SÓNG DỪNG
Sóng dừng là một vấn đề hay trong chương trình vật lí phổ thông. Mặc dù chỉ ở mức độ
sơ cấp nhưng không vi thế mà nó mất đi sự thú vị và hấp dẫn. Trong quá trình ôn luyện và
tham gia một số diễn đàn, tôi thấy rằng nhiều bạn học sinh vẫn có những hiểu biết rất hời
hợt, qua loa về sóng dừng. Mặc dù trong đề thi Đại học năm nay các bài tập về sóng dừng
không khó tuy nhiên vẫn phải nghiên cứu kĩ lưỡng vấn đề này. Bởi vậy tôi xin đề cập đến
một số vấn đề về sóng dừng mà bản thân cho là cần thiết. Trước khi đọc chuyên đề này các
bạn học sinh nên đọc kĩ sách giáo khoa trước. Hy vọng các bạn sẽ tìm được những điều cần
thiết sau khi đọc chuyên đề này. Phục vụ tốt hơn cho quá trình ôn luyện.
I. Định nghĩa về sóng dừng.
SKG 12 cơ bản (trang 47) định nghĩa: Sóng truyền trên sợi dây đàn hồi trong trường
hợp xuất hiện các nút và bụng gọi là sóng dừng.
Như vậy sóng dừng là một hiện tượng rất đặc biệt của sóng cơ, khi xảy ra hiện tượng
sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên đó xuất hiện những điểm đứng yên xen kẽ với những
điểm dao động với biên độ khá lớn, lớn hơn biên độ dao động của đầu rung. Những điểm
đứng yên đó được gọi là điểm nút, những điểm dao động với biên độ cực đại gọi là điểm
bụng.
Nút và bụng xen kẽ và cách đều nhau.
II. Giải thích sự hình thành sóng dừng.
1. Giải thích định tính:
Sóng dừng được hình thành là kết quả của sự giao thoa thoa của sóng tới và sóng phản
xạ. Đây là 2 sóng kết hợp bởi vậy sẽ xảy ra giao thoa và hình thành sóng dừng.
2. Giải thích định lượng:
(Ở đây tác giả chỉ nêu 1 cách khái quát vì trong sách giáo khoa đã trình bày rất cụ thể)
Xét sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB
đầu B cố định, đầu A dao động với tần
số f. Xét điểm M trên dây cách B một
khoảng d.
Giả sử phương trình sóng tới tại B là: uTB = Acos t
Phương trình sóng tới tại M:

uM1 = Acos( t + 2 

Phương trình sóng phản xạ tại B: uPXB = Acos( t -  )

d
)


Phương trình sóng phản xạ tại M: uM2 = Acos( t -  -2 

d
)


Vậy phương trình sóng dừng tại M là:
uM = 2Acos(2 

d 

+ )cos( t - )
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2

Từ đây ta rút ra một số nhận xét:
Giáo dục là những gì còn lại sau khi kiến thức học thuộc lòng đã bị quên đi.
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+ Biên độ:

Từ đó suy ra khoảng cách giữa 2 bụng liên tiếp là


2

+ Tương tự ta cũng suy ra khoảng cách giữa 2 nút liên tiếp cúng là


2

+ Các bụng và nút xen kẽ và cách đều, khoảng cách giữa 1 nút và bụng gần nhất là
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III. Đặc điểm của sóng dừng
1. Sự truyền năng lượng trong sóng dừng.
+ Nút sóng luôn đứng yên nên nó không thực hiên công. Do đó năng lương không
truyền qua được nút. Bụng không biến dạng, sức căng dây tại bưng bằng 0 nên bựng không
thực hiên công. Do đó năng lượng cụng không truyền qua bụng.
 Năng lượng của môi đoạn dây dài


có 1 đầu là nút, 1 đầu là bụng thì không đổi,
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năng lượng không truyền ra khỏi đoạn dây cũng như không truyền vào đoạn dây qua nút
hoặc bụng. Năng lượng “dừng” là như vậy.
+ Mặt khác trong mỗi đoạn dây năng lượng truyền từ đầu này đến đầu kia.
2. Sự dao động của các điểm.
Có phải khi xảy ra sóng dừng các điểm trên dây đều dừng lại. Câu trả lời là KHÔNG.
+ Trên đoạn dây trong điền kiện lý tưởng, các nút hoàn toàn đứng yên, các điểm còn
lại vẫn dao động với tốc độ dao động.
Ở đây ta xét 2 khái niệm:
- Tốc độ dao dộng: v = u’
- Tốc độ truyền sóng: v = f
+ Thời gian giữa 2 lần sợi dây duỗi thẳng là

T
. Giải thích điều này như sau: Khi sợi
2

dây duỗi thẳng thì li độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng bằng 0. thời gian giữa
2 lần liên tiếp li độ của phần tử vật chất tại điểm bụng bằng 0 là một nửa chu kì dao động
của nó tức là

T
.
2

+ Hình ảnh sóng dừng mà ta quan sát gồm các bó sóng đều đặn và đối xứng thực chất
chỉ là sự lưu ảnh của mắt trên võng mạc mà thôi.
3. Tính tuần hoàn của sóng dừng.
Tính tuần hoàn của sóng dừng bao gồm:
- Tuần hoàn theo không gian
- Tuần hoàn theo thời gian
+ Tuần hoàn theo không gian:
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 Vậy ta coi biên độ của phần tử vật chất dao động điều hòa với chu kì: 

Ta có phương trình biên độ của phần tử vật chất tại 1 điểm: 2Acos(2 

tức là ở đây biên đọ của phần tử vật chất là một dao động điều hòa, có thể âm hoặc dương
nhưng khi xét chung với phương trình sóng dừng thì biên độ luôn luôn dương.
Ở đây tác giả xin mạn phép sử dụng khái niệm: Độ lệch pha biên độ” dao động.
Như vậy xét 2 điểm trên dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định cách nhau một khoảng
d thì độ lệch pha “biên độ” dao động là:   2

d
.


Công thức đơn giản này lại rất hiệu quả trong việc tính biên độ tại 1 điểm trên dây đang
có sóng dừng khi biết khoảng cách từ điểm đó đến một điểm bụng hay nút.
VD1: Trên 1 sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định, B là 1 bụng, biên độ dao
động tại bụng là A, M cách B 1 đoạn đúng bằng


. Tính biên độ tại M.
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Giải: Ta có thể sử dụng công thức về biên độ dao động để giải bài toán này bằng
cách sử dụng công thức biên độ. Tuy nhiên, ở đây tác giả sẽ sử dụng vecto quay để giải
quyết bài toán nhằn đơn giản các bước tính toán, nhanh gọn thông qua đó có thể hiểu sâu
sắc hơn khái niệm độ lệch pha “biên độ” dao động.
Ta có:
Độ lệch pha biên độ dao động là:

2
  2 3 =

3

Từ đó ta có vectơ quay như bên.
Ta dễ dàng suy ra biên độ dao động tại M
là:

A
.
2

Nhiều bạn học sinh tự hỏi tại sao ở trên vectơ quay ta thấy
Biên độ của M âm, câu trả lời là: Ở đây ta coi biên độ cũng dao
động và “lan truyền” bởi vậy giá trị có thể âm hoặc dương
nhưng khi đưa vào phương trình sóng thì ta khử dấu âm để nó có
dạng phương trình dao động điều hòa.
Chẳng hạn: :


2


2

uM1 = -3cos( t - ) = 3 cos( t + )

VD2: Trên sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định, B là một nút, biên độ dao
động tại bụng là A, điểm M cách B 1 khoảng


. Tính biên độ dao động tại M.
3

Giải: Độ lệch pha biên độ dao động là:

2
  2 3 =

3
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Ta có vectơ quay:
Từ đó dễ dàng suy ra biên độ dao động
tại M là:

3
A
2

Một lần nữa tác giả nhắc lại rằng khái niệm độ lệch pha “biên độ” dao động chỉ là quy
ước mà thôi, về bản chất đó là sự tuần hoàn theo không gian trong sóng dừng. Khi xét
đến độ lệch pha này ta không cần quan tâm đến sự sớm pha hay ngược pha vì điều ta quan
tâm là độ lớn của biên độ dao động. Và ta chỉ xét sự sớm pha hay ngược pha khi xét tính
tuần hoàn theo thời gian.
+ Tính tuần hoàn theo thời gian.
Một điều cần lưu ý là: khi ta nhắc đến khái niệm độ lệch pha ta phải hiểu đó là tính
tuần hoàn theo thời gian. Độ lệch pha biên độ dao động mà tác giả đã đề cập chỉ là để
đơn giản trong giải toán mà thôi. Và một phương trình sóng thì biên độ là cố định, chỉ có
pha dao động thay đổi mà thôi.
Xét phương trình sóng dừng của phần tử vật chất tại 1 điểm:
u = 2Acos(2 

d 

+ )cos( t - )
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Nhìn vào phương trình sóng ta thấy một điều hết sức quan trọng đó là:
Các điểm trên sợi dây đàn hồi khi có sóng dừng ổn định chỉ có thể CÙNG PHA
hoặc NGƯỢC PHA.
Vậy khi nào chúng cùng pha và khi nào chúng ngược pha?
Xét 2 điểm M, N trên sợi đay đang có sóng dừng ổn định với phương trình sóng lần lượt
d1 

+ )cos( t - )
 2
2
d2 

uN = 2Acos(2  + )cos( t - )
 2
2
d1 
d

Ta thấy rằng khi: [2Acos(2  + )].[2Acos(2  2 + )] > 0 thì M, N cùng pha dao
 2
 2

là:

uM = 2Acos(2 

động có nghĩa là khi phương trình biên độ mang cùng 1 dấu (tức là cùng âm hoặc cùng
dương) thì chúng dao động cùng pha.
Ngược lại nếu: [2Acos(2 

d1 
d

+ )].[2Acos(2  2 + )] < 0 thì M, N dao động ngược
 2
 2

pha hay biểu thức biên độ trái dấu nhau.
Đây là trương hợp tổng quát khi ta xét đến độ lệch pha giữa 2 điểm trên sợi dây đang có
sóng dừng ổn định.
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Và điều quan trong cần đặt ra là các điểm trên dây ở vị trí nào thì dao động cùng pha,
ờ vị trí nào thì dao động ngược pha?
Trong nhiều tài liệu tham khảo có ghi 2 nhận xét sau:
1) Các điểm đối xứng qua 1 bụng thì dao động cùng pha
Các điểm đối xứng qua một nút thì dao dộng ngược pha.
Điều đó được mô tả cụ thể như sau:
A là bụng sóng. P, Q đối xứng với nhau qua u
A nên P, Q dao động cúng pha.
B là nút sóng, P, R đối xứng với nhau qua B
Nên dao động ngược pha.
2) Các điểm nằm trên cùng một bó sóng (2 nút sóng liên tiếp) thì dao động cùng pha.
Các điểm nằm thuộc 2 bó sóng liên tiếp thì dao dộng ngược pha.
2 nhận xét trên đều hoàn toàn chính xác tuy nhiên đa số tài liệu không giải thích hoặc
chứng minh 2 nhận xét đó mà chỉ đơn thuần nêu ra, nhiều bạn học sinh chỉ học thuộc mà
khồng hiểu bản chất thực sự của nó. Ở đây tác giả xin đề xuất một hướng để giải thích 2
nhận định trên.
Cơ sở của việc làm rõ 2 nhận định trên là sự cùng dấu hoặc khác dấu của phương
trình biên độ.
* 2 điểm đói xứng với nhau một bụng thì
dao động cung pha.
Đối xứng với nhau qua một bụng ở đây
được hiều là đối xứng với nhau qua đường
thẳng đi qua bung sóng và vuông góc với
phương truyền sóng.
Sử dụng vectơ quay ta có:
Xét B là một bụng sóng. M, N là 2 điểm
đối xứng với nhau qua bụng B, ta dễ
dàng nhận ra phương trình biên độ tại M, N
cùng dấu. Từ đó suy ra M, N dao động cùng
pha.

x

* 2 điểm đối xứng với nhau qua một nút thì dao động
ngược pha.
Xét A là một nút sóng. N,Q đối xứng với nhau qua nút A, Ta dễ thấy phương trình biên
độ tại N, Q ngược dấu nhau. Suy ra dao động tai N, Q ngược pha với nhau.

* Các điểm thuộc cùng một bó sóng
Giáo dục là những gì còn lại sau khi kiến thức học thuộc lòng đã bị quên đi.
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động cùng pha.
Xét bó sóng AmB, ta thấy rằng các điểm thuộc cùng
bó sóng này có phương trình biên độ mang cùng dâu
dương, Vậy chúng dao động cùng pha.
Tường tự cho các bó sóng khác. Nói một cách
đơn giản các điểm thuộc cùng một bó sóng
thì phương trình biên độ mang cùng một dấu.

* Các điểm thuộc 2 bó sòng liên tiếp thì dao động
Ngược pha.
Xét trục Oy chia đường tròn thành 2 phần
biểu diễn cho 2 bó sóng liên tiếp nhau.
Xét 2 điểm M, N bất kì thuộc 2 bó sóng đó.
Dễ thấy phương trinh biên đọ tại M mang
dấu dương còn phương trình biên độ tại N
mang dấu âm. Từ đó suy ra M, N dao động
ngược pha.

Các nhận định trên thường dùng để giải quyết các câu hỏi về pha nhưng chưa thực sự
đầy đủ.
VD:
Các điểm thuộc bó sóng 1 và 3 dao
động cùng pha và ngược pha với
các điểm thuộc bó sóng 2.

Giáo dục là những gì còn lại sau khi kiến thức học thuộc lòng đã bị quên đi.
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Tác giả nghĩ rằng sau những giải thích trên thì bản chất vẫn đề đã sáng tỏ, Các vấn đề
còn lại cũng dễ dàng được giải quyết.
IV. Một số bài toán hay về sóng dừng.
1. ( Đề thi thử THPT Chuyên Phan Bội Châu lần 3 năm 2012)
M, N, P là 3 điểm liên tiếp trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ là 4mm,
dao động tại N ngược pha dao động tại M. MN 

NP
 1 mm. Cứ sau 0.04s sợi dây có dạng
2

một đoạn thẳng. Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua VTCB
(   3.14 )
A: 375 mm/s
B: 363 mm/s
C: 314 mm/s
D: 628 mm/s
M, N dao động ngược pha, có
cùng biên độ nên M, N đối xứng
với nhau qua một nút.
M, N, P cùng biên độ nên ta có thể
Giả sử N, P đối xứng qua bụng A
Độ lêch pha “biên độ” dao động tại M, P là: 
Suy ra:  PM   MN  
PN
NM
 2



2
1
 2  2      6 mm.


2

Độ lệch pha “biên độ” dao động tại N và điểm bụng là:
Vậy A = 8 mm. Mà T= 0.08s, suy ra v = A  = A.

2

1 

6 3

2
= 628 mm. Đáp án D.
T

2. ( Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 3 năm 2012)
Trên sợi dây thẳng có sóng dừng, khoàng cách giữa 1 nút và nút thứ 4 bên phải nó là
15 cm, độ lêch pha giữa M, N ( không trùng với nút sóng) trên dây cách nhau 1,875 cm
có thể có giá trị nào sau đây:
A:


Rad
8

B:

3
Rad
4

C:


Rad
2

D:  Rad

Rất nhiều bạn học sinh giải như sau:
Khoảng cách giữa 1 nút và nút thứ 4 bên phải nó là 2 . Suy ra  = 7.5 cm
Vậy độ lệch pha là:   2

d
1.875 
 2
 Rad

7 .5
2

Giáo dục là những gì còn lại sau khi kiến thức học thuộc lòng đã bị quên đi.
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Đây là một lời giải sai hoàn toàn về mặt bản chất. Công thức trên trong sóng dừng
được vận dụng trong tính tuần hoàn theo không gian. Còn vấn đề độ lệch pha mà đề bài
nêu là tính tuần hoàn theo thời gian.
Lời giải ở đây rất đơn giản: M, N chỉ có thể cùng pha hoặc ngược pha.
Vậy đáp án D là chính xác nhất trong 4 đáp án.
3. ( Đề thi TSĐH Khối A năm 2011)
Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là nút; B là một
điểm bụng gần A nhất. C là trung điểm của AB. AB = 10 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất
giữa 2 lần mà li độ dao động của phần tử vật chất tại B bằng biên độ dao động tại C là 0.2s
. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
C: 1 m/s
D: 0.25 m/s
A: 2m/s
B: 0.5 m/s
Dễ có:   4. AB  40 cm.
Áp dụng tính tuần hoàn theo không gian,
độ lệch pha “biên độ” dao động giữa B, C là:

d

  2  2 8 
Rad.

 4

5
Suy ra   2  2.5 Rad/s. Nên f  Hz
0.2
4
Vậy v = f = 0.5 m/s.

Đáp án B.
Tác giả chỉ đề cập một số bài toán mà theo quan điểm cá nhân là hay và đòi hỏi phải hiểu
sâu sắc vấn đề, nắm vững các kĩ năng giải toán. Còn rất nhiều bài tập hay nữa về sóng
dừng tuy nhiên khi đã thông suốt lý thuyết, việc giải các bài toán sẽ không còn khó khăn.
Chúc các bạn ôn luyện thật tốt. Mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía tất cả bạn đọc.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email: voduyvan@gmail.com.

Giáo dục là những gì còn lại sau khi kiến thức học thuộc lòng đã bị quên đi.
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