
 

CHƯƠNG I – DAO ĐỘNG CƠ 

Chủ đề Mức độ cần đạt  Ghi chú 

 

a) Dao động 

điều hoà. Các 

đại lượng đặc 

trưng 

b) Con lắc lò 

xo. Con lắc 

đơn 

c) Dao động 

riêng.  Dao 

động tắt dần 

d) Dao động 

cưỡng bức. 

Hiện tượng 

cộng hưởng. 

Dao động 

duy trì 

e) Phương 

pháp giản đồ 

Fre-nen 

Kiến thức 

- Phát biểu được định nghĩa dao động điều hoà. 

- Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì. 

- Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều 

hoà. 

- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động 

điều hoà của con lắc lò xo và con lắc đơn. 

- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà 

của con lắc lò xo và con lắc đơn. Nêu được ứng dụng của con lắc 

đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do. 

- Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen. 

- Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng 

hợp hai dao động điều hoà cùng tần số và cùng phương dao động. 

- Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng 

bức là gì. 

- Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra.  

- Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng 

bức, dao động duy trì. 

Kĩ năng 

- Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc lò 

xo và con lắc đơn. 

- Biểu diễn được một dao động điều hoà bằng vectơ quay. 

- Xác định chu kì dao động của con lắc đơn và gia tốc rơi tự do 

bằng thí nghiệm. 

Dao động của con 

lắc lò xo và con lắc 

đơn  khi bỏ qua các 

ma sát và lực cản là 

các dao động riêng. 

Trong các bài toán 

đơn giản, chỉ xét 

dao động điều hoà 

của riêng một con 

lắc, trong đó : con 

lắc lò xo gồm một 

lò xo, được đặt 

nằm ngang hoặc 

treo thẳng đứng: 

con lắc đơn chỉ 

chịu tác dụng của 

trọng lực và lực 

căng của dây treo. 

 


