B. 9,24.103 m/s C. 9,61.105 m/s  D. 1,34.106 m/s 
Câu 40. (ĐH 2010):Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì n.lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công 

thức - 2

6,13
n

(eV) (n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo 

dừng n = 2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có b.sóng bằng 
 A. 0,4350 µm. B. 0,4861 µm.  C. 0,6576 µm.  D. 0,4102 µm. 
Câu 41. (ĐH 2010): Một chất có khả năng phát ra ás phát quang với tần số f = 6.1014 Hz. Khi dùng ás có b.sóng 
nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?  
 A. 0,55 µm. B. 0,45 µm. C. 0,38 µm. D. 0,40 µm. 
Câu 42. (ĐH 2010):Theo tiên đề của Bo, khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ 
đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có b.sóng λ21, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì 
nguyên tử phát ra phôtôn có b.sóng λ32 và khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử 
phát ra phôtôn có b.sóng λ31. Biểu thức xác định λ31 là 

A. λ31 = 
3121

2132

λλ
λλ
−

. B. λ31 = λ32 - λ21. C. λ31 = λ32 + λ21.  D. λ31 = 
3121

2132

λλ
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+
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Câu 43. (ĐH 2010):Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi 
êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt  
 A. 12r0. B. 4r0. C. 9r0.  D. 16r0. 
Câu 44. (ĐH 2010):Một kim loại có công thoát êlectron là 7,2.10-19 J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ 
có b.sóng λ1 = 0,18 µm, λ2 = 0,21 µm, λ3 = 0,32 µm và λ = 0,35 µm. Những bức xạ có thể gây ra h.tượng quang 
điện ở kim loại này có b.sóng là 
 A. λ1, λ2 và λ3. B. λ1 và λ2. C. λ2, λ3 và λ4.  D. λ3 và λ4. 
Câu 45. (ĐH 2010):Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy 
dung dịch này phát ra ás màu lục. Đó là h.tượng 

A. phản xạ ás.  B. quang - phát quang. 
 C. hóa - phát quang.  D. tán sắc ás. 
Câu 46. (ĐH 2010):Theo thuyết lượng tử ás, phát biểu nào dưới đây là SAI? 

A. Ás được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn. 
B. N.lượng của các phôtôn ás là như nhau, không phụ thuộc tần số của ás. 
C. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s. 
D. Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ás, cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn. 

Câu 47. (ĐH 2010): Một nguồn sáng chỉ phát ra ás đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Công suất bức xạ điện từ của 
nguồn là 10 W. Số phôtôn mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng 

A. 3,02.1019. B. 0,33.1019. C. 3,02.1020. D. 3,24.1019. 
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Câu 48. (ĐH 2010): Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có n.lượng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng 
có n.lượng Em = -3,4 eV. b.sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng 

A. 0,654.10-7m. B. 0,654.10-6m.  C. 0,654.10-5m.  D. 0,654.10-4m. 

Câu 49. (ĐH CĐ 2011) : Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì n.lượng của nguyên tử hiđrô được xác định 

bởi công thức En = 2

13,6
n

−
 (eV) (với n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo 

dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có b.sóng λ1. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo 
dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có b.sóng λ2. Mối liên hệ giữa hai b.sóng λ1 
và λ2 là 

A. 27λ2 = 128λ1. B. λ2 = 5λ1. C. 189λ2 = 800λ1. D. λ2 = 4λ1. 
Câu 50. (ĐH CĐ 2011) : Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào 

A. h.tượng tán sắc ás. B. h.tượng quang điện ngoài. 
C. h.tượng quang điện trong. D. h.tượng phát quang của chất rắn. 

Câu 51. (ĐH CĐ 2011): Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Ở một trạng thái kích thích của 
nguyên tử hiđrô, êlectron ch.động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10m. Quỹ đạo đó có tên gọi là 
quỹ đạo dừng 
 A. L. B. O. C. N. D. M. 
Câu 52. (ĐH CĐ 2011): Một chất phát quang được kích thích bằng ás có b.sóng 0,26 µm thì phát ra ás có 
b.sóng 0,52 µm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích.
Tỉ số giữa số phôtôn ás phát quang và số phôtôn ás kích thích trong cùng một khoảng t.gian là 

A. 
4
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. B. 
1
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. C. 

1
5
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2
5

. 

Câu 53. (ĐH CĐ 2011): H.tượng quang điện ngoài là h.tượng êlectron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi 
A. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli. 
B. chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có b.sóng thích hợp. 
C. cho d.điện chạy qua tấm kim loại này. 
D. tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt. 

Câu 54. (ĐH CĐ 2011): Tia Rơn-ghen (tia X) có 
A. cùng bản chất với tia tử ngoại. 
B. tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại. 
C. điện tích âm nên nó bị lệch trong đ.trường và từ trường. 
D. cùng bản chất với sóng âm. 

Câu 55. (ĐH CĐ 2011): Khi chiếu một bức xạ điện từ có b.sóng λ1 = 0,30µm vào catôt của một tế bào quang 
điện thì xảy ra h.tượng quang điện và hđt hãm lúc đó là 2 V. Nếu đặt vào giữa anôt và catôt của tế bào 
quang điện trên một hđt UAK = -2V và chiếu vào catôt một bức xạ điện từ khác có b.sóng λ2 = 0,15µm thì động 
năng cực đại của êlectron quang điện ngay trước khi tới anôt bằng 
 A. 1,325.10-18J. B. 6,625.10-19J. C. 9,825.10-19J. D. 3,425.10-19J. 
Câu 56. (ĐH 2012): Laze A phát ra chùm bức xạ có b.sóng 0,45 mµ với công suất 0,8W. Laze B phát ra chùm 
bức xạ có b.sóng 0,60 mµ  với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát 
ra trong mỗi giây là 

A.1 B.
20
9

C.2 D. 
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4

Câu 57. (ĐH 2012): Theo thuyết lượng tử ás, phát biểu nào sau đây là SAI? 
A. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng. 
B. Phôtôn của các ás đơn sắc khác nhau thì mang n.lượng khác nhau. 
C. N.lượng của một phôtôn không đổi khi truyền trong chân không. 
D. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái ch.động 

Câu 58. (ĐH 2012): Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, ch.động của êlectron quanh hạt nhân là 
ch.động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo M bằng 

A. 9. B. 2. C. 3. D. 4. 
Câu 59. (ĐH 2012): Khi nói về tính chất của tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là SAI? 64



A. Tia tử ngoại làm iôn hóa không khí. 
B. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất. 
C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. 
D. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ. 

Câu 60. (ĐH 2012): Khi nói về s.đ.từ, phát biểu nào sau đây là SAI? 
A. S.đ.từ mang n.lượng. 
B. S.đ.từ tuân theo các quy luật g.thoa, nhiễu xạ. 
C. S.đ.từ là sóng ngang. 
D. S.đ.từ không truyền được trong chân không. 

Câu 61. (ĐH 2012): Biết công thoát êlectron của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 
2,26eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ás có b.sóng 0,33 mµ vào bề mặt các kim loại trên. H.tượng quang điện 
không xảy ra với các kim loại nào sau đây? 
 A. Kali và đồng B. Canxi và bạc C. Bạc và đồng D. Kali và canxi 
Câu 62. (ĐH 2012). Chiếu đồng thời hai bức xạ có b.sóng 0,542 mµ và 0,243 mµ  vào catôt của một tế bào 
quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,500 mµ . Biết k.lượng của êlectron là me= 9,1.10-31 
kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng 
 A. 9,61.105 m/s B. 9,24.105 m/s C. 2,29.106 m/s D. 1,34.106 m/s 
Câu 63. (ĐH 2012): Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hidrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về 
quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôton ứng với bức xạ có tần số f1 . Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về 
quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số f2. Nếu êlectron chuyển từ quỹ đạo L về 
quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số 

A. f3 = f1 – f2 B. f3 = f1 + f2 C. 2 2
3 1 2f f + f= D. 1 2

3
1 2

f ff
f f

=
+

Câu 64. (CĐ 2012): Gọi εĐ, εL, εT lần lượt là n.lượng của phôtôn ás đỏ, phôtôn ás lam và phôtôn ás tím. Ta có 
 A. εĐ > εL > εT. B. εT > εL > εĐ. C. εT > εĐ > εL. D. εL > εT > εĐ. 
Câu 65. (CĐ 2012): Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,30 µm. Công thoát của êlectron khỏi kim loại 
này là 
 A. 6,625.10-20J. B. 6,625.10-17J. C. 6,625.10-19J. D. 6,625.10-18J. 
Câu 66. (CĐ 2012): Ás nhìn thấy có thể gây ra h.tượng quang điện ngoài với 
 A. kim loại bạc. B. kim loại kẽm. C. kim loại xesi. D. kim loại đồng. 
Câu 67. (CĐ 2012): Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây SAI? 

A. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. 
B. Tia tử ngoại dễ dàng đi xuyên qua tấm chì dày vài xentimét. 
C. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí. 
D. Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào da. 

Câu 68. (CĐ 2012): Pin quang điện là nguồn điện 
A. biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng. 
B. biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng. 
C. hoạt động dựa trên h.tượng quang điện ngoài. 
D. hoạt động dựa trên h.tượng cảm ứng điện từ. 

Câu 69. (CĐ 2012): Bức xạ có tần số nhỏ nhất trong số các bức xạ hồng ngoại, tử ngoại, Rơn-ghen, gamma là 
 A. gamma B. hồng ngoại. C. Rơn-ghen.  D. tử ngoại. 
Câu 70. (CĐ 2012): Khi nói về tia Rơn-ghen và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây SAI? 

A. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có cùng bản chất là s.đ.từ. 
B. Tần số của tia Rơn-ghen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại. 
C. Tần số của tia Rơn-ghen lớn hơn tần số của tia tử ngoại. 
D. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có khả năng gây phát quang một số chất. 

Câu 71. (CĐ 2012): Chiếu bức xạ điện từ có b.sóng 0,25 mµ  vào catôt của một tế bào quang điện có giới hạn 
quang điện là 0,5 mµ . Động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện là 

A. 3,975.10-20J. B. 3,975.10-17J. C. 3,975.10-19J. D. 3,975.10-18J. 

65



Câu 72. (CĐ 2013): Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng N của electron trong nguyên tử hiđrô 
là 

A. 47,7.10-11m. B. 132,5.10-11m.  C. 21,2.10-11m. D. 84,8.10-11m. 
Câu 73. (CĐ 2013): Pin quang điện biến đổi trực tiếp 

A. hóa năng thành điện năng. B. quang năng thành điện năng. 
C. nhiệt năng thành điện năng. D. cơ năng thành điện năng. 

Câu 74. (CĐ 2013): Công thoát êlectron của một kim loại bằng 3,43.10-19J. Giới hạn quang điện của kim loại 
này là 

A. 0,58 µm. B. 0,43µm. C. 0,30µm. D. 0,50µm. 
Câu 75. (CĐ 2013): Phôtôn có năng lượng 0,8eV ứng với bức xạ thuộc vùng 

A. tia tử ngoại. B. tia hồng ngoại. C. tia X. D. sóng vô tuyến. 
Câu 76. (CĐ 2013): Một chùm êlectron, sau khi được tăng tốc từ trạng thái đứng yên bằng hiệu điện thế 
không đổi U, đến đập vào một kim loại làm phát ra tia X. Cho bước sóng nhỏ nhất của chùm tia X này là 
6,8.10-11 m. Giá trị của U bằng 
 A. 18,3 kV. B. 36,5 kV. C. 1,8 kV. D. 9,2 kV. 
Câu 77. (CĐ 2013): Chiếu bức xạ có tần số f vào một kim loại có công thoát A gây ra hiện tượng quang 
điện. Giả sử một êlectron hấp thụ phôtôn sử dụng một phần năng lượng làm công thoát, phần còn lại biến 
thành động năng K của nó. Nếu tàn số của bức xạ chiếu tới là 2f thì động năng của êlectron quang điện đó là 
 A. K – A. B. K + A. C. 2K – A. D. 2K + A. 
Câu 78. (ĐH 2013): Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hidro được xác định bằng 

biểu thức 2

13,6
nE eV

n
= −  (n=1,2,3…). Nếu nguyên tử hidro hấp thụ một pho ton có năng lượng 2,55eV thì 

bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hidro có thể phát ra là: 
 A. 9,74.10-8m  B. 1,46.10-8m  C. 1,22.10-8m  D. 4,87.10-8m. 
Câu 79. (ĐH 2013): Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,75 mµ . Công thoát electron ra khỏi kim loại 
bằng: 
  A. 2,65.10-32J  B. 26,5.10-32J  C. 26,5.10-19J  D. 2,65.10-19J. 
Câu 80. (ĐH 2013): Gọi Dε là năng lượng của pho ton ánh sáng đỏ, Lε là năng lượng của pho ton ánh sáng 
lục, Vε  là năng lượng của pho ton ánh sáng vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng: 

 A. V L Dε ε ε> >   B. L V Dε ε ε> >   C. L D Vε ε ε> >  D. D V Lε ε ε> >  
Câu 81. (ĐH 2013): Khi nói về pho ton phát biểu nào dưới đây đúng: 

A. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số xác định, các pho ton đều mang năng lượng như nhau. 
B. Pho ton có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên. 
C. Năng lượng của pho ton càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với pho ton đó càng lớn. 
D. Năng lượng của pho ton ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của pho ton ánh sáng đỏ. 

Câu 82. (ĐH 2013): Biết bán kính Bo là r0=5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng M trong nguyên tử hidro là: 
 A. 132,5.10-11m  B. 84,8.10-11m  C. 21,2.10-11m  D. 47,7.10-11m. 
Câu 83. (ĐH 2013): Giả sử một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 7,5.1014Hz. Công suất 
phát xạ của nguồn là 10W. Số pho ton mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng: 

A. 0,33.1020  B. 0,33.1019  C. 2,01.1019  D. 2,01.1020 
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HẠT NHÂN – ĐỀ THI ĐAI HỌC + CĐ CÁC NĂM 
Câu 1. (CĐ 2007): Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có k.lượng m0, chu kì bán rã của chất này 
là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày k.lượng của chất phóng xạ đó còn lại là 2,24 g. K.lượng m0 là  
 A. 5,60 g.  B. 35,84 g.  C. 17,92 g.   D. 8,96 g. 
Câu 2. (CĐ 2007): Phóng xạ β- là  

A. phản ứng hạt nhân thu n.lượng.  
B. phản ứng hạt nhân không thu và không toả n.lượng.  
C. sự giải phóng êlectrôn (êlectron) từ lớp êlectrôn ngoài cùng của nguyên tử. 
D. phản ứng hạt nhân toả n.lượng.  

Câu 3. (CĐ 2007): Hạt nhân Triti ( T13 ) có 
A. 3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn.  B. 3 nơtrôn (nơtron) và 1 prôtôn. 
C. 3 nuclôn, trong đó có 1 nơtrôn (nơtron). D. 3 prôtôn và 1 nơtrôn (nơtron). 

Câu 4. (CĐ 2007): Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn 
A. số nuclôn.  B. số nơtrôn (nơtron). C. k.lượng.  D. số prôtôn. 

Câu 5. (CĐ 2007): Hạt nhân càng bền vững khi có 
A. số nuclôn càng nhỏ.  B. số nuclôn càng lớn. 

 C. n.lượng liên kết càng lớn.  D. n.lượng liên kết riêng càng lớn.  
Câu 6. (CĐ 2007): Xét một phản ứng hạt nhân: 21H + 21H →   32He +  10n . Biết k.lượng của các hạt nhân H12 MH 
= 2,0135u ; mHe = 3,0149u ; mn = 1,0087u ; 1 u = 931 MeV/c2. N.lượng phản ứng trên toả ra là  

A. 7,4990 MeV.  B. 2,7390 MeV.  C. 1,8820 MeV.  D. 3,1654 MeV. 
Câu 7. (CĐ 2007): N.lượng liên kết riêng là n.lượng liên kết 

A. tính cho một nuclôn.  B. tính riêng cho hạt nhân ấy. 
 C. của một cặp prôtôn-prôtôn.  D. của một cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron).  
Câu 8. (ĐH 2007): Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị 
phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng  

A. 2 giờ.  B. 1,5 giờ.  C. 0,5 giờ.  D. 1 giờ. 
Câu 9. (ĐH 2007): Phát biểu nào là SAI? 

A. Các đồng vị phóng xạ đều không bền.  
B. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng có số nơtrôn (nơtron) khác nhau gọi là đồng vị. 
C. Các đồng vị của cùng một ng.tố có số nơtrôn khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau.  
D. Các đồng vị của cùng một ng.tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn.  

Câu 10. (ĐH 2007): Phản ứng nhiệt hạch là sự 
A. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao. 
B. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao.  
C. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt.  
D. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn.  

Câu 11. (ĐH 2007): Biết số Avôgađrô là 6,02.1023/mol, k.lượng mol của urani  23892U là 238 g/mol. Số nơtrôn 
(nơtron) trong 119 gam urani U 238 là  
 A. 8,8.1025.  B. 1,2.1025.  C. 4,4.1025.  D. 2,2.1025.  
Câu 12. (ĐH 2007): Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.10-27          kg; 1eV = 
1,6.10-19 J; c = 3.108 m/s. N.lượng tối thiểu để tách hạt nhân 126C thành các nuclôn riêng biệt bằng  

A. 72,7 MeV.  B. 89,4 MeV.  C. 44,7 MeV. D. 8,94 MeV. 
Câu 13. (CĐ 2008): Hạt nhân  3717Cl có k.lượng nghỉ bằng 36,956563u. Biết k.lượng của nơtrôn (nơtron) 
là1,008670u, k.lượng của prôtôn (prôton) là 1,007276u và u = 931 MeV/c2. N.lượng liên          kết riêng của 
hạt nhân  3717Cl bằng  

A. 9,2782 MeV.  B. 7,3680 MeV.  C. 8,2532 MeV. D. 8,5684 MeV. 
Câu 14. (CĐ 2008): Trong quá trình phân rã hạt nhân  23892U thành hạt nhân 23892U, đã phóng ra một hạt α và 
hai hạt 
 A. nơtrôn (nơtron).  B. êlectrôn (êlectron). C. pôzitrôn (pôzitron).  D. prôtôn (prôton).  
Câu 15. (CĐ 2008): Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. K.lượng của chất X còn lại sau 
khoảng t.gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu bằng  

A. 3,2 gam.  B. 2,5 gam.  C. 4,5 gam.  D. 1,5 gam. 
Câu 16. (CĐ 2008): Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là đúng? 67



A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ. 
B. Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào k.lượng của chất đó.  
C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả n.lượng.  
D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.  

Câu 17. (CĐ 2008): Biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 hạt/mol và k.lượng của hạt nhân bằng số khối của nó. 
Số prôtôn (prôton) có trong 0,27 gam Al1327 là  
 A. 6,826.1022.  B. 8,826.1022.  C. 9,826.1022.  D. 7,826.1022. 
Câu 18. (CĐ 2008): Phản ứng nhiệt hạch là  

A. nguồn gốc n.lượng của Mặt Trời.  
B. sự tách hạt nhân nặng thành các hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao.  
C. phản ứng hạt nhân thu n.lượng.  
D. phản ứng kết hợp hai hạt nhân có k.lượng trung bình thành một hạt nhân nặng. 

Câu 19. (ĐH 2008): Hạt nhân 226
88 Ra  biến đổi thành hạt nhân 222

86 Rn  do phóng xạ 
A. α và β-. B. β-. C. α. D. β+ 

Câu 20. (ĐH 2008): Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau t.gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ 
(hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của 
lượng chất phóng xạ ban đầu? 
 A. 25%. B. 75%. C. 12,5%. D. 87,5%. 
Câu 21. (ĐH 2008): Phát biểu nào sao đây là SAI khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)? 

A. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ. 
B. Đơn vị đo độ phóng xạ là becơren. 
C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó. 
D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó. 

Câu 22. (ĐH 2008): Hạt nhân 10
4 Be có k.lượng 10,0135u. K.lượng của nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, k.lượng 

của prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2. N.lượng liên kết riêng của hạt nhân 10
4 Be  là 

 A. 0,6321 MeV. B. 63,2152 MeV. C. 6,3215 MeV. D. 632,1531 MeV. 
Câu 23. (ĐH 2008):  : Hạt nhân A đang đứng yên thì phân rã thành hạt nhân B có k.lượng mB và hạt α có 
k.lượng mα. Tỉ số giữa động năng của hạt nhân B và động năng của hạt α ngay sau phân rã bằng

A. 
B

m
m

α B. 
2

Bm
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C. Bm
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Câu 24. (ĐH 2008):  : Hạt nhân 1

1

A
Z

X phóng xạ và biến thành một hạt nhân 2

2

A
Z

Y bền. Coi k.lượng của hạt 

nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ 1

1

A
Z

X có chu kì bán rã là T. Ban đầu 

có một k.lượng chất 1

1

A
Z

X, sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa k.lượng của chất Y và k.lượng của chất X là 

A. 1

2

A4
A

B. 2

1
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A

C. 2

1
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A

 D. 1

2

A3
A

Câu 25. (CĐ 2009): Biết NA = 6,02.1023 mol-1. Trong 59,50 g 238
92 U  có số nơtron xấp xỉ là 

A. 2,38.1023. B. 2,20.1025. C. 1,19.1025. D. 9,21.1024. 
Câu 26. (CĐ 2009): Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về h.tượng phóng xạ? 

A. Trong phóng xạ α, hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ. 
B. Trong phóng xạ β-, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau. 
C. Trong phóng xạ β, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn. 
D. Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau. 

Câu 27. (CĐ 2009): Gọi τ là khoảng t.gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau 
t.gian 2τ số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?

A. 25,25%. B. 93,75%. C. 6,25%. D. 13,5%. 
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Câu 28. (CĐ 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 23 1 4 20
11 1 2 10Na H He Ne+ → + . Lấy k.lượng các hạt nhân 23

11 Na ; 
20
10 Ne ; 4

2 He ; 1
1H  lần lượt là 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Trong phản ứng 

này, n.lượng 
A. thu vào là 3,4524 MeV. B. thu vào là 2,4219 MeV. 

 C. tỏa ra là 2,4219 MeV. D. tỏa ra là 3,4524 MeV. 
Câu 29. (CĐ 2009): Biết k.lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân 16

8 O  lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u 

và 1u = 931,5 MeV/c2. N.lượng liên kết của hạt nhân 16
8 O  xấp xỉ bằng 

A. 14,25 MeV. B. 18,76 MeV. C. 128,17 MeV. D. 190,81 MeV. 
Câu 30. (ĐH 2009): Trong sự phân hạch của hạt nhân 235

92 U , gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau 
đây là đúng? 

A. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và n.lượng tỏa ra tăng nhanh. 
B. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ. 
C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy rA. 
D. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy rA. 

Câu 31. (ĐH 2009): Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn 
hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì 

A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X. 
B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y. 
C. n.lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau. 
D. n.lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn n.lượng liên kết của hạt nhân Y. 

Câu 32. (ĐH 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 3 2 4
1 1 2T D He X+ → + . Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt 

nhân D, hạt nhân He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c2. N.lượng tỏa ra của 
phản ứng xấp xỉ bằng 

A. 15,017 MeV. B. 200,025 MeV. C. 17,498 MeV. D. 21,076 MeV. 
Câu 33. (ĐH 2009): Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng t.gian bằng bao nhiêu thì 
số hạt nhân bị phân rã trong khoảng t.gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy? 

A. 0,5T. B. 3T. C. 2T. D. T. 
Câu 34. (ĐH 2009): Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân 
ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là 

A. 0

16
N . B. 0

9
N C. 0

4
N D. 0

6
N

Câu 35. (ĐH 2010 )Một hạt có k.lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi ch.động 
với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ás trong chân không) là 
 A. 1,25m0c2. B. 0,36m0c2. C. 0,25m0c2. D. 0,225m0c2. 
Câu 36. (ĐH 2010):Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ. 
Biết n.lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY. Sắp xếp các hạt 
nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là 

A. Y, X, Z. B. Y, Z, X. C. X, Y, Z. D. Z, X, Y. 

Câu 37. (ĐH 2010):Hạt nhân 
210
84 Po đang đứng yên thì phóng xạ α, ngay sau phóng xạ đó, động năng của 

hạt α 
A. lớn hơn động năng của hạt nhân con. 
B. chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con. 
C. bằng động năng của hạt nhân con.  
D. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con. 

Câu 38. (ĐH 2010):Dùng một prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 9
4 Be đang đứng yên. Phản 

ứng tạo ra hạt nhân X và hạt α. Hạt α bay ra theo phương vuông góc với phương tới của prôtôn và có động 
năng 4 MeV. Khi tính động năng của các hạt, lấy k.lượng các hạt tính theo đơn vị k.lượng nguyên tử bằng 
số khối của chúng. N.lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng  
 A. 3,125 MeV. B. 4,225 MeV.  C. 1,145 MeV.  D. 2,125 MeV. 
Câu 39. (ĐH 2010):Phóng xạ và phân hạch hạt nhân 
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A. đều có sự hấp thụ nơtron chậm. B. đều là phản ứng hạt nhân thu n.lượng. 
C. đều không phải là phản ứng hạt nhân. D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa n.lượng. 

Câu 40. (ĐH 2010 )Cho k.lượng của prôtôn; nơtron; 40
18 Ar ; 6

3 Li lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 

6,0145 u và 1 u = 931,5 MeV/c2. So với n.lượng liên kết riêng của hạt nhân 6
3 Li thì n.lượng liên kết riêng của 

hạt nhân 40
18 Ar 

A. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV. B. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV. 
 C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV. D. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV. 
Câu 41. (ĐH 2010):Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T. Sau 
khoảng t.gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là 

A. 
2

0N
. B. 

2
0N

. C. 
4

0N
. D. N0 2 . 

Câu 42. (ĐH 2010):Biết đồng vị phóng xạ 14
6 C có chu kì bán rã 5730 năm. Giả sử một mẫu gỗ cổ có độ phóng 

xạ 200 phân rã/phút và một mẫu gỗ khác cùng loại, cùng k.lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ cây mới chặt, có độ 
phóng xạ 1600 phân rã/phút. Tuổi của mẫu gỗ cổ đã cho là 
 A. 1910 năm. B. 2865 năm. C. 11460 năm.  D. 17190 năm. 
Câu 43. (ĐH 2010):Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất 
phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân 
rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là 

A. 50 s. B. 25 s. C. 400 s. D. 200 s. 
Câu 44. (ĐH 2010): Cho phản ứng hạt nhân 3 2 4 1

1 1 2 0 17,6H H He n MeV+ → + + . N.lượng tỏa ra khi tổng hợp 
được 1 g khí heli xấp xỉ bằng 

A. 4,24.108J. B. 4,24.105J.  C. 5,03.1011J. D. 4,24.1011J. 
Câu 45. (ĐH 2010):Dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti ( 7

3 Li ) đứng yên. Giả sử 
sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia γ. Biết n.lượng tỏa ra 
của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra là 
 A. 19,0 MeV. B. 15,8 MeV.  C. 9,5 MeV.  D. 7,9 MeV. 
Câu 46. (ĐH 2010):Khi nói về tia α, phát biểu nào sau đây là SAI? 

A. Tia α phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2000 m/s. 
B. Khi đi qua đ.trường giữa hai bản tụ điện, tia α bị lệch về phía bản âm của tụ điện. 
C. Khi đi trong không khí, tia α làm ion hóa không khí và mất dần n.lượng. 
D. Tia α là dòng các hạt nhân heli ( 4

2 He ). 

Câu 47.  (ĐH 2010 )So với hạt nhân 29
14 Si , hạt nhân 40

20Ca  có nhiều hơn 
A. 11 nơtrôn và 6 prôtôn. B. 5 nơtrôn và 6 prôtôn. 

 C. 6 nơtrôn và 5 prôtôn. D. 5 nơtrôn và 12 prôtôn. 
Câu 48. (ĐH 2010 )Phản ứng nhiệt hạch là 

A. sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng hơn. 
B. phản ứng hạt nhân thu n.lượng . 
C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn. 
D. phản ứng hạt nhân tỏa n.lượng. 

Câu 49. (ĐH 2010):Pôlôni 210
84 Po  phóng xạ α và biến đổi thành chì PB. Biết k.lượng các hạt nhân Po; α; Pb 

lần lượt là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u và 1 u = 2
MeV931,5

c
. N.lượng tỏa ra khi một hạt nhân

pôlôni phân rã xấp xỉ bằng 
 A. 5,92 MeV. B. 2,96 MeV. C. 29,60 MeV.  D. 59,20 MeV. 
Câu 50. (ĐH CĐ 2011) : Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng k.lượng của các hạt trước phản ứng 
nhỏ hơn tổng k.lượng các hạt sau phản ứng là 0,02 u. Phản ứng hạt nhân này 

A. thu n.lượng 18,63 MeV. B. thu n.lượng 1,863 MeV. 
C. tỏa n.lượng 1,863 MeV. D. tỏa n.lượng 18,63 MeV. 

Câu 51. (ĐH CĐ 2011): Bắn một prôtôn vào hạt nhân 7
3 Li  đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống 

nhau bay ra với cùng tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là 600. 70



Lấy k.lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của prôtôn và tốc 
độ của hạt nhân X là 

A. 4. B. 
1
4

. C. 2. D. 
1
2

. 

Câu 52. (ĐH CĐ 2011): Khi nói về tia γ, phát biểu nào sau đây SAI? 
A. Tia γ không phải là s.đ.từ. B. Tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X. 
C. Tia γ không mang điện. D. Tia γ có tần số lớn hơn tần số của tia X. 

Câu 53. (ĐH CĐ 2011): Chất phóng xạ pôlôni 210
84 Po  phát ra tia α và biến đổi thành chì 206

82 Pb . Cho chu kì 

bán rã của 210
84 Po  là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số 

hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 
1
3

. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân 

pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 

A. 
1

15
. B. 

1
16

. C. 
1
9

. D. 
1
25

. 

Câu 54. (ĐH CĐ 2011): Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa n.lượng nghỉ của 
nó thì êlectron này ch.động với tốc độ bằng 

A. 2,41.108 m/s B. 2,75.108 m/s C. 1,67.108 m/s  D. 2,24.108 m/s 
Câu 55. (ĐH CĐ 2011): Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ α và biến thành hạt nhân Y. Gọi m1 và m2, v1 
và v2, K1 và K2 tương ứng là k.lượng, tốc độ, động năng của hạt α và hạt nhân Y. Hệ thức nào sau đây là 
đúng ? 

A. 1 1 1

2 2 2

v m K
v m K

= = B. 2 2 2

1 1 1

v m K
v m K

= = C. 1 2 1

2 1 2

v m K
v m K

= = D. 1 2 2

2 1 1

v m K
v m K

= =

Câu 56. (ĐH 2012): Phóng xạ và phân hạch hạt nhân 
A. đều là phản ứng hạt nhân tỏa n.lượng B. đều là phản ứng hạt nhân thu n.lượng 
C. đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân D. đều không phải là phản ứng hạt nhân 

Câu 57. (ĐH 2012): Trong một phản ứng hạt nhân, có sự bảo toàn 
A. số prôtôn. B. số nuclôn. C. số nơtron. D. k.lượng. 

Câu 58. (ĐH 2012): Hạt nhân urani 238
92U  sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì 206

82 Pb . Trong 

quá trình đó, chu kì bán rã của 238
92U  biến đổi thành hạt nhân chì là 4,47.109 năm. Một khối đá được phát 

hiện có chứa 1,188.1020 hạt nhân 238
92U  và 6,239.1018 hạt nhân 206

82 Pb . Giả sử khối đá lúc mới hình thành 

không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 238
92U . Tuổi của khối đá khi 

được phát hiện là 
 A. 3,3.108 năm. B. 6,3.109 năm. C. 3,5.107 năm. D. 2,5.106 năm. 
Câu 59. (ĐH 2012): Tổng hợp hạt nhân heli 4

2 He  từ phản ứng hạt nhân 1 7 4
1 3 2H Li He X+ → + . Mỗi phản 

ứng trên tỏa n.lượng 17,3 MeV. N.lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là 
A. 1,3.1024 MeV. B. 2,6.1024 MeV. C. 5,2.1024 MeV. D. 2,4.1024 MeV. 

Câu 60. (ĐH 2012): Các hạt nhân đơteri 2
1 H ; triti 3

1 H , heli 4
2 He  có n.lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV; 

8,49 MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân 
là 

A. 2
1 H ; 4

2 He ; 3
1 H . B. 2

1 H ; 3
1 H ; 4

2 He . C. 4
2 He ; 3

1 H ; 2
1 H . D. 3

1 H ; 4
2 He ; 2

1 H . 
Câu 61. (ĐH 2012): Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ α và biến thành hạt nhân Y. Biết hạt 
nhân X có số khối là A, hạt α phát ra tốc độ v. Lấy k.lượng của hạt nhân bằng số khối của nó tính theo đơn 
vị u. Tốc độ của hạt nhân Y bằng 

A. 
4

4
v

A+
B. 

2
4

v
A−

C. 
4

4
v

A−
D. 

2
4

v
A+

Câu 62. (CĐ 2012): Giả thiết một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là λ = 5.10-8s-1. T.gian để số hạt nhân 
chất phóng xạ đó giảm đi e lần (với lne = 1) là 

A. 5.108s. B. 5.107s. C. 2.108s. D. 2.107s. 
Câu 63. (CĐ 2012): Trong các hạt nhân: 4

2 He , 7
3 Li , 56

26 Fe  và 235
92 U , hạt nhân bền vững nhất là 
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 A. 235
92 U  B. 56

26 Fe . C. 7
3 Li  D. 4

2 He . 

Câu 64. (CĐ 2012): Cho phản ứng hạt nhân : 2 2 3 1
1 1 2 0D D He n+ → + . Biết k.lượng của 2 3 1

1 2 0, ,D He n  lần lượt là 
mD=2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087u. N.lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng 
 A. 1,8821 MeV. B. 2,7391 MeV. C. 7,4991 MeV. D. 3,1671 MeV. 
Câu 65. (CĐ 2012): Cho phản ứng hạt nhân: X + 19

9 F  → 4 16
2 8He O+ . Hạt X là 

 A. anpha. B. nơtron. C. đơteri. D. prôtôn.  
Câu 66. (CĐ 2012): Hai hạt nhân 3

1T  và 3
2 He  có cùng 

 A. số nơtron. B. số nuclôn. C. điện tích. D. số prôtôn. 
Câu 67. (CĐ 2012): Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Ban đầu (t=0), một mẫu chất phóng xạ X có số hạt 
là N0. Sau khoảng t.gian t=3T (kể từ t=0), số hạt nhân X đã bị phân rã là 
 A. 0,25N0. B. 0,875N0. C. 0,75N0. D. 0,125N0 
Câu 68. (CĐ 2013): Cho khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân 4

2 He  lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087u và 

4,0015u. Biết 1uc2 = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân 4
2 He  là 

 A. 18,3 eV. B. 30,21 MeV. C. 14,21 MeV.  D. 28,41 MeV. 
Câu 69. (CĐ 2013): Hạt nhân 35

17 Cl  có  
 A. 17 nơtron. B. 35 nơtron. C. 35 nuclôn. D. 18 prôtôn. 
Câu 70. (CĐ 2013): Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất? 
 A. Tia γ. B. Tia α. C. Tia β+. D. Tia β-. 
Câu 71. Trong phản ứng hạt nhân: 19 16

9 8F p O X+ → + , hạt X là 
 A. êlectron. B. pôzitron. C. prôtôn. D. hạt α. 
Câu 72. (CĐ 2013): Hạt nhân 210

84 Po  phóng xạ α và biến thành hạt nhân 206
82 Pb . Cho chu kì bán rã của 

210
84 Po là 138 ngày và ban đầu có 0,02 g 210

84 Po  nguyên chất. Khối lượng 210
84 Po  còn lại sau 276 ngày là 

 A. 5 mg. B. 10 mg. C. 7,5 mg. D. 2,5 mg. 
Câu 73. (CĐ 2013): Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của nó có 
 A. cùng khối lượng, khác số nơtron. B. cùng số nơtron, khác số prôtôn. 
 C. cùng số prôtôn, khác số nơtron. D. cùng số nuclôn, khác số prôtôn. 
Câu 74. (ĐH 2013): Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì: 
 A. Năng lượng liên kết riêng càng nhỏ. B. Năng lượng liên kết càng lớn 
 C. Năng lượng liên kết càng nhỏ. D. Năng lượng liên kết riêng càng lớn. .  
Câu 75. (ĐH 2013): Dùng một hạt ∆ có động năng 7,7MeV bắn vào hạt nhân 14

7 N đang đứng yên gây ra 
phản ứng 14 1 17

7 1 8N p Oα + → + . Hạt proton bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt α . Cho 
khối lượng các hạt nhân mα = 4,0015u; mp = 1,0073u; mN = 13,9992u; mO = 16,9947u. Biết 21 931,5 /u MeV c= . 
Động năng của hạt 17

8 O là: 
 A. 6,145MeV  B. 2,214MeV  C. 1,345MeV  D. 2,075MeV. 
Câu 76. (ĐH 2013): Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ: 

  A. Tia γ   B. Tia β
+

  C. Tia α   D. Tia X. 
Câu 77. (ĐH 2013): Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, khối lượng động (khối lượng 
tương đối tính) của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là: 
 A. 1,75m0  B. 1,25m0  C. 0,36m0  D. 0,25m0. 
Câu 78. (ĐH 2013): Một lò phản ứng phân hạch có công suất 200MW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò 
phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của 235U và đồng vị này chỉ bị tiêu hao bởi quá trình phân hạch. 
Coi mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch sinh ra 200MeV; số Avôgađro NA=6,02.1023mol-1. Khối lượng 235U 
mà lò phản ứng tiêu thụ trong 3 năm là:  
 A. 461,6g  B. 461,6kg  C. 230,8kg  D. 230,8g 
Câu 79. (ĐH 2013): Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ 235U và 238U, với tỉ lệ số hạt 235U và 
số hạt 238U là 7/1000. Biết chu kí bán rã của 235U và 238U lần lượt là 7,00.108năm và 4,50.109 năm. Cách đây 
bao nhiêu năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt 235U và số hạt 238U là 3/100? 
 A. 2,74 tỉ năm  B. 1,74 tỉ năm  C. 2,22 tỉ năm  D. 3,15 tỉ năm 
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Câu 80. (ĐH 2013): Cho khối lượng của hạt proton, notron và hạt đơ tê ri 2
1 D lần lượt là: 1,0073u; 1,0087u 

và 2,0136u. Biết 1u=931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 2
1 D là: 

A. 2,24MeV B. 3,06MeV C. 1,12 MeV D. 4,48MeV 

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VẬT LÝ 12 
CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC 

I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 
1. Phương trình dao động: x = Acos(ωt + ϕ)
2. Vận tốc tức thời: v = -ωAsin(ωt + ϕ) =  ωAcos(ωt + ϕ+π/2)

v


luôn cùng chiều với chiều chuyển động (vật chuyển động theo chiều dương thì v>0, theo chiều âm thì v<0)
3. Gia tốc tức thời: a = -ω2Acos(ωt + ϕ)

a


 luôn hướng về vị trí cân bằng 
4. Vật ở VTCB: x = 0; |v|Max = ωA; |a|Min = 0

Vật ở biên: x = ±A; |v|Min = 0; |a|Max = ω2A

5. Hệ thức độc lập: 2 2 2( )vA x
ω

= +

          a = -ω2x 

6. Cơ năng: 2 2
đ

1W W W
2t m Aω= + =

    Với 2 2 2 2 2
đ

1 1W sin ( ) Wsin ( )
2 2

mv m A t tω ω ϕ ω ϕ= = + = +  

2 2 2 2 2 21 1W ( ) W s ( )
2 2t m x m A cos t co tω ω ω ϕ ω ϕ= = + = +  

7. Dao động điều hoà có tần số góc là ω, tần số f, chu kỳ T. Thì động năng và thế năng biến thiên với tần số góc 2ω,
tần số 2f, chu kỳ T/2 

8. Động năng và thế năng trung bình trong thời gian nT/2 ( n∈N*, T là chu kỳ dao động) là: 2 2W 1
2 4

m Aω=

9. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 đến x2

2 1t
ϕ ϕϕ

ω ω
−∆

∆ = =  với 

1
1

2
2

s

s

xco
A
xco
A

ϕ

ϕ

 =

 =


  và ( 1 20 ,ϕ ϕ π≤ ≤ ) 

Chuyển động tròn đều và  dao động điều hòa 
Mối liên hệ giữa dao động điều hòa và hình chiếu của chuyển động tròn đều: 
Xét một điểm M chuyển động tròn đều trên đường tròn có bán kính A và tốc độ góc ω. Tại thời điểm ban đầu chất 
điểm ở vị trí điểm M0 và tạo với trục ngang một góc φ. Tại thời điểm t chất điểm ở vị trí M và góc tạo với trục ngang 
0x là (ωt + φ). Khi đó hình chiếu của điểm M xuống ox là OP có độ dài đại số . x = OP  = Acos(ωt + ϕ)     (hình 1) 
 ->hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều là một dao động điều hòa. 
- Chiều dài quỹ đạo của dao động điều hòa: l= 2A. 
Quãng đường đi được trong khoảng thời gian (t2 – t1)  của chất điểm dao động điều hoà: 

- Quãng đường vật đi được trong 1 chu kỳ dao động( t2 – t1 =T) là:         S = 4A. 
- Quãng đường vật đi được trong 1/2 chu kỳ dao động ( t2 – t1  =T/2) là: S = 2A. 
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a.Khi vật xuất phát từ vị trí đặc biệt: Ta chỉ xét khoảng thời gian( t2 – t1 =∆t < T/2).
Vật xuất phát từ VTCB:(x=0)

+ khi vật đi từ: x = 0→
2
Ax = ±      thì 

12
Tt∆ = :  Quãng đường đi được  là: S = A/2           ( hình 2) 

+ khi vật đi từ: x=0 →  
2

2
Ax = ± thì 

8
Tt∆ = :  Quãng đường đi được  là: S = 

2
2

A

+ khi vật đi từ: x=0 →  
3

2
= ±

Ax  thì 
6

∆ =
Tt : Quãng đường đi được  là: S = 

3
2

A

+ khi vật đi từ: x=0 →  = ±x A       thì 
4

∆ =
Tt :   Quãng đường đi được  là: S = A 

  Vật xuất phát từ vị trí biên:( = ±x A ) 

+ khi vật đi từ: x= ±A→
3

2
= ±

Ax thì 
12

∆ =
Tt : Quãng đường đi được  là : S = A -

3
2

A
 ( hình 3) 

+ khi vật đi từ: x= ±A →
2

2
Ax = ± thì 

8
Tt∆ = : Quãng đường đi được  là : S = A- 

2
2

A

+ khi vật đi từ: x = ±A→
2
Ax = ±  thì 

6
∆ =

Tt :     Quãng đường đi được  là : S = A/2 

+ khi vật đi từ: x=  ±A→  x= 0      thì 
4

∆ =
Tt :      Quãng đường đi được  là : S = A 
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b. Khi vật xuất phát từ vị trí bất kỳ! Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến t2.
PPG:  Phân tích:  t2 – t1 = nT + ∆t      (n ∈N; 0 ≤ ∆t < T) 

 + Quãng đường đi được trong thời gian nT là S1 = 4nA,  trong thời gian ∆t là S2. 

+ Quãng đường tổng cộng là: S = S1 + S2 . Tính S2 như  sau:( Nếu 
2

T 2At S
2

=∆ ⇒ = ) 

           Xác định: 1 1 2 2

1 1 2 2

Acos( ) Acos( )
à

sin( ) sin( )
x t x t

v
v A t v A t

ω ϕ ω ϕ
ω ω ϕ ω ω ϕ

= + = + 
 = − + = − + 

 (v1 và v2 chỉ cần xác định dấu) 

* Nếu v1v2 ≥ 0 ⇒ 2 2 1

2 2 1

0,5.

0,5. 4

Tt S x x
t T S A x x

∆ < ⇒ = −

∆ > ⇒ = − −

* Nếu v1v2 < 0 ⇒ 1 2 1 2

1 2 1 2

0 2
0 2

v S A x x
v S A x x
> ⇒ = − −

 < ⇒ = + +

Lưu ý:+ Nếu t2 – t1 = nT/2 với n là một số tự nhiên thì quãng đường đi được là S = n.2A. 
           + Tính S2 bằng cách xác định vị trí x1, x2 và chiều chuyển động của vật trên trục Ox 
           + Dùng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển động tròn đều có thể giải bài toán đơn giản hơn. 
Mô tả tính S2: Dựa vào hình chiếu của chuyển động tròn đều.Tính x1 = Acos(ωt1+ ϕ); x2 = Acos(ωt2+ϕ).  
Xác định vị trí  điểm M trên đường tròn ở thời điểm t1 và t2.Tìm S2 như các hình 5 sau đây: (∆t = t2 – t1 ) 

Nhận xét: Khi vật xuất phát từ VTCB hoặc vị trí biên (tức là ϕ = 0; π; ±π/2) thì 75



     +Quãng đường đi được từ thời điểm t1= 0 đến thời điểm t2 = T/4 là :  S=A 
     +Quãng đường đi được từ thời điểm t1= 0 đến thời điểm t2 = nT/4 là: S= nA 
     +Quãng đường đi được từ t1 = 0 đến t2 = nT/4 + ∆t (với 0 < ∆t < T/4) là: S = nA +x(nT/4 + ∆t) - x(nT/4) 
Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 đến x2: 

2 1−∆
∆ = =t

ϕ ϕϕ
ω ω

 với 

1
1

2
2

s

s

xco
A
xco
A

ϕ

ϕ

 =

 =


  và ( 1 20 ,ϕ ϕ π≤ ≤ )   (Hình 6) 

Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất đi được trong t2 – t1 =∆t (0 < ∆t < T/2). 
 -Vật có vận tốc lớn nhất khi qua VTCB.Vật có vận tốc nhỏ nhất khi qua vị trí biên. 
  → Trong cùng một khoảng thời gian: 
     +Quãng đường đi được càng lớn khi vật ở càng gần VTCB 
     +Quãng  đường đi được càng nhỏ khi vật càng gần vị trí biên. 
 -Mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển  đường tròn đều: 
              Góc quét: ∆ϕ = ω∆t.   
 -Quãng đường lớn nhất khi vật đi từ M1 đến M2 đối xứng qua trục sin (hình 7): 

=> Trong DĐĐH ta có: ax 2Asin
2
∆

=MS ϕ

 -Quãng đường nhỏ nhất khi vật đi từ M1 đến M2 đối xứng qua trục cos (hình 8) 

=> Trong DĐĐH ta có: 2 (1 os )
2
∆

= −MinS A c ϕ

  Lưu ý: +Nếu ∆t > T/2 -> Tách '
2
Tt n t∆ = + ∆ ( *;0 '

2
Tn N t∈ < ∆ < ) 

               +Trong thời gian 
2
Tn  quãng đường luôn là 2nA 

               +Trong thời gian ∆t’ thì quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất tính như trên. 
Tốc độ trung bình của vật đi từ thời điểm t1 đến t2:  

+
2 1

tb
Sv

t t
=

−
 với S là quãng đường tính như trên.

 +Tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất của vật trong khoảng thời gian ∆t: 

ax
ax = ∆

M
tbM

Sv
t

 và =
∆
Min

tbMin
Sv

t
 với SMax; SMin tính như trên. 

10. Chiều dài quỹ đạo: 2A
11. Quãng đường đi trong 1 chu kỳ luôn là 4A; trong 1/2 chu kỳ luôn là 2A

Quãng đường đi trong l/4 chu kỳ là A khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên hoặc ngược lại
12. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến t2.

Xác định: 1 1 2 2

1 1 2 2

Acos( ) Acos( )
à

sin( ) sin( )
x t x t

v
v A t v A t

ω ϕ ω ϕ
ω ω ϕ ω ω ϕ

= + = + 
 = − + = − + 

 (v1 và v2 chỉ cần xác định dấu) 

Phân tích: t2 – t1 = nT + ∆t (n ∈N; 0 ≤ ∆t < T)  
Quãng đường đi được trong thời gian nT là S1 = 4nA, trong thời gian ∆t là S2. 
Quãng đường tổng cộng là S = S1 + S2 
Lưu ý: + Nếu  ∆t = T/2 thì S2 = 2A 

+ Tính S2 bằng cách định vị trí x1, x2 và chiều chuyển động của vật trên trục Ox 
+ Trong một số trường hợp có thể giải bài toán bằng cách sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và 

chuyển động tròn đều sẽ đơn giản hơn. 

+ Tốc độ trung bình của vật đi từ thời điểm t1 đến t2: 
2 1

tb
Sv

t t
=

−
 với S là quãng đường tính như trên. 

A
-A

x1x2

M2 M1

M'1
M'2

O

∆ϕ

∆ϕ

Hình 6 

A -A 

M M 1 2 

O 

P 

x P 2 1 P 

2
ϕ∆

Hình 7 

x O 

2 

1 

M 

M 

-A A P 

2
ϕ∆

Hình 8 
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13. Bài toán tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 0 < ∆t < T/2.
Vật có vận tốc lớn nhất khi qua VTCB, nhỏ nhất khi qua vị trí biên nên trong cùng một khoảng thời gian quãng

đường đi được càng lớn khi vật ở càng gần VTCB và càng nhỏ khi càng gần vị trí biên. 
     Sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển  đường tròn đều. 
     Góc quét ∆ϕ = ω∆t.   
     Quãng đường lớn nhất khi vật đi từ M1 đến M2 đối xứng qua trục sin 

ax 2Asin
2MS ϕ∆

=

     Quãng đường nhỏ nhất khi vật đi từ M1 đến M2 đối xứng qua trục cos 

2 (1 os )
2MinS A c ϕ∆

= −

Lưu ý: + Trong trường hợp ∆t > T/2 

      Tách '
2
Tt n t∆ = + ∆  trong đó *;0 '

2
Tn N t∈ < ∆ <

      Trong thời gian 
2
Tn  quãng đường luôn là 2nA 

      Trong thời gian ∆t’ thì quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất tính như trên.   
   + Tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất của trong khoảng thời gian ∆t: 

ax
ax

M
tbM

Sv
t

=
∆

 và Min
tbMin

Sv
t

=
∆

 với SMax; SMin tính như trên. 

13. Các bước lập phương trình dao động dao động điều hoà:
* Tính ω
* Tính A

* Tính ϕ dựa vào điều kiện đầu: lúc t = t0 (thường t0 = 0) 0

0

Acos( )
sin( )

x t
v A t

ω ϕ
ϕ

ω ω ϕ
= +

⇒ = − +
 

Lưu ý: + Vật chuyển động theo chiều dương thì v > 0, ngược lại v < 0 
            + Trước khi tính ϕ cần xác định rõ ϕ thuộc góc phần tư thứ mấy của đường tròn lượng giác 

    (thường lấy -π < ϕ ≤ π) 
14. Các bước giải bài toán tính thời điểm vật đi qua vị trí đã biết x (hoặc v, a, Wt, Wđ, F) lần thứ n

* Giải phương trình lượng giác lấy các nghiệm của t (Với t > 0 ⇒ phạm vi giá trị của k )
* Liệt kê n nghiệm đầu tiên (thường n nhỏ)
* Thời điểm thứ n chính là giá trị lớn thứ n

Lưu ý:+ Đề ra thường cho giá trị n nhỏ, còn nếu n lớn thì tìm quy luật để suy ra nghiệm thứ n 
+ Có thể giải bài toán bằng cách sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển động    tròn đều 

15. Các bước giải bài toán tìm số lần vật đi qua vị trí đã biết x (hoặc v, a, Wt, Wđ, F) từ thời điểm t1 đến t2.
* Giải phương trình lượng giác được các nghiệm
* Từ t1 < t ≤ t2 ⇒ Phạm vi giá trị của (Với k ∈ Z)
* Tổng số giá trị của k chính là số lần vật đi qua vị trí đó.

Lưu ý: + Có thể giải bài toán bằng cách sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển động tròn đều. 
+ Trong mỗi chu kỳ (mỗi dao động) vật qua mỗi vị trí biên 1 lần còn các vị trí khác 2 lần. 

16. Các bước giải bài toán tìm li độ, vận tốc dao động sau (trước) thời điểm t một khoảng thời gian ∆t.
Biết tại thời điểm t vật có li độ x = x0.

* Từ phương trình dao động điều hoà: x = Acos(ωt + ϕ) cho x = x0

Lấy nghiệm ωt + ϕ = α với 0 α π≤ ≤  ứng với x đang giảm (vật chuyển động theo chiều âm vì v < 0) 
   hoặc ωt + ϕ = - α  ứng với x đang tăng (vật chuyển động theo chiều dương) 

* Li độ và vận tốc dao động sau (trước) thời điểm đó ∆t giây là 77



   
x  Acos( )

Asin( )
t

v t
ω α

ω ω α
= ± ∆ +

 = − ± ∆ +
 hoặc 

x  Acos( )
Asin( )

t
v t

ω α
ω ω α

= ± ∆ −
 = − ± ∆ −

17. Dao động có phương trình đặc biệt:
* x = a ± Acos(ωt + ϕ) với a = const
     Biên độ là A, tần số góc là ω, pha ban đầu ϕ  
     x là toạ độ,  x0 = Acos(ωt + ϕ) là li độ.  
     Toạ độ vị trí cân bằng x = a, toạ độ vị trí biên x = a ± A 
     Vận tốc v = x’ = x0’, gia tốc a = v’ = x” = x0” 
     Hệ thức độc lập:   a = -ω2x0  

2
2 2

0
vA x
ω
 = +  
 

* x = a ± Acos2(ωt + ϕ) (ta hạ bậc)
     Biên độ A/2; tần số góc 2ω, pha ban đầu 2ϕ. 

II. CON LẮC LÒ XO

1. Tần số góc: 
k
m

ω = ; chu kỳ: 
2 2 mT

k
π π
ω

= = ; tần số: 
1 1

2 2
kf

T m
ω
π π

= = =

Điều kiện dao động điều hoà: Bỏ qua ma sát, lực cản và vật dao động trong giới hạn đàn hồi

2. Cơ năng: 2 2 21 1W
2 2

m A kAω= =

3. * Độ biến dạng của lò xo thẳng đứng khi vật ở VTCB: 

 
mgl
k

∆ = ⇒ 2 lT
g

π ∆
=

* Độ biến dạng của lò xo khi vật ở VTCB với con lắc lò xo
nằm trên mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng α:

sinmgl
k

α
∆ = ⇒ 2

sin
lT

g
π

α
∆

=

   + Chiều dài lò xo tại VTCB: lCB = l0 + ∆l (l0 là chiều dài tự nhiên) 
   + Chiều dài cực tiểu (khi vật ở vị trí cao nhất): lMin = l0 + ∆l – A 
   + Chiều dài cực đại (khi vật ở vị trí thấp nhất): lMax = l0 + ∆l + A 

⇒ lCB = (lMin + lMax)/2
    + Khi A >∆l (Với Ox hướng xuống): 
          - Thời gian lò xo nén 1 lần là thời gian ngắn nhất để vật đi 

từ vị trí x1 = -∆l đến x2 = -A. 
          - Thời gian lò xo giãn 1 lần là thời gian ngắn nhất để vật đi 
             từ vị trí x1 = -∆l đến x2 = A, 
          Lưu ý: Trong một dao động (một chu kỳ) lò xo nén 2 lần 

          và giãn 2 lần 
4. Lực kéo về hay lực hồi phục F = -kx = -mω2x

Đặc điểm: * Là lực gây dao động cho vật.
* Luôn hướng về VTCB
* Biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ

5. Lực đàn hồi là lực đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng.
Có độ lớn Fđh = kx* (x* là độ biến dạng của lò xo)
* Với con lắc lò xo nằm ngang thì lực kéo về và lực đàn hồi là một (vì tại VTCB lò xo không biến dạng)
* Với con lắc lò xo thẳng đứng hoặc đặt trên mặt phẳng nghiêng

∆l 

giãn 
O 

x 

A 

-A 
né

∆l 
giãn O 

x 

A 

-A 

Hình a (A < Hình b (A > 

x 

A -A −∆ l 
Nén 0 

Giãn 

Hình vẽ thể hiện thời gian lò xo nén và giãn 
trong 1 chu kỳ (Ox hướng xuống) 
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       + Độ lớn lực đàn hồi có biểu thức: 
          * Fđh = k|∆l + x| với chiều dương hướng xuống 
          * Fđh = k|∆l - x|  với chiều dương hướng lên 
       + Lực đàn hồi cực đại (lực kéo): FMax = k(∆l + A) = FKmax  (lúc vật ở vị trí thấp nhất) 
       + Lực đàn hồi cực tiểu: 
          * Nếu A < ∆l ⇒ FMin = k(∆l - A) = FKMin 

          * Nếu A ≥ ∆l ⇒ FMin = 0 (lúc vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng) 
                          Lực đẩy (lực nén) đàn hồi cực đại: FNmax = k(A - ∆l) (lúc vật ở vị trí cao nhất) 
 6. Một lò xo có độ cứng k, chiều dài l được cắt thành các lò xo có độ cứng k1, k2, … và chiều dài tương ứng là l1, l2, 
… thì có: kl = k1l1 = k2l2 = … 
7. Ghép lò xo:  

    * Nối tiếp 
1 2

1 1 1 ...
k k k
= + +  ⇒ cùng treo một vật khối lượng như nhau thì: T2 = T1

2 + T2
2 

    * Song song: k = k1 + k2 + … ⇒ cùng treo một vật khối lượng như nhau thì: 2 2 2
1 2

1 1 1 ...
T T T

= + +  

8. Gắn lò xo k vào vật khối lượng m1 được chu kỳ T1, vào vật khối lượng m2 được T2, vào vật khối lượng  m1+m2 
được chu kỳ T3, vào vật khối lượng m1 – m2 (m1 > m2) được chu kỳ T4. 

Thì ta có: 2 2 2
3 1 2T T T= +  và 2 2 2

4 1 2T T T= −  

9. Đo chu kỳ bằng phương pháp trùng phùng 
   Để xác định chu kỳ T của một con lắc lò xo (con lắc đơn) người ta so sánh với chu kỳ T0 (đã biết) của một con lắc 
khác (T ≈ T0). 
   Hai con lắc gọi là trùng phùng khi chúng đồng thời đi qua một vị trí xác định theo cùng một chiều. 

   Thời gian giữa hai lần trùng phùng 0

0

TT
T T

θ =
−

 

    Nếu T > T0 ⇒ θ = (n+1)T = nT0.  
    Nếu T < T0 ⇒ θ = nT = (n+1)T0. với n ∈ N* 
 

III. CON LẮC ĐƠN 

1. Tần số góc: 
g
l

ω = ; chu kỳ: 
2 2 lT

g
π π
ω

= = ; tần số: 
1 1

2 2
gf

T l
ω
π π

= = =  

    Điều kiện dao động điều hoà: Bỏ qua ma sát, lực cản và α0 << 1 rad hay S0 << l  

2. Lực hồi phục 2sin sF mg mg mg m s
l

α α ω= − = − = − = −  

    Lưu ý: + Với con lắc đơn lực hồi phục tỉ lệ thuận với khối lượng. 
    + Với con lắc lò xo lực hồi phục không phụ thuộc vào khối lượng. 

3. Phương trình dao động: 
 s = S0cos(ωt + ϕ) hoặc α = α0cos(ωt + ϕ)  với s = αl, S0 = α0l  
 ⇒ v = s’ = -ωS0sin(ωt + ϕ) = -ωlα0sin(ωt + ϕ) 
 ⇒ a = v’ = -ω2S0cos(ωt + ϕ) = -ω2lα0cos(ωt + ϕ) = -ω2s = -ω2αl 
 Lưu ý: S0 đóng vai trò như A còn s đóng vai trò như x 
4. Hệ thức độc lập: 
 * a = -ω2s = -ω2αl 

 * 
2

2 2
0

vS s
ω
 = +  
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 * 
2

2 2
0

v
gl

α α= +  

5. Cơ năng: 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0

1 1 1 1W
2 2 2 2

ω α ω α= = = =
mgm S S mgl m l
l

 

6. Tại cùng một nơi con lắc đơn chiều dài l1 có chu kỳ T1, con lắc đơn chiều dài l2 có chu kỳ T2, con lắc đơn chiều dài 
l1 + l2 có chu kỳ T2,con lắc đơn chiều dài l1 - l2 (l1>l2) có chu kỳ T4. 

Thì ta có: 2 2 2
3 1 2T T T= +  và 2 2 2

4 1 2T T T= −  

7. Khi con lắc đơn dao động với α0 bất kỳ. Cơ năng, vận tốc và lực căng của sợi dây con lắc đơn 
 W = mgl(1-cosα0); v2 = 2gl(cosα – cosα0) và TC = mg(3cosα – 2cosα0) 
     Lưu ý: - Các công thức này áp dụng đúng cho cả khi α0 có giá trị lớn 
      - Khi con lắc đơn dao động điều hoà (α0 < 100) thì: 

  2 2 2 2
0 0

1W= ;  ( )
2

mgl v glα α α= −  (đã có ở trên) 

  2 2
0(1 1,5 )CT mg α α= − +  

8. Con lắc đơn có chu kỳ đúng T ở mặt đất, nhiệt độ t0. Khi đưa tới độ cao h, nhiệt độ t thì ta có: 

 0

0

( )( ) 1
2

t tT R
T R h

λ − = + +  
 

 Với R = 6400km là bán kính Trái Đât, còn λ là hệ số nở dài của thanh con lắc. 

* Thời gian chạy sai mỗi ngày (24h = 86400s): 
0

( 1)86400( )T s
T

θ = −  

 Lưu ý : + θ > 0 đồng hồ chạy nhanh 
   + θ > 0 đồng hồ chạy chậm 
9. Khi con lắc đơn chịu thêm tác dụng của lực phụ không đổi: 
      Lực phụ (ngọai lực) không đổi thường là: 

* Lực quán tính: F ma= −
 

, độ lớn F = ma     ( F a↑↓
 

) 

   Lưu ý: + Chuyển động nhanh dần đều a v↑↑
 

 ( v


 có hướng chuyển động) 

     + Chuyển động chậm dần đều a v↑↓
 

 

* Lực điện trường: F qE=
 

, độ lớn F = |q|E   (Nếu q > 0 ⇒ F E↑↑
 

; còn nếu q < 0 ⇒ F E↑↓
 

) 

* Lực đẩy Ácsimét: F = DgV  ( F


luông thẳng đứng hướng lên) 
   Trong đó: D là khối lượng riêng của chất lỏng hay chất khí. 
          g là gia tốc rơi tự do. 
          V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng hay chất khí đó. 

      Khi đó: nlbkP P F= +
  

 gọi là trọng lực hiệu dụng hay trong lực biểu kiến (có vai trò như trọng lực P


) 

    nl
nlbk

Fg g g a
m

= + = +


   
 gọi là gia tốc trọng trường hiệu dụng hay gia tốc trọng trường biểu kiến. 

         Chu kỳ dao động của con lắc đơn khi đó: 2bk
bk

lT
g

π=  

     Các trường hợp đặc biệt: 

 * F


 có phương ngang: + Tại VTCB dây treo lệch với phương thẳng đứng một góc có: tan F
P

α =  

       + 2 2( )bk
Fg g
m

= +  
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* F


có phương thẳng đứng thì bk
Fg g
m

= ±

    + Nếu F


 hướng xuống thì bk
Fg g
m

= +

    + Nếu F


 hướng lên thì      bk
Fg g
m

= −

Lưu ý : + Thang máy ở gần mặt đất :( đi lên nhanh dần, xuống chậm dần) thì : bkg g a= +

  + Thang máy ở gần đỉnh :( đi lên nhanh chậm dần , xuống nhanh dần) thì : bkg g a= −  

IV. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG
1. Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số x1 = A1cos(ωt + ϕ1) và x2 = A2cos(ωt + ϕ2) được một dao
động điều hoà cùng phương cùng tần số x = Acos(ωt + ϕ). 

Trong đó: 2 2 2
1 2 1 2 2 12 os( )A A A A A c ϕ ϕ= + + −  

1 1 2 2

1 1 2 2

sin sintan
os os

A A
A c A c

ϕ ϕϕ
ϕ ϕ
+

=
+

            với ϕ1 ≤ ϕ ≤ ϕ2  (nếu ϕ1 ≤ ϕ2 ) 

* Nếu ∆ϕ = 2kπ (x1, x2 cùng pha) ⇒ AMax = A1 + A2 

` * Nếu ∆ϕ = (2k+1)π (x1, x2 ngược pha) ⇒ AMin = |A1 - A2|

⇒ |A1 - A2|  ≤ A ≤ A1 + A2 

2. Khi biết một dao động thành phần x1 = A1cos(ωt + ϕ1) và dao động tổng hợp x = Acos(ωt + ϕ) thì dao động thành
phần còn lại là x2 = A2cos(ωt + ϕ2). 

Trong đó: 2 2 2
2 1 1 12 os( )A A A AA c ϕ ϕ= + − −  

1 1
2

1 1

sin sintan
os os

A A
Ac A c

ϕ ϕϕ
ϕ ϕ
−

=
−

            với ϕ1 ≤ ϕ ≤ ϕ2  ( nếu ϕ1 ≤ ϕ2 ) 

3. Nếu một vật tham gia đồng thời nhiều dao động điều hoà cùng phương cùng tần số x1 = A1cos(ωt + ϕ1); x2 =
A2cos(ωt + ϕ2) … thì dao động tổng hợp cũng là dao động điều hoà cùng phương cùng tần số x = Acos(ωt + ϕ). 
Chiếu lên trục Ox và trục Oy ⊥ Ox . 

Ta được: 1 1 2 2os os os ...xA Ac A c A cϕ ϕ ϕ= = + +  

1 1 2 2sin sin sin ...yA A A Aϕ ϕ ϕ= = + +  

2 2
x yA A A⇒ = +  và tan y

x

A
A

ϕ =           với  ϕ ∈[ϕMin;ϕMax] 

Lưu ý : + Nếu Ax > 0 thì 
2 2
π πϕ− < <  

+ Nếu Ax < 0 thì  
3

2 2
π πϕ< <

+ Nếu Ax = 0 thì 
2
πϕ = ±

V. DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC - CỘNG HƯỞNG 
1. Một con lắc lò xo dao động tắt dần với biên độ A, hệ số ma sát µ.

* Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ là: 2

4 4mg gA
k
µ µ

ω
∆ = =

* Số dao động thực hiện được:
2

4 4
A Ak AN
A mg g

ω
µ µ

= = =
∆

T 

∆Α 

x 

t 
O 
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* Thời gian vật dao động đến lúc dừng lại:

.
4 2
AkT At N T

mg g
πω

µ µ
∆ = = = (Nếu coi dao động tắt dần có tính tuần hoàn với chu kỳ 

2T π
ω

= ) 

* Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là:
2 2 2

2 2
kA AS

mg g
ω

µ µ
= =

* Vận tốc cực đại mà mật đạt được trong quá trình dao động.
Vật có vận tốc cực đại khi đạo hàm của vận tốc theo thời gian bằng không. Suy ra lúc đó gia tốc của vật bằng 

không nên tổng hợp lực tác dụng lên vật bằng không. 

Vậy khi vật có vận tốc cực đại thì: 0 . 0dh msP N F F mg K xµ+ + + = ⇒ − =  

Vậy tại vị trí 
mgx
K

µ
=  thì vận tốc của vật cực đại thì vận tốc của vật cực đại (hay vật có vận tốc bắt đầu giảm). 

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có: ( )2 2 2
ax

1 1 1. . .
2 2 2 MK A K x m v mg A xµ= + + − từ đó chúng ta 

tính được vận tốc cực đại của vật. 

3. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi: f = f0 hay ω = ω0 hay T = T0

Với f, ω, T và f0, ω0, T0 là tần số, tần số góc, chu kỳ của lực cưỡng bức và của hệ dao động.

CHƯƠNG III: SÓNG CƠ 

I. SÓNG CƠ HỌC 
1. Bước sóng: λ = vT = v/f

Trong đó: λ: Bước sóng; T (s): Chu kỳ của sóng; f (Hz): Tần số của sóng
    v: Tốc độ truyền sóng (có đơn vị tương ứng với đơn vị của λ) 

2. Phương trình sóng
Tại điểm O:  uO = Acos(ωt + ϕ)
Tại điểm M cách O một đoạn x trên phương truyền sóng.

* Sóng truyền theo chiều dương của trục Ox thì uM = AMcos(ωt + ϕ - x
v

ω ) = AMcos(ωt + ϕ - 2 xπ
λ

) 

* Sóng truyền theo chiều âm của trục Ox thì       uM = AMcos(ωt + ϕ + x
v

ω ) = AMcos(ωt + ϕ + 2 xπ
λ

) 

3. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nguồn một khoảng x1, x2

1 2 1 22
x x x x

v
ϕ ω π

λ
− −

∆ = =

Nếu 2 điểm đó nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau một khoảng x thì:

2x x
v

ϕ ω π
λ

∆ = =

    Lưu ý: Đơn vị của x, x1, x2, λ và v phải tương ứng với nhau 
4. Trong hiện tượng truyền sóng trên sợi dây, dây được kích thích dao động bởi nam châm điện với tần số dòng điện là
f thì tần số dao động của dây là 2f. 

II. SÓNG DỪNG
1. Một số chú ý
* Đầu cố định hoặc đầu dao động nhỏ là nút sóng.

O 

x 

M 

x 
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* Đầu tự do là bụng sóng
* Hai điểm đối xứng với nhau qua nút sóng luôn dao động ngược pha.
* Hai điểm đối xứng với nhau qua bụng sóng luôn dao động cùng pha.
* Các điểm trên dây đều dao động với biên độ không đổi ⇒ năng lượng không truyền đi
* Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây căng ngang (các phần tử đi qua VTCB) là nửa chu kỳ.
2. Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây dài l:

* Hai đầu là nút sóng: *  ( )
2

l k k Nλ
= ∈

   Số bụng sóng = số bó sóng = k 
   Số nút sóng = k + 1 

* Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng: (2 1)   ( )
4

l k k Nλ
= + ∈

Số bó sóng nguyên = k
Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1

3. Phương trình sóng dừng trên sợi dây CB (với đầu C cố định hoặc dao động nhỏ là nút sóng)
* Đầu B cố định (nút sóng):

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại B: os2Bu Ac ftπ=  và ' os2 os(2 )Bu Ac ft Ac ftπ π π= − = −  

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách B một khoảng d là: 

os(2 2 )M
du Ac ftπ π
λ

= +  và ' os(2 2 )M
du Ac ftπ π π
λ

= − −  

Phương trình sóng dừng tại M: 'M M Mu u u= +

2 os(2 ) os(2 ) 2 sin(2 ) os(2 )
2 2 2M

d du Ac c ft A c ftπ π ππ π π π
λ λ

= + − = +  

Biên độ dao động của phần tử tại M: 2 os(2 ) 2 sin(2 )
2M

d dA A c Aππ π
λ λ

= + =  

* Đầu B tự do (bụng sóng):

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại B: ' os2B Bu u Ac ftπ= =

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách B một khoảng d là: 

os(2 2 )M
du Ac ftπ π
λ

= +  và ' os(2 2 )M
du Ac ftπ π
λ

= −  

Phương trình sóng dừng tại M: 'M M Mu u u= +

2 os(2 ) os(2 )M
du Ac c ftπ π
λ

=  

Biên độ dao động của phần tử tại M: 2 cos(2 )M
dA A π
λ

=

Lưu ý: * Với x là khoảng cách từ M đến đầu nút sóng thì biên độ: 2 sin(2 )M
xA A π
λ

=

* Với x là khoảng cách từ M đến đầu bụng sóng thì biên độ: 2 cos(2 )M
dA A π
λ

=

III. GIAO THOA SÓNG
Giao thoa của hai sóng phát ra từ hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 cách nhau một khoảng l: 
Xét điểm M cách hai nguồn lần lượt d1, d2 

Phương trình sóng tại 2 nguồn 1 1Acos(2 )u ftπ ϕ= +  và 2 2Acos(2 )u ftπ ϕ= +  

Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới: 83



1
1 1Acos(2 2 )M

du ftπ π ϕ
λ

= − +  và 2
2 2Acos(2 2 )M

du ftπ π ϕ
λ

= − +  

Phương trình giao thoa sóng tại M: uM = u1M + u2M 

1 2 1 2 1 22 os os 2
2 2M

d d d du Ac c ft ϕ ϕϕπ π π
λ λ
− + +∆   = + − +      

 

Biên độ dao động tại M: 1 22 os
2M

d dA A c ϕπ
λ
− ∆ = + 

 
 với 1 2ϕ ϕ ϕ∆ = −  

Chú ý:  * Số cực đại:      (k Z)
2 2

l lkϕ ϕ
λ π λ π

∆ ∆
− + < < + + ∈  

 * Số cực tiểu: 
1 1      (k Z)
2 2 2 2

l lkϕ ϕ
λ π λ π

∆ ∆
− − + < < + − + ∈  

1. Hai nguồn dao động cùng pha ( 1 2 0ϕ ϕ ϕ∆ = − = ) 

    * Điểm dao động cực đại: d1 – d2 = kλ (k∈Z)  

       Số đường hoặc số điểm (không tính hai nguồn): l lk
λ λ

− < <  

    * Điểm dao động cực tiểu (không dao động): d1 – d2 = (2k+1)
2
λ  (k∈Z) 

       Số đường hoặc số điểm (không tính hai nguồn): 1 1
2 2

l lk
λ λ

− − < < −  

2. Hai nguồn dao động ngược pha:( 1 2ϕ ϕ ϕ π∆ = − = ) 

   * Điểm dao động cực đại:  d1 – d2 = (2k+1)
2
λ  (k∈Z) 

       Số đường hoặc số điểm (không tính hai nguồn): 1 1
2 2

l lk
λ λ

− − < < −  

   * Điểm dao động cực tiểu (không dao động): d1 – d2 = kλ (k∈Z)  

       Số đường hoặc số điểm (không tính hai nguồn): l lk
λ λ

− < <  

Chú ý: Với bài toán tìm số đường dao động cực đại và không dao động giữa hai điểm M, N cách hai nguồn lần lượt là 
d1M, d2M, d1N, d2N. 
 Đặt ∆dM = d1M - d2M ; ∆dN = d1N - d2N và giả sử ∆dM < ∆dN. 
 + Hai nguồn dao động cùng pha: 

• Cực đại: ∆dM < kλ < ∆dN 
• Cực tiểu: ∆dM < (k+0,5)λ < ∆dN 

+ Hai nguồn dao động ngược pha: 
• Cực đại:∆dM < (k+0,5)λ < ∆dN 
• Cực tiểu: ∆dM < kλ < ∆dN 

Số giá trị nguyên của k thoả mãn các biểu thức trên là số đường cần tìm. 

IV. SÓNG ÂM 

1. Cường độ âm: W PI =  = 
t.S S

 

    Với W (J), P (W) là năng lượng, công suất phát âm của nguồn 
           S (m2) là diện tích mặt vuông góc với phương truyền âm (với sóng cầu thì S là diện tích mặt cầu S=4πR2) 
2. Mức cường độ âm 

 
0

( ) lg IL B
I

=  Hoặc 
0

( ) 10.lg IL dB
I

=   
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    Với I0 = 10-12 W/m2 ở f = 1000Hz: cường độ âm chuẩn.  
3. * Tần số do đàn phát ra (hai đầu dây cố định ⇒ hai đầu là nút sóng) 

   ( k N*)
2
vf k
l

= ∈  

        Ứng với k = 1 ⇒  âm phát ra âm cơ bản có tần số 1 2
vf
l

=  

           k = 2,3,4… có các hoạ âm bậc 2 (tần số 2f1), bậc 3 (tần số 3f1)… 
 

   * Tần số do ống sáo phát ra (một đầu bịt kín, một đầu để hở ⇒ một đầu là nút sóng, một đầu là bụng sóng) 

 (2 1)   ( k N)
4
vf k
l

= + ∈  

      Ứng với k = 0 ⇒  âm phát ra âm cơ bản có tần số 1 4
vf
l

=  

           k = 1,2,3… có các hoạ âm bậc 3 (tần số 3f1), bậc 5 (tần số 5f1)… 

CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 
 

1. Dao động điện từ 
* Điện tích tức thời q = q0cos(ωt + ϕ) 

* Hiệu điện thế (điện áp) tức thời 0
0os( ) os( )qqu c t U c t

C C
ω ϕ ω ϕ= = + = +  

* Dòng điện tức thời i = q’ = -ωq0sin(ωt + ϕ) = I0cos(ωt + ϕ +
2
π

) 

* Cảm ứng từ: 0 os( )
2

B B c t πω ϕ= + +  

   Trong đó: 
1
LC

ω =  là tần số góc riêng  

             2T LCπ=  là chu kỳ riêng 

          
1

2
f

LCπ
=  là tần số riêng 

         0
0 0

qI q
LC

ω= =  

        0 0
0 0 0

q I LU LI I
C C C

ω
ω

= = = =  

* Năng lượng điện trường: 
2

2
đ

1 1W
2 2 2

qCu qu
C

= = =  

    
2

20
đW os ( )

2
q c t
C

ω ϕ= +  

* Năng lượng từ trường:     
2

2 201W sin ( )
2 2t

qLi t
C

ω ϕ= = +  

* Năng lượng điện từ:        đW=W Wt+  

         
2

2 20
0 0 0 0

1 1 1W
2 2 2 2

qCU q U LI
C

= = = =  

Chú ý: + Mạch dao động có tần số góc ω, tần số f và chu kỳ T thì Wđ và Wt biến thiên với tần số góc  
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   2ω, tần số 2f và chu kỳ T/2  
  + Mạch dao động có điện trở thuần R ≠ 0 thì dao động sẽ tắt dần. Để duy trì dao động cần cung  

   cấp cho mạch một năng lượng có công suất: 
2 2 2 2

2 0 0

2 2
C U U RCI R R

L
ω

= = =P  

+ Khi tụ phóng điện thì q và u giảm và ngược lại 
+ Quy ước: q > 0 ứng với bản tụ ta xét tích điện dương thì i > 0 ứng với dòng điện chạy đến bản 
 tụ mà ta xét. 
 

2. Sự tương tự giữa dao động điện và dao động cơ 
 

Đại lượng cơ Đại lượng điện  Dao động cơ Dao động điện 
x q  x” + ω 2x = 0 q” + ω 2q = 0 

v i  k
m

ω =  
1
LC

ω =  

m L  x = Acos(ωt + ϕ) q = q0cos(ωt + ϕ) 

k 1
C

  v = x’ = -ωAsin(ωt + ϕ) i = q’ = -ωq0sin(ωt + ϕ) 

F u  2 2 2( )vA x
ω

= +  2 2 2
0 ( )iq q

ω
= +  

µ R  W=Wđ + Wt W=Wđ + Wt 

Wđ Wt (WC)  Wđ =
1
2

mv2 Wt = 1
2

Li2 

Wt Wđ (WL)  Wt = 1
2

kx2 Wđ =
2

2
q
C

 

 
3. Sóng điện từ 

Vận tốc lan truyền trong không gian v = c = 3.108m/s 
Máy phát hoặc máy thu sóng điện từ sử dụng mạch dao động LC thì tần số sóng điện từ phát hoặc thu  
được bằng tần số riêng của mạch. 

Bước sóng của sóng điện từ 2v v LC
f

λ π= =  

Lưu ý: Mạch dao động có L biến đổi từ LMin → LMax và C biến đổi từ CMin → CMax thì bước sóng λ của  
sóng điện từ phát (hoặc thu) 

  λMin tương ứng với LMin và CMin 
  λMax tương ứng với LMax và CMax   
 

CHƯƠNG V: ĐIỆN XOAY CHIỀU 
 

1. Biểu thức điện áp tức thời và dòng điện tức thời: 
u = U0cos(ωt + ϕu) và i = I0cos(ωt + ϕi) 

Với ϕ = ϕu – ϕi là độ lệch pha của u so với i, có 
2 2
π πϕ− ≤ ≤  

2. Dòng điện xoay chiều i = I0cos(2πft + ϕi) 
   * Mỗi giây đổi chiều 2f lần 

U
uO

M'2

M2

M'1

M1

-U U0
0

1-U1
Sáng Sáng

Tắt 

Tắt 
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   * Nếu pha ban đầu ϕi = 
2
π

−  hoặc ϕi = 
2
π  thì chỉ giây đầu tiên 

     đổi chiều 2f-1 lần. 
3. Công thức tính thời gian đèn huỳnh quang sáng trong một chu kỳ 
    Khi đặt điện áp u = U0cos(ωt + ϕu) vào hai đầu bóng đèn, biết đèn chỉ sáng lên khi u ≥ U1. 

    
4t ϕ
ω
∆

∆ =  Với 1

0

os Uc
U

ϕ∆ = ,  (0 < ∆ϕ < π/2) 

4. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch R,L,C 
   * Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R: uR cùng pha với i, (ϕ = ϕu – ϕi = 0) 

        
UI
R

=  và 0
0

UI
R

=  

 Lưu ý: Điện trở R cho dòng điện không đổi đi qua và có 
UI
R

=   

   * Đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm L: uL nhanh pha hơn i là π/2, (ϕ = ϕu – ϕi = π/2) 

            
L

UI
Z

=  và 0
0

L

UI
Z

=  với ZL = ωL là cảm kháng 

 Lưu ý: Cuộn thuần cảm L cho dòng điện không đổi đi qua hoàn toàn (không cản trở). 
   * Đoạn mạch chỉ có tụ điện C: uC chậm pha hơn i là π/2, (ϕ = ϕu – ϕi = -π/2) 

        
C

UI
Z

=  và 0
0

C

UI
Z

=  với 
1

CZ
Cω

=  là dung kháng 

 Lưu ý: Tụ điện C không cho dòng điện không đổi đi qua (cản trở hoàn toàn). 
   * Đoạn mạch RLC không phân nhánh 

 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0( ) ( ) ( )L C R L C R L CZ R Z Z U U U U U U U U= + − ⇒ = + − ⇒ = + −   

 tan ;sin ; osL C L CZ Z Z Z Rc
R Z Z

ϕ ϕ ϕ− −
= = =  với 

2 2
π πϕ− ≤ ≤  

 + Khi ZL > ZC hay 
1
LC

ω >  ⇒ ϕ > 0 thì u nhanh pha hơn i 

 + Khi ZL < ZC hay 
1
LC

ω <  ⇒ ϕ < 0 thì u chậm pha hơn i 

 + Khi ZL = ZC hay 
1
LC

ω =  ⇒ ϕ = 0 thì u cùng pha với i.  

            + Lúc đó Max
UI =
R

 gọi là hiện tượng cộng hưởng dòng điện 

5. Công suất toả nhiệt trên đoạn mạch RLC: 
    * Công suất tức thời: P = UIcosϕ + UIcos(2ωt + ϕu+ϕi)    
    * Công suất trung bình: P = UIcosϕ =  I2R. 
6. Điện áp u = U1 + U0cos(ωt + ϕ) được coi gồm một điện áp không đổi U1 và một điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt + 
ϕ) đồng thời đặt vào đoạn mạch. 
7. Tần số dòng điện do máy phát điện xoay chiều một pha có P cặp cực, rôto quay với vận tốc n vòng/giây phát ra: f = 
pn Hz 
Từ thông gửi qua khung dây của máy phát điện Φ = NBScos(ωt +ϕ) = Φ0cos(ωt + ϕ)  
Với Φ0 = NBS là từ thông cực đại, N là số vòng dây, B là cảm ứng từ của từ trường, S là diện tích của vòng dây, ω = 
2πf  
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Suất điện động trong khung dây: e = ωNSBcos(ωt + ϕ - 
2
π

) = E0cos(ωt + ϕ - 
2
π

) 

Với E0 = ωNSB là suất điện động cực đại. 
8. Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống ba dòng điện xoay chiều, gây bởi ba suất điện động xoay chiều cùng tần

số, cùng biên độ nhưng độ lệch pha từng đôi một là 2
3
π

1 0

2 0

3 0

os( )
2os( )
3

2os( )
3

e E c t

e E c t

e E c t

ω
πω

πω


 =

 = −

 = +

 trong trường hợp tải đối xứng thì  

1 0

2 0

3 0

os( )
2os( )
3

2os( )
3

i I c t

i I c t

i I c t

ω
πω

πω


 =

 = −

 = +

    Máy phát mắc hình sao: Ud = 3 Up 

    Máy phát mắc hình tam giác: Ud = Up 
    Tải tiêu thụ mắc hình sao: Id = Ip 

    Tải tiêu thụ mắc hình tam giác: Id = 3 Ip 
    Lưu ý: Ở máy phát và tải tiêu thụ thường chọn cách mắc tương ứng với nhau. 

9. Công thức máy biến áp: 1 1 2 1

2 2 1 2

U E I N
U E I N

= = =

10. Công suất hao phí trong quá trình truyền tải điện năng:
2

2 2os
R

U c ϕ
∆ =

PP

Trong đó: P  là công suất truyền đi ở nơi cung cấp
          U là điện áp ở nơi cung cấp; cosϕ là hệ số công suất của dây tải điện 

lR
S

ρ=  là điện trở tổng cộng của dây tải điện (lưu ý: dẫn điện bằng 2 dây) 

      Độ giảm điện áp trên đường dây tải điện: ∆U = IR 

      Hiệu suất tải điện: .100%H −∆
=

PP
P

 

11. Đoạn mạch RLC có R thay đổi:

* Khi R=ZL-ZC thì
2 2

ax 2 2M
L C

U U
Z Z R

= =
−

P

* Khi R=R1 hoặc R=R2 thì P có cùng giá trị. Ta có
2

2
1 2 1 2;  ( )L C

UR R R R Z Z+ = = −
P

   Và khi 1 2R R R=  thì 
2

ax
1 22M

U
R R

=P

* Trường hợp cuộn dây có điện trở R0 (hình vẽ)

Khi 
2 2

0 ax
02 2( )L C M

L C

U UR Z Z R P
Z Z R R

= − − ⇒ = =
− +

   Khi 
2 2

2 2
0 ax 2 2

00 0

( )
2( )2 ( ) 2

L C RM

L C

U UR R Z Z
R RR Z Z R

= + − ⇒ = =
++ − +

P

12. Đoạn mạch RLC có L thay đổi:

* Khi 2

1L
Cω

=  thì IMax ⇒ URmax; PMax còn ULCMin

R L C M A B 

Hình 2 

A B 

C R L,R0 
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Lưu ý: L và C mắc liên tiếp nhau 

* Khi 
2 2

C
L

C

R ZZ
Z
+

=  thì 
2 2

ax
C

LM

U R Z
U

R
+

=  và 2 2 2 2 2 2
ax ax ax;  0LM R C LM C LMU U U U U U U U= + + − − =  

* Với L = L1 hoặc L = L2 thì UL có cùng giá trị thì ULmax khi 
1 2

1 2

1 2

21 1 1 1( )
2L L L

L LL
Z Z Z L L

= + ⇒ =
+

 

* Khi 
2 24

2
C C

L

Z R Z
Z

+ +
=  thì ax 2 2

2 R
4

RLM

C C

UU
R Z Z

=
+ −

  Lưu ý: R và L mắc liên tiếp nhau 

13. Đoạn mạch RLC có C thay đổi: 

* Khi 2

1C
Lω

=  thì IMax ⇒ URmax; PMax còn ULCMin  Lưu ý: L và C mắc liên tiếp nhau  

* Khi 
2 2

L
C

L

R ZZ
Z
+

=  thì 
2 2

ax
L

CM

U R Z
U

R
+

=  và 2 2 2 2 2 2
ax ax ax;  0CM R L CM L CMU U U U U U U U= + + − − =  

* Khi C = C1 hoặc C = C2 thì UC có cùng giá trị thì UCmax khi 
1 2

1 21 1 1 1( )
2 2C C C

C CC
Z Z Z

+
= + ⇒ =  

* Khi 
2 24

2
L L

C

Z R Z
Z

+ +
=  thì ax 2 2

2 R
4

RCM

L L

UU
R Z Z

=
+ −

 Lưu ý: R và C mắc liên tiếp nhau 

14. Mạch RLC có ω thay đổi: 

 * Khi 
1
LC

ω =  thì IMax ⇒ URmax; PMax còn ULCMin    Lưu ý: L và C mắc liên tiếp nhau 

 * Khi 
2

1 1

2
C L R

C

ω =

−

 thì ax 2 2

2 .
4

LM
U LU

R LC R C
=

−
 

 * Khi 
21

2
L R

L C
ω = −  thì ax 2 2

2 .
4

CM
U LU

R LC R C
=

−
 

 * Với ω = ω1 hoặc ω = ω2 thì I hoặc P  hoặc UR có cùng một giá trị thì IMax hoặc PMax hoặc URMax khi   

  1 2ω ωω=  ⇒ tần số 1 2f f f=  

15. Hai đoạn mạch AM gồm R1L1C1 nối tiếp và đoạn mạch MB gồm R2L2C2 nối tiếp mắc nối tiếp với nhau có UAB 
= UAM + UMB  ⇒ uAB; uAM và uMB cùng pha ⇒ tanuAB = tanuAM = tanuMB 
16. Hai đoạn mạch R1L1C1 và R2L2C2 cùng u hoặc cùng i có pha lệch nhau ∆ϕ 

Với 1 1
1

1

tan L CZ Z
R

ϕ
−

=  và 2 2
2

2

tan L CZ Z
R

ϕ
−

=  (giả sử ϕ1 > ϕ2) 

Có ϕ1 – ϕ2 = ∆ϕ ⇒ 1 2

1 2

tan tan tan
1 tan tan

ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ
−

= ∆
+

   

Trường hợp đặc biệt ∆ϕ = π/2 (vuông pha nhau) thì tanϕ1tanϕ2 = -1.    
VD: * Mạch điện ở hình 1 có uAB và uAM lệch pha nhau ∆ϕ  
          Ở đây 2 đoạn mạch AB và AM có cùng i và uAB chậm pha hơn uAM   

          ⇒  ϕAM – ϕAB = ∆ϕ ⇒    
tan tan tan

1 tan tan
ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ
−

= ∆
+

AM AB

AM AB

 

          Nếu uAB vuông pha với uAM thì tan . tan = 1  1L CL
AM AB

Z ZZ
R R

ϕ ϕ −
− ⇒ = −  

       * Mạch điện ở hình 2: Khi C = C1 và C = C2 (giả sử C1 > C2) thì i1 và i2 lệch pha nhau ∆ϕ 

R L C M A B 
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         Ở đây  hai đoạn mạch RLC1 và RLC2 có cùng uAB   

         Gọi ϕ1 và ϕ2 là độ lệch pha của uAB so với i1 và i2  thì có ϕ1 > ϕ2 ⇒ ϕ1 - ϕ2 = ∆ϕ  
         Nếu I1 = I2 thì ϕ1 = -ϕ2 = ∆ϕ/2 

         Nếu I1 ≠ I2 thì tính 1 2

1 2

tan tan tan
1 tan tan

ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ
−

= ∆
+

 

CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG 
1. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. 
* Đ/n: Là hiện tượng ánh sáng bị tách thành nhiều chùm tia có màu khác nhau khi đi qua mặt phân cách của hai môi 
trường trong suốt. 
* Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc 
   Ánh sáng đơn sắc có tần số xác định, chỉ có một màu.  

   Bước sóng của ánh sáng đơn sắc 
v
f

 , truyền trong chân không 0
c
f

   0 0c
v n

 



     

* Chiết suất của môi trường trong suốt phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng. Đối với ánh sáng màu đỏ là nhỏ nhất, màu 
tím là lớn nhất. 
* Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. 
   Bước sóng của ánh sáng trắng: 0,4 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm. 
2. Hiện tượng giao thoa ánh sáng (chỉ xét giao thoa ánh sáng trong thí nghiệm Iâng). 
* Đ/n: Là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng ánh sáng kết hợp trong không gian trong đó xuất hiện những vạch sáng 
và những vạch tối xen kẽ nhau. 
   Các vạch sáng (vân sáng) và các vạch tối (vân tối) gọi là vân giao thoa. 
* Hiệu đường đi của ánh sáng (hiệu quang trình) 

       2 1
axd d d
D

     

   Trong đó: a = S1S2 là khoảng cách giữa hai khe sáng 
                  D = OI là khoảng cách từ hai khe sáng S1, S2 đến màn quan sát 
                   S1M = d1; S2M = d2  
         x = OM  là (toạ độ) khoảng cách từ vân trung tâm đến điểm M ta xét 

* Vị trí (toạ độ) vân sáng: ∆d = kλ ⇒ ;  Dx k k Z
a


   

 k = 0:  Vân sáng trung tâm 
 k = ±1: Vân sáng bậc (thứ) 1 
 k = ±2: Vân sáng bậc (thứ) 2 

* Vị trí (toạ độ) vân tối: ∆d = (k + 0,5)λ ⇒ ( 0,5) ;   Dx k k Z
a


    

 k = 0, k = -1: Vân tối thứ (bậc) nhất 
 k = 1, k = -2: Vân tối thứ (bậc) hai 
 k = 2, k = -3: Vân tối thứ (bậc) ba 

* Khoảng vân i: Là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp: 
Di
a


  

* Nếu thí nghiệm được tiến hành trong môi trường trong suốt có chiết suất n thì bước sóng và khoảng vân: 

 n
n n

D ii
n a n


      

* Khi nguồn sáng S di chuyển theo phương song song với S1S2 thì hệ vân di chuyển ngược chiều và khoảng vân i vẫn 
không đổi. 

S1 

D 

S2 

d1 

d2 I O 

x 
M 

a 
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   Độ dời của hệ vân là: 0
1

Dx d
D

  

   Trong đó: D là khoảng cách từ 2 khe tới màn 
         D1 là khoảng cách từ nguồn sáng tới 2 khe; d là độ dịch chuyển của nguồn sáng 
* Khi trên đường truyền của ánh sáng từ khe S1 (hoặc S2) được đặt một bản mỏng dày e, chiết suất n thì hệ vân sẽ dịch 

chuyển về phía S1 (hoặc S2) một đoạn: 0
( 1)n eDx

a


  

* Xác định số vân sáng, vân tối trong vùng giao thoa (trường giao thoa) có bề rộng L (đối xứng qua vân trung tâm) 

   + Số vân sáng (là số lẻ): 2 1
2S
LN
i

 
  
  

   

   + Số vân tối (là số chẵn): 2 0,5
2t
LN
i

 
  
  

 

   Trong đó [x] là phần nguyên của x. Ví dụ: [6] = 6; [5,05] = 5; [7,99] = 7 
* Xác định số vân sáng, vân tối giữa hai điểm M, N có toạ độ x1, x2 (giả sử x1 < x2) 
   + Vân sáng: x1 < ki < x2  
   + Vân tối:    x1 < (k+0,5)i < x2 
Số giá trị k ∈ Z là số vân sáng (vân tối) cần tìm 
Lưu ý: M và N cùng phía với vân trung tâm thì x1 và x2 cùng dấu. 
            M và N khác phía với vân trung tâm thì x1 và x2 khác dấu. 
* Xác định khoảng vân i trong khoảng có bề rộng L. Biết trong khoảng L có n vân sáng. 

   + Nếu 2 đầu là hai vân sáng thì: 
1

Li
n




 

   + Nếu 2 đầu là hai vân tối thì: 
Li
n

  

   + Nếu một đầu là vân sáng còn một đầu là vân tối thì: 
0,5

Li
n




  

* Sự trùng nhau của các bức xạ λ1, λ2 ... (khoảng vân tương ứng là i1, i2 ...) 
   + Trùng nhau của vân sáng: xs = k1i1 = k2i2 = ...  ⇒  k1λ1 = k2λ2 = ...   
   + Trùng nhau của vân tối: xt = (k1 + 0,5)i1 = (k2 + 0,5)i2 = ...  ⇒  (k1 + 0,5)λ1 = (k2 + 0,5)λ2 = ...   
Lưu ý: Vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là vị trí trùng nhau của tất cả các vân sáng của các bức xạ. 
* Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng trắng (0,4 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm) 

   - Bề rộng quang phổ bậc k: đ( )t
Dx k
a

     với λđ và λt là bước sóng ánh sáng đỏ và tím   

   - Xác định số vân sáng, số vân tối và các bức xạ tương ứng tại một vị trí xác định (đã biết x)  

     + Vân sáng: 
ax ,  k ZDx k

a kD


     

 Với 0,4 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm ⇒ các giá trị của k ⇒ λ  

     + Vân tối: 
ax( 0,5) ,  k Z

( 0,5)
Dx k
a k D


    


 

 Với 0,4 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm ⇒ các giá trị của k ⇒ λ   
   - Khoảng cách dài nhất và ngắn nhất giữa vân sáng và vân tối cùng bậc k: 

 đ[k ( 0,5) ]Min t
Dx k
a

λ λ∆ = − −  

ax đ[k ( 0,5) ]M t
Dx k
a

λ λ∆ = + −  Khi vân sáng và vân tối nằm khác phía đối với vân trung tâm. 

91



ax đ[k ( 0,5) ]M t
Dx k
a

λ λ∆ = − −  Khi vân sáng và vân tối nằm cùng phía đối với vân trung tâm. 

CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 

1. Năng lượng một lượng tử ánh sáng (hạt phôtôn)

2hchf mc


  

Trong đó h = 6,625.10-34 Js là hằng số Plăng. 
    c = 3.108m/s là vận tốc ánh sáng trong chân không. 
    f, λ là tần số, bước sóng của ánh sáng (của bức xạ). 
    m là khối lượng của phôtôn 

2. Tia Rơnghen (tia X)

Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen: 
đ

Min
hc
E

 

Trong đó 
22
0

đ 2 2
mvmvE e U    là động năng của electron khi đập vào đối catốt (đối âm cực) 

     U là hiệu điện thế giữa anốt và catốt 
     v là vận tốc electron khi đập vào đối catốt 
     v0 là vận tốc của electron khi rời catốt (thường v0 = 0) 
     m = 9,1.10-31 kg là khối lượng electron 

3. Hiện tượng quang điện

*Công thức Anhxtanh:
2
0 ax

2
Mmvhchf A


   

Trong đó 
0

hcA


  là công thoát của kim loại dùng làm catốt 

     λ0 là giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt 
     v0Max là vận tốc ban đầu của electron quang điện khi thoát khỏi catốt 
     f, λ là tần số, bước sóng của ánh sáng kích thích  

* Để dòng quang điện triệt tiêu thì UAK ≤ Uh (Uh < 0), Uh gọi là hiệu điện thế hãm:
2
0 ax

2
M

h
mveU 

Lưu ý: Trong một số bài toán người ta lấy Uh > 0 thì đó là độ lớn. 
* Xét vật cô lập về điện, có điện thế cực đại VMax  và khoảng cách cực đại dMax mà electron chuyển động trong điện
trường cản có cường độ E được tính theo công thức: 

2
ax 0 ax ax

1
2M M Me V mv e Ed 

* Với U là hiệu điện thế giữa anốt và catốt, vA là vận tốc cực đại của electron khi đập vào anốt, vK = v0Max là vận tốc
ban đầu cực đại của electron khi rời catốt thì: 

2 21 1
2 2A Ke U mv mv 

* Hiệu suất lượng tử (hiệu suất quang điện)
0

nH
n



Với n và n0 là số electron quang điện bứt khỏi catốt và số phôtôn đập vào catốt trong cùng một khoảng thời gian t.

Công suất của nguồn bức xạ: 0 0 0n n hf n hcp
t t t
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   Cường độ dòng quang điện bão hoà: bh

n eqI
t t

   

 bh bh bhI I hf I hcH
p e p e p e



     

* Bán kính quỹ đạo của electron khi chuyển động với vận tốc v trong từ trường đều B 

 
,   = ( ,B)

sin
mvR v

e B





 

 

     Xét electron vừa rời khỏi catốt thì v = v0Max  

     Khi sin 1 mvv B R
e B

    
 

 

Lưu ý: Hiện tượng quang điện xảy ra khi được chiếu đồng thời nhiều bức xạ thì khi tính các đại lượng: Vận 
tốc ban đầu cực đại  v0Max, hiệu điện thế hãm Uh, điện thế cực đại VMax, … đều được tính ứng với bức xạ có λMin (hoặc 
fMax) 
4. Tiên đề Bo - Quang phổ nguyên tử Hiđrô 

* Tiên đề Bo mn m n
mn

hchf E E


     

  
* Bán kính quỹ đạo dừng thứ n của electron trong nguyên tử hiđrô: 
 rn = n2r0 
   Với r0 =5,3.10-11m là bán kính Bo (ở quỹ đạo K) 

* Năng lượng electron trong nguyên tử hiđrô: 2

13,6 ( )nE eV
n

 Với n ∈ N*.   

* Sơ đồ mức năng lượng 
- Dãy Laiman: Nằm trong vùng tử ngoại 
   Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo K 
Lưu ý: Vạch dài nhất λLK khi e chuyển từ L → K 
 Vạch ngắn nhất λ∞K khi e chuyển từ ∞ → K. 
- Dãy Banme: Một phần nằm trong vùng tử ngoại, một 
phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy 
   Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo L  
   Vùng ánh sáng nhìn thấy có 4 vạch: 
   Vạch đỏ Hα     ứng với e: M → L 
   Vạch lam Hβ   ứng với e: N → L 
   Vạch chàm Hγ ứng với e: O → L 
   Vạch tím Hδ    ứng với e: P → L  
Lưu ý: Vạch dài nhất λML (Vạch đỏ Hα ) 
 Vạch ngắn nhất λ∞L khi e chuyển từ ∞ → L. 
- Dãy Pasen: Nằm trong vùng hồng ngoại 
   Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo M 
Lưu ý: Vạch dài nhất λNM khi e chuyển từ N → M. 
 Vạch ngắn nhất λ∞M khi e chuyển từ ∞ → M. 
Mối liên hệ giữa các bước sóng và tần số của các vạch quang phổ của nguyên từ hiđrô: 

 
13 12 23

1 1 1

λ λ λ
= +  và f13 = f12 +f23   (như cộng véctơ) 

hfmn hfmn 

nhận phôtôn phát phôtôn 
Em 

En 

Em > En 

Laiman 

K 

M 

N 

O 

L 

P 

Banme 

Pasen 

Hα Hβ Hγ Hδ 

n=1 

n=2 

n=3 

n=4 

n=5 
n=6 

93



1 2

13 12 23 1 2

1 1 1 λ λλ
λ λ λ λ λ

= + ⇒ =
±

  

Dấu “+” khi dịch mức năng lượng có bước sóng giảm. 

Dấu “-” khi dịch mức năng lượng có bước sóng tăng. 

CHƯƠNG IX: VẬT LÝ HẠT NHÂN 
1. Hiện tượng phóng xạ 
* Số nguyên tử chất phóng xạ còn lại sau thời gian t 

 0 0.2 .
t

tTN N N e     

* Số hạt nguyên tử bị phân rã bằng số hạt nhân con được tạo thành và bằng số hạt (α hoặc e- hoặc e+) được tạo thành: 

 0 0 (1 )tN N N N e       

* Khối lượng chất phóng xạ còn lại sau thời gian t 

 0 0.2 .
t

tTm m m e     

Trong đó: N0, m0 là số nguyên tử, khối lượng chất phóng xạ ban đầu 
      T :  là chu kỳ bán rã 

      
2 0,693ln

T T
   : là hằng số phóng xạ 

 λ và T không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài mà chỉ phụ thuộc bản chất bên trong của chất phóng xạ. 
* Khối lượng chất bị phóng xạ sau thời gian t 

 0 0 (1 )tm m m m e       

* Phần trăm chất phóng xạ bị phân rã: 
0

1 tm e
m


   

   Phần trăm chất phóng xạ còn lại: 
0

2
t

tTm e
m

    

* Khối lượng chất mới được tạo thành sau thời gian t 

 1 0 1
1 1 0(1 ) (1 )t t

A A

A N ANm A e m e
N N A

  
      

Trong đó: A, A1 là số khối của chất phóng xạ ban đầu và của chất mới được tạo thành 
      NA = 6,022.10-23 mol-1 là số Avôgađrô. 
Lưu ý: Trường hợp phóng xạ β+, β- thì A = A1 ⇒ m1 = ∆m  
* Độ phóng xạ H 
Là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, đo bằng số phân rã trong 1 giây. 

 0 0.2 .
t

tTH H H e N 
     

 H0 = λN0  là độ phóng xạ ban đầu. 
   Đơn vị: Becơren (Bq); 1Bq = 1 phân rã/giây 
     Curi (Ci);        1 Ci = 3,7.1010 Bq  
Lưu ý: Khi tính độ phóng xạ H, H0 (Bq) thì chu kỳ phóng xạ T phải đổi ra đơn vị giây(s). 
2. Hệ thức Anhxtanh, độ hụt khối, năng lượng liên kết 
* Hệ thức Anhxtanh giữa khối lượng và năng lượng 
   Vật có khối lượng m thì có năng lượng nghỉ  E = m.c2 

    Với c = 3.108 m/s là vận tốc ánh sáng trong chân không. 

* Độ hụt khối của hạt nhân A
Z X   94



 ∆m = m0 – m 
   Trong đó m0 = Zmp + Nmn = Zmp + (A-Z)mn là khối lượng các nuclôn. 
        m là khối lượng hạt nhân X. 
* Năng lượng liên kết ∆E = ∆m.c2 = (m0-m)c2  

* Năng lượng liên kết riêng (là năng lượng liên kết tính cho 1 nuclôn): E
A

  

Lưu ý: Năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền vững. 
3. Phản ứng hạt nhân 

* Phương trình phản ứng: 31 2 4

1 2 3 41 2 3 4
AA A A

Z Z Z ZX X X X    

   Trong số các hạt này có thể là hạt sơ cấp như nuclôn, eletrôn, phôtôn ... 
   Trường hợp đặc biệt là sự phóng xạ: X1 → X2 + X3 
   X1 là hạt nhân mẹ, X2 là hạt nhân con, X3 là hạt α hoặc β 
* Các định luật bảo toàn 
   + Bảo toàn số nuclôn (số khối):        A1 + A2 = A3 + A4 
   + Bảo toàn điện tích (nguyên tử số): Z1 + Z2 = Z3 + Z4 

   + Bảo toàn động lượng: 1 2 3 4 1 1 2 2 4 3 4 4  m m m mp p p p hay v v v v     
       

 

   + Bảo toàn năng lượng: 
1 2 3 4X X X XK K E K K      

     Trong đó: ∆E là năng lượng phản ứng hạt nhân 

          21
2X x xK m v  là động năng chuyển động của hạt X 

Lưu ý: - Không có định luật bảo toàn khối lượng. 

 - Mối quan hệ giữa động lượng pX và động năng KX của hạt X là: 2 2X X Xp m K  

 - Khi tính vận tốc v hay động năng K thường áp dụng quy tắc hình bình hành 

    Ví dụ: 1 2p p p 
  

 biết ϕ là góc giữa 1 2,p p 
 

  2 2 2
1 2 1 22p p p p p cos    

   hay 2 2 2
1 1 2 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) 2mv m v m v m m v v cos    

   hay 1 1 2 2 1 2 1 22mK m K m K m m K K cos    

   Tương tự khi biết 


1 1φ ,p p
 

 hoặc 


2 2φ ,p p
 

  

 

Trường hợp đặc biệt: 1 2p p
 

 ⇒ 2 2 2
1 2p p p   ( Tương tự khi 1 2p p

 

 hoặc 2p p
 

) 

   v = 0 (p = 0) ⇒ p1 = p2 ⇒ 1 1 2 2

2 2 1 1

K v m A
K v m A

    ( Áp dụng cho sự phóng xạ) 

* Năng lượng phản ứng hạt nhân:   ∆E = (M0 - M)c2  

   Trong đó: 
1 20 X XM m m  là tổng khối lượng các hạt nhân trước phản ứng.  

         
3 4X XM m m   là tổng khối lượng các hạt nhân sau phản ứng. 

Lưu ý: - Nếu M0 > M thì phản ứng toả năng lượng ∆E dưới dạng động năng của các hạt X3, X4 hoặc phôtôn γ. 
    Các hạt sinh ra có độ hụt khối lớn hơn nên bền vững hơn. 

- Nếu M0 < M thì phản ứng thu năng lượng |∆E| dưới dạng động năng của các hạt X1, X2 hoặc phôtôn γ. 
    Các hạt sinh ra có độ hụt khối nhỏ hơn nên kém bền vững. 

* Trong phản ứng hạt nhân 31 2 4

1 2 3 41 2 3 4
AA A A

Z Z Z ZX X X X    

   Các hạt nhân X1, X2, X3, X4 có: 

p


1p


2p


φ
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   Năng lượng liên kết riêng tương ứng là ε1, ε2, ε3, ε4.  
   Năng lượng liên kết tương ứng là ∆E1, ∆E2, ∆E3, ∆E4  
   Độ hụt khối tương ứng là ∆m1, ∆m2, ∆m3, ∆m4  
   Năng lượng của phản ứng hạt nhân  

∆E = A3ε3 +A4ε4 - A1ε1 - A2ε2  
∆E = ∆E3 + ∆E4 – ∆E1 – ∆E2  
∆E = (∆m3 + ∆m4 - ∆m1 - ∆m2)c2 

* Quy tắc dịch chuyển của sự phóng xạ

+ Phóng xạ α ( 4
2 He ): 4 4

2 2
A A
Z ZX He Y

 

     So với hạt nhân mẹ, hạt nhân con lùi 2 ô trong bảng tuần hoàn và có số khối giảm 4 đơn vị. 

   + Phóng xạ β- ( 1
0e ): 0

1 1
A A
Z ZX e Y  

     So với hạt nhân mẹ, hạt nhân con tiến 1 ô trong bảng tuần hoàn và có cùng số khối. 
     Thực chất của phóng xạ β- là một hạt nơtrôn biến thành một hạt prôtôn, một hạt electrôn và một hạt nơtrinô: 

n p e v  

     Lưu ý: - Bản chất (thực chất) của tia phóng xạ β- là hạt electrôn (e-) 
     - Hạt nơtrinô (v) không mang điện, không khối lượng (hoặc rất nhỏ) chuyển động với vận tốc của ánh sáng 

và hầu như không tương tác với vật chất. 

    + Phóng xạ β+ ( 1
0e ): 0

1 1
A A
Z ZX e Y  

     So với hạt nhân mẹ, hạt nhân con lùi 1 ô trong bảng tuần hoàn và có cùng số khối. 
     Thực chất của phóng xạ β+ là một hạt prôtôn biến thành một hạt nơtrôn, một hạt pôzitrôn và một hạt nơtrinô: 

p n e v  

     Lưu ý: Bản chất (thực chất) của tia phóng xạ β+ là hạt pôzitrôn (e+) 
   + Phóng xạ γ (hạt phôtôn) 
      Hạt nhân con sinh ra ở trạng thái kích thích có mức năng lượng E1 chuyển xuống mức năng lượng E2 đồng thời 
phóng ra một phôtôn có năng lượng 

1 2
hchf E E


   

 Lưu ý: Trong phóng xạ γ không có sự biến đổi hạt nhân ⇒ phóng xạ γ thường đi kèm theo phóng xạ α và β. 
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