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BÀI 11. SỰ PHỤ THUỘC CHU KÌ CON LẮC ĐƠN VÀO CHIỀU DÀI DÂY TREO
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)
Giáo viên: Lê Tiến Hà
Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài giảng “Sự phụ thuộc chu kì con lắc đơn vào chiều dài dây treo”
thuộc “Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Lê Tiến Hà)” tại website Hocmai.vn. Để có thể
nắm vững kiến thức phần “Sự phụ thuộc chu kì con lắc đơn vào chiều dài dây treo”, Bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng
với bài giảng này.

1. Khái niệm : Con lắc đơn là một hệ thống bao gồm 1 dây ℓ (hoặc thanh mảnh) khối lượng không đáng
kể, không co dãn, một đầu dây cố định, một đầu treo vật có khối lượng m
+ Điều kiện dao động điều hòa : góc mở  ≤ 100 (sai số ≤ 1%)
+ Một số công thức gần đúng :
 1, 2, 3, …. n << 1
 (1 + 1)(1 + 2)… (1 + n) = 1 + 1 + 2 + …n
 (1 + )n
= 1 + n
k1
k2
 (1 + 1) (1 + 2) …
= 1 + k11 + k22 + …..
Ví dụ:
a) 1,001.1,002.0,998.1,005 = (1 + 0,001)(1 + 0,002)(1 – 0,002)(1 + 0,005)  Áp dụng 
 1 + (0,001 + 0,002 – 0,002 + 0,005) = 1,006
b) 1,002.1,003.1,004.0,999 = (1  0,002).(1  0,003).(1  0,004).(1 0,001)  Áp dụng 
 1  0,002  0,003  0,004  0,001  1,004
2. Chu kì, tần số của con lắc đơn

Q

+ Áp dụng định luật II Niutơn: P  T  ma
Chiếu lên Ox ta có: – Psin = ma
 – mg = ma
s
 g  a  s


T

g
 s  s  0

Đặt : 2 

g

M

 s’’ + 2.s = 0

Vậy vật dao động điều hòa:  

O

g

T  2

f
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 T phụ thuộc chiều dài dây ℓ  cắt, nối dây
 T phụ thuộc nhiệt độ: {ℓ = ℓ0(1 + t)}
 T phụ thuộc vị trí địa lí

T  2

 T phụ thuộc độ cao, độ sâu

g
 T phụ thuộc vào ngoại lực {
 T phụ thuộc nhiệt độ và độ cao (hoặc độ sâu)

DẠNG 1. SỰ PHỤ THUỘC CHU KÌ CON LẮC ĐƠN VÀO CHIỀU DÀI DÂY TREO
+ Phương pháp giải: Phương pháp tỉ lệ


g  T0


T

T  2
g 

T0  2

0

0

Ví dụ 1: Cho một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 1 m, một đầu cố định, một đầu treo vật có khối lượng m =
100 g, dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường g  2 = 10 m/s2. Tìm chu kì dao động của con lắc
này.
Hướng dẫn:
Ta có: T  2

g

 2s

Ví dụ 2: Cho một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 1 m, được cắt thành hai đoạn để làm 2 con lắc đơn khác
nhau. Trong cùng 1 khoảng thời gian t, con lắc thứ nhất thực hiện 15 dao động trong khi đó con lắc thứ 2
thực hiện 20 dao động
a) Tìm ℓ1 và ℓ2, T1 và T2
b) Xác định khoảng thời gian t nói trên
c) Giả sử tại thời điểm ban đầu hai vật xuất phát từ cùng một vị trí biên, chuyển động về cùng hướng. Xác
định thời gian nhỏ nhất để trạng thái trên lặp lại như cũ.
d) Giả sử tại thời điểm ban đầu hai vật xuất phát từ cùng một vị trí biên, chuyển động về cùng hướng. Sau
khoảng thời gian nhỏ nhất là bao nhiêu thì hai vật lại gặp nhau.
Hướng dẫn:
T1  2

a) Ta có: T  2

g


T2  2

1

g
2

2

T 
 2  
 T1 

2
1

g
2

T 15 3  T2 
9
    
t = 15T1 = 20T2  2 
T1 20 4  T1  16
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Mặt khác: ℓ1 + ℓ2 = 1m  




1
 1,6
T1  2
g
 1  64cm



1

2  36cm

2
2  1  100
T2  2 g  1,2s

2

9

16

b) t = 15T1 = 15.1,6 = 24 s
c) Chu kì trùng phùng:
Cách 1: t = n1.T1 = n2.T2 

T2 n1 3 n1  3k

 
T1 n 2 4 n 2  4k

 t = 3kT1 = 4kT2 
 tmin = 3T1 = 3.1,6 = 4,8 s (nhỏ nhất khi k = 1)
Cách 2: t = 15T1 = 20T2 = 5(3T1 = 4T2) = 5T12
d) x01 = x02 = A
x1 = Acos1t
4
1t
3
Hoặc có thể sử dụng phương trình li độ góc:
1 = 0cos1t
2 = 0cos2t

x2 = Acos2t = Acos

Để hai vật gặp nhau: x1 = x2  Acos1t = Acos

4
4
1t  1t =
3
3


 1t  k2 1

1t  k2  2 

Giải (1):
1
2
1t  k2  t  k.3.
 3kT1
3
1

1  t1  3kT1

Giải (12):
4
7
3 2
3 
1t  1t  k2  1t  k2  t  k. .
 k  T1 
3
3
7 1
7 

 2   t 2  k 

3 
T1 
7 

tmin = min(t1.t2) =

3
T1
7

Ví dụ 2*: Cho hai con lắc đơn có chiều dài hơn kém nhau 36 cm.Trong cùng 1 khoảng thời gian t, con
lắc thứ nhất thực hiện 16 dao động trong khi đó con lắc thứ 2 thực hiện 20 dao động
a) Tìm ℓ1 và ℓ2, T1 và T2
b) Xác định khoảng thời gian t nói trên
c) Chu kì của con lắc trùng phùng
d) Giả sử tại thời điểm ban đầu hai vật xuất phát từ cùng một vị trí cân bằng, chuyển động với cùng biên
độ góc. Sau khoảng thời gian nhỏ nhất là bao nhiêu thì hai sợi dây lại song song với nhau
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Hướng dẫn
…………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………
Ví dụ 3. Cho một con lắc đơn có chiều dài ℓ0 đang dao động điều hòa với chu kì T0. Nếu giảm chiều dài
con lắc một lượng a thì chu kì dao động của con lắc là T1 = 0,8 s. Nếu tăng chiều dài con lắc một lượng a
thì chu kì dao động của con lắc là T2 = 1,2 s.
a) Tìm T0.
b) Nếu tăng chiều dài sợi dây thêm một lượng 2a thì chu kì sợi dây là bao nhiêu?
Hướng dẫn
…………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………
Ví dụ 4. Cho một con lắc đơn đang dao động điều hòa với chu kì T0 = 2s. Giảm chiều dài con lắc một
lượng ℓ1 thì chu kì dao động của con lắc là T1 = 1,5 s. Nếu tăng chiều dài con lắc một lượng ℓ2 thì chu
 1
kì dao động của con lắc là T2 = 2,5 s. Tính tỉ số
 2
Hướng dẫn
…………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………
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GAME “GIẢI MÃ V.LÝ 500+”
Câu 1. Cho một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 25 cm, dao động tại nơi có gia tốc trọng trường
là g  2 = 10 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là:
A. 1 s
B. 10 s
C. 2 s
D. 1,5 s
Câu 2. Cho hai con lắc đơn có chiều dài hơn kém nhau 63 cm. Trong cùng một khoảng thời
gian t, con lắc thứ nhất thực hiện 20 dao động, con lắc thứ hai thực hiện 15 dao động. Biết
hai con lắc dao động cùng biên độ góc và tại thời điểm ban đầu cùng xuất phát từ vị trí biên.
Sau khoảng thời gian nhỏ nhất là bao nhiêu dây treo hai con lắc lại song song với nhau?
Câu 3. Cho một con lắc đơn có chiều dài ℓ0 đang dao động điều hòa với chu kì T0 = 2s. Giảm
chiều dài con lắc một lượng ℓ1 thì chu kì dao động của con lắc là T1 = 1,8 s. Nếu tăng chiều
dài con lắc một lượng ℓ2 thì chu kì dao động của con lắc là T2 = 2,4 s. Tính tỉ số
Câu 4. Cho một con lắc đơn có chiều dài ℓ0 đang dao động điều hòa với chu kì T0. Nếu giảm
chiều dài con lắc một lượng a thì chu kì dao động của con lắc là T1 = 0,2 s. Nếu tăng chiều
dài con lắc một lượng 2a thì chu kì dao động của con lắc là T2 = 1,6 s. Tìm T0.
Câu 5. Cho một con lắc đơn có chiều dài ℓ0 đang dao động điều hòa với chu kì T0 = 1 s. Nếu
tăng chiều dài con lắc một lượng a thì chu kì dao động của con lắc là T1 = 1,2 s. Nếu tăng
chiều dài con lắc một lượng 2a thì chu kì dao động T2 của con lắc là bao nhiêu?
Đáp án và lời giải các em gửi về theo địa chỉ:
Mail: haletienvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ltienha?fref=ts

Giáo viên: Lê Tiến Hà
Nguồn:

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
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BÀI 11. SỰ PHỤ THUỘC CHU KÌ CON LẮC ĐƠN VÀO CHIỀU DÀI DÂY TREO
(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)
Giáo viên: Lê Tiến Hà
Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng “Sự phụ thuộc chu kì con lắc đơn vào chiều dài dây
treo” thuộc Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Lê Tiến Hà)” tại website Hocmai.vn để giúp
các Bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả,
Bạn cần học trước bài giảng, sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này.

Bài 1. Tại một nơi xác định. Chu kì dao động điều hòa của con ℓắc đơn tỉ ℓệ thuận với
A. Chiều dài con ℓắc
B. Căn bậc hai chiều dài con ℓắc
C. Căn bậc hai gia tốc trọng trường
D. Gia tốc trọng trường
Bài 2. Tại cùng một nơi, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hòa của nó
A. giảm 2 lần.
B. giảm 4 lần.
C. tăng 2 lần.
D. tăng 4 lần.
Bài 3. Một con lắc đơn chiều dài ℓ dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường với biên độ góc nhỏ.
Chu kỳ dao động của nó là
A. T  2π

g

B. T 

g

C. T 

1
2π g

D. T  2π

g
2

Bài 4. Một con lắc đơn gồm một sợi dây dài ℓ = 1 m, dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = π = 10
m/s2. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc là
A. T = 20 (s).
B. T = 10 (s).
C. T = 2 (s).
D. T = 1 (s).
2
2
Bài 5. Một con lắc đơn có chu kỳ T = 1 s khi dao động ở nơi có g = π m/s . Chiều dài con lắc là
A. ℓ = 50 cm.
B. ℓ = 25 cm.
C. ℓ = 100 cm.
D. ℓ = 60 cm.
Bài 6. Một vật nặng m = 1kg gắn vào con ℓắc đơn ℓ 1 thì dao động với chu kỳ T 1. Hỏi nếu gắn vật m2 =
2m1 vào con ℓắc trên thì chu kỳ dao động ℓà:
A. Tăng ℓên

2

B. Giảm

2

C. Không đổi

D. Tất cả đều sai

Bài 7. Tìm phát biểu sai về con ℓắc đơn dao động điều hòa.
A. Tần số không phụ thuộc vào điều kiện kích thích ban đầu
B. Chu kỳ không phụ thuộc vào khối ℓượng của vật
C. Chu kỳ phụ thuộc vào độ dài dây treo
D. Tần số không phụ thuộc vào chiều dài dây treo
Bài 8. Con ℓắc đơn có chiều dài ℓ 1 thì dao động với chu kì T 1; chiều dài ℓ 2 thì dao động với chu kì T 2,
nếu con ℓắc đơn có chiều dài ℓ = ℓ 1+ ℓ2 thì chu kỳ dao động của con ℓắc ℓà?
TT
A. T2 = T12  T22
B. T2 = T12  T22
C. T2 = T1 + T2
D. T = 1 2
2
Bài 9. Con ℓắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu giảm chiều dài dây xuống 2 hai ℓần và tăng
khối ℓượng của vật nặng ℓên 4 ℓần thì chu kỳ của con ℓắc sẽ như thế nào?
A. Không thay đổi

B. Giảm

2 ℓần

C. Tăng 2 ℓần

D. đáp án khác

Bài 10. Cho hai con lắc đơn có chiều dài tương ứng ℓ1 = 10 cm và ℓ2 dao động điều hòa tại cùng một nơi.
Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 20 dao động thì con lắc thứ 2 thực hiện
10 dao động. Chiều dài con lắc thứ hai là
A. ℓ2 = 20 cm.
B. ℓ2 = 40 cm.
C. ℓ1 = 30 cm.
D. ℓ1 = 80 cm.

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 6 -

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Lê Tiến Hà)

Bài 11. Một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 80 cm dao động điều hòa, trong khoảng thời gian t nó thực hiện
được 10 dao động. Nếu giảm chiều dài con lắc 60 cm thì cũng trong khoảng thời gian t trên nó thực hiện
được bao nhiêu dao động? (Coi gia tốc trọng trường là không đổi)
A. 40 dao động.
B. 20 dao động.
C. 80 dao động.
D. 5 dao động.
Bài 12. Hai con lắc đơn có chiều dài ℓ1, ℓ2 dao động cùng một vị trí, hiệu chiều dài của chúng là 16 cm.
Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 10 dao động, con lắc thứ hai thực hiện
được 6 dao động. Khi đó chiều dài của mỗi con lắc là
A. ℓ1 = 25 cm và ℓ2 = 9 cm.
B. ℓ1 = 9 cm và ℓ2 = 25 cm.
C. ℓ1 = 2,5 m và ℓ2 = 0,09 m.
D. ℓ1 = 2,5 m và ℓ2 = 0,9 m
Bài 13. Một con lắc đơn có chiều dài ℓ đang dao động điều hòa với chu kì T. Nếu tăng chiều dài con lắc
thêm một đoạn nhỏ ℓ thì sự thay đổi chu kì của con lắc là T. Mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho là

T

T
T
.
B. T  .
C. T  T
D. T  .
2
2
2
Bài 14. Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với tần số 3Hz, con lắc đơn có
chiều dài ℓ2 dao động với tần số 4Hz. Con lắc có chiều dài ℓ1 + ℓ2 sẽ dao động với tần số là
A. 1Hz.
B. 7Hz.
C. 5Hz.
D. 2,4Hz.
Bài 15. Hai con lắc đơn có chiều dài hơn kém nhau 22cm, đặt ở cùng một nơi. Người ta thấy rằng trong
cùng một khoảng thời gian t, con lắc thứ nhất thực hiện được 30 dao động, con lắc thứ hai thực hiện 36
dao động. Chiều dài của các con lắc là
A. 72cm và 50cm.
B. 44cm và 22cm.
C. 132cm và 110cm.
D. 50cm và 72cm.
Bài 16. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng ℓ = 1,6 m dao động điều hòa với chu kì T. Nếu cắt bớt
dây treo đi một đoạn 0,7 m thì chu kì dao động là T1 = 3s. Nếu cắt tiếp dây treo đi một đoạn 0,5m nữa thì
chu kì dao động là T2 bằng bao nhiêu ?
A. 1s.
B. 2s.
C. 3s.
D. 1,5s.
Bài 17. Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là ℓ1 và ℓ2, tại cùng một nơi trên trái đất, chúng có chu kỳ
dao động tương ứng là T1 = 3,0s và T2 = 1,8s. Chu kỳ dao động của con lắc có chiều dài bằng ℓ = ℓ1 – ℓ2
là:
A. 2,4s.
B. 1,2s.
C. 4,8s.
D. 2,6.
Bài 18. Một con lắc đơn có độ dài bằng ℓ. Trong khoảng thời gian t nó thực hiện được 6 dao động. Nếu
giảm bớt độ dài con lắc một đoạn 16cm thì trong khoảng thời gian t như trước, nó thực hiện được 10
dao động. Cho g = 9,8 m/s2. Độ dài ban đầu và tần số ban đầu của con lắc lần lượt là
A. 25cm, 10Hz.
B. 25cm, 1Hz.
C. 25m, 1Hz.
D. 30cm, 1Hz.
Bài 19. (CĐ – 2012): Tại một vị trí trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động điều hòa với chu kì
T1; con lắc đơn có chiều dài ℓ2 (ℓ2 < ℓ1) dao động điều hòa với chu kì T2. Cũng tại vị trí đó, con lắc đơn có
chiều dài ℓ1 – ℓ2 dao động điều hòa với chu kì là
TT
TT
A. 1 2
B. T12  T22
C. 1 2
D. T12  T22
T1  T2
T1  T2
A. T 

Bài 20. (CĐ – 2012): Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một vị trí trên Trái Đất. Chiều dài và
chu kì dao động của con lắc đơn lần lượt là ℓ1, ℓ2 và T1, T2. Biết T1/T2 = 1/2. Hệ thức đúng là:
1
1
A. 1  2
B. 1  4
C. 1 
D. 1 
4
2
2
2
2
2
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Bài 21. (CĐ 2007): Tại một nơi, chu kì dao động điều hòa của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiều
dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa 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.
Bài 22. (ĐH - 2009): Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời
gian t, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng
trong khoảng thời gian t ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là
A. 144 cm.
B. 60 cm.
C. 80 cm.
D. 100 cm.
2
Bài 23. (ĐH - 2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s , một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm
ngang dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10
N/m. Khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là
A. 0,125 kg
B. 0,750 kg
C. 0,500 kg
D. 0,250 kg
Bài 24. (CĐ – 2013): Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là ℓ1 và 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 ℓ2/ℓ1 bằng
A. 0,81.
B. 1,11.
C. 1,23.
D. 0,90.
Bài 25. Một con lắc đơn A dao động trước mặt con lắc đồng hồ gõ giây B có chu kì dao động TB = 2s.
Thời gian giữa hai lần trùng phùng liên tiếp của hai con lắc B là 9 phút 50 giây. Tính chu kì TA của con
lắc A biết rằng chu kì cuả nó lớn hơn 2 s một chút.
A. 2 s
B. 1,9932 s
C. 2,0068 s
D. 2,01 s
Bài 26. Dùng các chớp sáng tuần hòan chu kỳ 2s để chiếu sáng một con lắc đơn đang dao động. Ta thấy,
con lắc dao động biểu kiến với chu kỳ 30 phút với chiều dao động biểu kiến cùng chiều dao động thật.
Chu kỳ dao động thật của con lắc là:
A. 2,005s
B. 1,978s
C. 2,001s
D. 1,998s
Bài 27. Hai con lắc đơn đặt gần nhau dao động nhỏ với chu kì lần lượt là 1,5s và 2s trên hai mặt phẳng
song song. Tại thời điểm t nào đó cả hai con lắc đều qua vị trí cân bằng theo một chiều nhất định. Thời
gian ngắn nhất để hiện tượng trên lặp lại là:
A. 3s
B. 4s
C. 5s
D. 6s
Bài 28. Hai con lắc đơn có chiều dài ℓ1 và ℓ2 dao động nhỏ với chu kì T1 = 0,6(s), T2 = 0,8(s) cùng được
kéo lệch góc 0 so với phương thẳng đứng và buông tay cho dao động. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu
thì hai con lắc lại ở trạng thái này.
A. 2(s)
B. 2,5(s)
C. 4,8(s)
D. 2,4(s)
Bài 29. Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là T1 = 4s và T2 = 4,8s. Kéo hai con lắc
lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ.. Thời gian để hai con lắc trùng phùng lần thứ 2 là
bao nhiêu và khi đó mỗi con lắc thực hiện bao nhiêu dao động
A. 24s; 10 và 11 dao động.
B. 48s; 10 và 12 dao động.
C. 22s; 10 và 11 dao động.
D. 23s; 10 và 12 dao động.
Bài 30. Hai con lắc đơn dao động với các chu kì lần lượt là T1 = 6,4s, T2 = 4,8s khoảng thời gian giữa hai
lần chúng cùng đi qua vị trí cân bằng và cùng chiều liên tiếp là
A. 11,2s.
B. 5,6s.
C. 30,72s.
D. 19,2s.
Bài 31. Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là T1 = 4s và T2 = 4,8s. Kéo hai con lắc
lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ. Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì hai con lắc
sẽ đồng thời trở lại vị trí này:
A. 8,8s
B. 12s.
C. 6,248s.
D. 24s
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Bài 32. Hai con lắc lò xo treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là T1 = 2s và T2 = 2,1s. Kéo hai con lắc
ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn như nhau rồi đồng thời buông nhẹ. Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu
thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này:
A. 88s
B. 42s.
C. 62,48s.
D. 24s
Bài 33. Đặt con lắc đơn dài hơn dao động với chu kì T gần 1 con lắc đơn khác có chu kì dao động T0 =
2(s). Cứ sau ∆t = 200(s) thì trạng thái dao động của hai con lắc lại giống nhau. Chu kì dao động của con
lắc đơn là
A. T  1,98 (s)
B. T  2,303 (s)
C. T  2,21 (s)
D. T  1,72 (s).
Bài 34. Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là T1 = 0,2 s và T2 (với T1 < T2). Kéo hai
con lắc lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ. Thời gian giữa 3 lần trùng phùng liên tiếp là
4 s. Tìm T2?
A. 0,1s
B. 2/9 s.
C. 9/2 s.
D. 3/4 s
Bài 35. Một con lắc lò xo và một con lắc đơn, khi ở dưới mặt đất cả hai con lắc này cùng dao động với
chu kì T = 2s. Đưa cả hai con lắc lên đỉnh núi (coi là nhiệt độ không thay đổi) thì hai con lắc dao động
lệch chu kì nhau. Thỉnh thoảng chúng lại cùng đi qua vị trí cân bằng và chuyển động về cùng một phía,
thời gian giữa hai lần liên tiếp như vậy là 8 phút 20 giây. Tìm chu kì con lắc đơn tại đỉnh núi đó.
A. 2,010s.
B. 1,992s.
C. 2,008s.
D. 1,008 s.
Bài 36. Một con lắc đơn có chu kì dao động T chưa biết dao động trước mặt một con lắc đồng hồ có chu
kì T0 = 2s. Con lắc đơn dao động chậm hơn con lắc đồng hồ một chút nên có những lần hai con lắc chuyển
động cùng chiều và trùng nhau tại vị trí cân bằng của chúng (gọi là những lần trùng phùng). Quan sát cho
thấy khoảng thời gian giữa hai lần trùng phùng liên tiếp bằng 7 phút 30 giây. Hãy tính chu kì T của con
lắc đơn và độ dài con lắc đơn. Lấy g = 9.8 m/s2.
A. 1,98s và 1m
B. 2,009s và 1m
C. 2,009s và 2m
D. 1,98s và 2m
Bài 37. Cho con lắc đơn dao động trước mặt một con lắc của đồng hồ gõ giây có chu kì dao động là 2s.
Quan sát cho thấy hai lần trùng phùng kế tiếp cách nhau 9 phút 30 giây. Biết chiều dài của con lắc đơn là ℓ
= 1 m. Hãy xác định gia tốc rơi tự do g tại vị trí đặt của con lắc.
A. 9,874 (m/s2).
B. 9,811 (m/s2).
C. 9,791 (m/s2).
D. 9,654 (m/s2).
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