
 

CHƯƠNG III – SÓNG CƠ 

Chủ đề Mức độ cần đạt  Ghi chú 

 

a) Sóng cơ. Sóng 

ngang. Sóng dọc. 

Các đặc trưng của 

sóng 

 

b) Phương trình sóng 

 

c) Sóng âm. Âm 

thanh, siêu âm, hạ 

âm. Nhạc âm. Độ 

cao của âm. Âm sắc. 

Độ to của âm 

 

d) Hiệu ứng Đốp-ple 

 

e) Sự giao thoa của 

hai sóng cơ. Sóng 

dừng. Cộng hưởng 

âm 

Kiến thức 

- Nêu được sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang là gì và cho ví 

dụ về các loại sóng này. 

- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ sóng, tần số 

sóng, bước sóng, biên độ sóng, năng lượng sóng. 

- Nêu được sóng âm, âm thanh, siêu âm, hạ âm là gì. 

- Nêu được nhạc âm, âm cơ bản, hoạ âm là gì. 

- Nêu được cường độ âm, mức cường độ âm là gì và nêu 

được đơn vị đo mức cường độ âm. 

- Nêu được mối liên hệ giữa các đặc trưng sinh lí của âm 

(độ cao, độ to và âm sắc) với các đặc trưng vật lí của âm. 

- Nêu được hiệu ứng Đốp-ple là gì và viết được công 

thức về sự biến đổi tần số của sóng âm trong hiệu ứng 

này. 

- Nêu được hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì. 

- Nêu được các điều kiện để có thể xảy ra hiện tượng 

giao thoa. 

- Mô tả được hình dạng các vân giao thoa đối với sóng 

trên mặt chất lỏng. 

- Nêu được đặc điểm của sóng dừng và nguyên nhân tạo 

ra sóng dừng. 

- Nêu được điều kiện xuất hiện sóng dừng trên sợi dây. 

- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng âm. 

Kĩ năng 

- Viết được phương trình sóng. 

- Vận dụng được công thức tính mức cường độ âm. 

- Giải được các bài tập đơn giản về hiệu ứng Đốp-ple. 

- Thiết lập được công thức xác định vị trí của các điểm 

có biên độ dao động cực đại và các điểm có biên độ dao 

động cực tiểu trong miền giao thoa của hai sóng. 

- Giải được các bài tập về giao thoa của hai sóng và về 

sóng dừng trên sợi dây. 

- Xác định được bước sóng hoặc tốc độ truyền âm bằng 

phương pháp sóng dừng. 

 

 

 

 

 

 

 

Mức cường độ âm là :   

L (dB) =  10lg
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