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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG ĐIỆN VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 

 
Câu 1: Mạch dao động LC lí tưởng, HL 410 ; C=25pF. Tại thời điểm ban đầu dòng điện trong mạch là 20mA; hiệu 
điện thế hai đầu bản tụ là V340 . Xác định dòng điện cực đại trong mạch. 
A. 0,02A  B. 0,04A  C. 0,02 2A   D. 0,04 2A  
Câu 2: Cho mạch dao động lí tưởng LC. Khi hđt hai đầu bản tụ là 1,2V thì dòng điện trong mạch là 1,8mA; còn khi hđt 
hai đầu bản tụ là 0,9V thì dòng điện trong mạch là 2,4mA. Biết L=5mH. 2 10  . Xác định tần số dao động của mạch 
A. 35.10  Hz  B. 45.10  Hz  C. 32,5.10  Hz D. 42,5.10  Hz 
Câu 3: Trong dao động điện từ của mạch LC lí tưởng, điện tích cực đại trên tụ là C610  và cường độ dòng điện cực đại là 
10A. Tần số dao động của mạch là:  A. /5 (MHz)  B. 5/ (MHz)  C. /5 kHz   D. 5/ kHz  
Câu 4: Trong mạch dao động LC, điện tích trên tụ biến thiên điều hòa với phương trình tQq cos0 . Khi WL=3 WC thì điện 

tích trên tụ có độ lớn:   A. Q0/4    B. Q0/8    C. Q0/2    D. 2/0Q  
Câu 5: Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là   Ati 1000sin4  và L=5mH. Hđt giữa hai bản tụ khi dòng điện trong 

mạch là 2A là:    A. V10     B. V210  C. V310  D. V20  
Câu 6: Mạch LC có L=1mH. Khi hđt trên tụ là 4V và 2V thì dòng điện trong mạch tương ứng 2mA và 4mA. Tần số góc của 
mạch:    A. srad /10.5 6  B. srad /107    C. srad /106  D. srad /10.5 7  
Câu 7: Một mạch dao động gồm C=18nF; HL 6 . Hđt cực đại giữa hai bản tụ 4V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch: 
A. 2mA  B. 219,1mA  C. 12mA  D. 55,2mA 
Câu 8: Mạch dao động LC lí tưởng có HL 5 ; C=25nF. Hđt cực đại giữa hai bản tụ là U0=4V. Khi hđt hai bản tụ là 2/0U  
thì dòng điện trong mạch có độ lớn  A. 0,24A    B. 0,36A    C. 0,2A    D. 0,4A 
Câu 9: Mạch dao động LC có FC 10 ; L=100mH. Tại một thời điểm hđt hai đầu bản tụ là 4V thì dòng điện trong mạch là 
30mA. Cường độ cực đại trong mạch là  A. 20mA    B. 40mA    C. 60mA    D. 50mA 
Câu 10: Mạch dao động điện từ điều hòa LC gồm tụ điện C = 30 nF và cuộn cảm L = 25 mH. Nạp điện cho tụ điện đến hiệu 
điện thế 4,8 V rồi cho tụ phóng điện qua cuộn cảm, cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 
A. I = 3,72 mA. B. I = 4,28 mA. C. I = 5,26 mA. D. I = 6,34 mA. 
Câu 11: Trong mạch dao động LC có hđt cực đại hai bản tụ là 0U , dòng điện cực đại trong mạch là 0I . Khi dòng điện trong 

mạch là 05,0 I  thì hđt hai bản tụ có độ lớn là:  A. 0U     B. 035,0 U  C. 03U     D. 05,0 U  
Câu 12: Trong một mạch dao động LC có FC /6 . Điện áp cực đại trên tụ là 4,5V; dòng điện cực đại trong mạch là 3mA. 
Chu kì dao động của mạch là:   A. 9ms    C. 18ms    C. 1,8ms    D. 0,9ms 
Câu 13: Mạch dao động LC có 24C F , L=0,06H. Hđt cực đại giữa hai bản tụ là 16V. Khi dòng điện trong mạch có giá trị 

0,16A thì hđt giữa hai bản tụ là  A. 8V B. 4V C. 8 2V  D. 8 3V  
Câu 14: Một mạch dao động LC lí tưởng với tần số 65.10 /rad s  . Khi điện tích tức thời giữa hai bản tụ là 83.10 C  thì 
dòng điện tức thời trong mạch là 0,05A. Điện tích lớn nhất trên tụ là 
A. 83,2.10 C   B. 83,0.10 C   C. 82,0.10 C   D. 81,8.10 C  
Câu 15: Trong mach dao động LC, điện tích trên tụ biến thiên điều hòa với tần số f. Sau những khoảng thời gian như nhau 
năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là: A. 0,125/f    B. 0,25/f    C. 0,5/f    D. 0,375/f 
Câu 16: Mạch dao động LC có 2C F , L=10mH. Xác định năng lượng dao động điện từ của mạch nếu tại thời điểm cường 
độ dòng điện trong mạch là 1A thì hđt hai bản tụ là 100V? A. 15mJ B. 5mJ C. 10mJ D. 25mJ 
Câu 17: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện không đổi có suất điện động E và điện  trở trong r, 
cuộn dây  thuần cảm có độ  tự cảm L,  tụ điện có điện dung C. Ban đầu  ta đóng khoá K. Sau khi 
dòng điện đã ổn định, ta mở khoá K. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 

A. 0U E         B. 0
E LU
r C

   C. 0
EU LC
r

  D. 0
E LU
r C

  

Câu 18: Một mạch dao động LC. Khi tăng L lên 4 lần và C tăng lên 4 lần thì tần số mạch sẽ: 
A. giảm 16 lần  B. tăng 4 lần  C. tăng 16 lần   D. giảm 4 lần 
Câu 19: Trong mạch dao động LC nếu giảm khoảng cách hai tụ đi 2 lần thì tần số dao động của mạch sẽ 
A.tăng 2 lần    B.giảm 2 lần    C.tăng 2  lần   D.giảm 2  lần 
Câu 20: Trong mạch dao động LC nếu tăng tiết diện hai bản tụ lên 4 lần thì chu kì dao động của mạch sẽ 
A. tăng 4 lần    B. tăng 2 lần    C. giảm 4 lần    D. giảm 2 lần 
 
Viết phương trình và Tính thời điểm 
Câu 21: Một mạch dao động C lí tưởng. C=100pF; L=1mH. Ban đầu tích cho tụ đến hđt cực đại bằng một nguồn một chiều có 
suất điện động E=10V. Lấy 102  . Biểu thức của dòng điện trong mạch là: 
A.   mAti 2/10cos 6     B.   mAti 610sin  C.   mAti  610sin   D.   mAti 2/10cos 6    
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Câu 22: Cho mạch dao động LC có FC 1 ; L=4H. Tại thời điểm t=0 dòng điện trong mạch cực đại và bằng 10A. Xác định 
điện tích trên tụ tại thời điểm st 3/10.16 3  ? A. C210  B. C210  C. 1mC D. -1mC 
Câu 23: Một tụ điện có điện dung C=10nF được tích bởi một nguồn một chiều có suất điện động là E=12V. Sau khi tụ 
được tích điện ta nối tụ với cuộn dây L=1,6mH tạo thành một mạch LC lí tưởng. Viết phương trình của dòng điện trong 
mạch. Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu nối mạch. 
 A.   mAti 2/10.25cos30 4    B.    530cos 2.10 / 2i t mA    C.    520cos 2.10 / 2i t mA    D.    420cos 25.10 / 2i t mA   
Câu 24: Một tụ điện có điện dung C=10nF được tích bởi một nguồn một chiều có suất điện động là E=12V. Sau khi tụ 
được tích điện ta nối tụ với cuộn dây L=1,6mH tạo thành một mạch LC lí tưởng. Tính thời gian kể từ thời điểm ban đầu 
đến khi dòng điện trong mạch có độ lớn bằng mA215  lần thứ 5.  
A. 0,014ms  B. 0,016ms  C. 0,028ms  D. 0,032ms 
Câu 25: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm 5L H , 5C F .Khoảng thời gian liên tiếp mà điện tích trên tụ có độ lớn 

cực đại là :     A. 6.10 s   B. 62,5 .10 s   C. 65 .10 s   D. 610 .10 s   
Câu 26: Biểu thức điện tích trên tụ có dạng  6/cos0   tQq . Sau 5/24 chu kì thì tỉ số năng lượng từ trường và năng lượng 
điện trường là    A. 4 B. 2 C. 1/2 D. 1 
Câu 27: Trong mạch dao động LC lí tưởng. Cứ sau những khoảng thời gian 0t  thì năng lượng điện trường lại bằng năng lượng 

từ trường. Chu kì dao động riêng của mạch là  A. 2 0t  B. 4 0t  C. 8 0t  D. 0t  
Câu 28: Một tụ điện có C 1 F   được tích điện với hiệu điện thế cực đại Uo. Sau đó cho tụ điện phóng điện qua một cuộn dây 
thuần cảm có hệ số tự cảm L = 9 mH. Coi 2 10  . Để hiệu điện thế trên tụ điện bằng một nửa giá trị cực đại thì khoảng thời 
gian ngắn nhất kể từ thời điểm nối tụ với cuộn dây là A. 1,5.10-9 s. B. 0,75.10-9 s. C. 5.10-5 s. D. 10-4  s. 
Câu 29: Mạch dao động LC lí tưởng đang dao động điện từ tự do với chu kì T. Khoảng thời gian ngắn nhất từ vị trí năng lượng 
từ trường bằng 3 lần năng lượng điện trường đến vị trí năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là  
A. T/6  B. T/12  C. T/16  D. T/24 
Câu 30: Môt mạch dao động gòm cuộn dây có L=2mH, 2C F . Năng lượng điện từ trong mạch là 614.10 J . Tại thời 
điểm hđt trên hai bản tụ là 2V thì dòng điện trong mạch là A. 1A B. 0,1A C. 0,2A D. 2A 
Câu 31: Trong mạch dao động LC dao động với chu kì T khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần năng lượng điện trường bằng 
3 lần năng lượng từ trường là:   A. T/3 B. T/6 C. T/12 D. T/4 
Câu 32: Một mạch dao động LC lí tưởng có chu kì 8 s . Thời gian để một nửa năng lượng điện trường cực đại trong tụ 
chuyển thành năng lượng từ trường trong cuộn cảm là A. 1 s  B. 2 s  C. 3 s  D. 4 s  
Câu 33: Một mạch dao động LC lí tưởng có mFC 2/1 ; HC 5/1 . Sau Sau khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi hđt 
hai đầu tụ cực đại đến khi năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là: 
A. 2/300s     B. 1/300s     C. 1/400s     D. 1/200s 
Câu 34: Trong dao động điện từ của mạch LC, khi hđt hai đầu bản tụ là 1,2V thì dòng điện trong mạch là 1,8mA còn khi hđt 
hai đầu bản tụ là  0,9V thì dòng điện trong mạch là 2,4mA. Biết L=5mH. Xác định điện dung của tụ và năng lượng điện từ của 
mạch? 
A. 20nF và 2,25.10-9J B. 200nF và 2,25.10-8J C. 20nF và 2,25.10-8J D. 200nF và 2,25.10-9J 
 
Bài toán ghép hai tụ 
Câu 35: Một mạch dao động khi dùng tụ 1C  thì tần số mạch là 60kHz, khi dùng tụ 2C  tần số mạch là 80kHz. Khi hai tụ 1C  

và 2C  mắc song song thì tần số mạch là bao nhiêu? A. 140kHz    B. 100kHz    C. 70kHz    D. 48kHz 
Câu 36: Môt mạch dao động LC. Khi dùng tụ C1 thì tần số mạch 3MHz còn khi dùng tụ C2 thì thì tần số mạch 4MHz. Nếu 
dùng hai tụ C1 và C2 mắc nối tiếp thì tần số mạch bao nhiêu? A. 1MHz B. 2,4MHz C. 7MHz D. 5MHz 
Câu 37: Cho một mạch dao động điện  từ gồm một  tụ điện C và một  cuộn  cảm L. Bỏ qua điện  trở  thuần  của mạch. Nếu  
thay C bởi các  tụ điện C1, C2  (C1 > C2) mắc nối  tiếp  thì  tần  số dao động  riêng của mạch  là 12,5Hz, còn nếu thay bởi hai tụ 
mắc song song thì tần số dao động riêng của mạch là 6Hz. Xác định tần số dao động riêng của mạch khi thay C bởi C1? 
A. 10MHz   B. 9MHz   C. 8MHz   D. 7,5MHz 
Câu 38: Khung dao động LC(L không đổi). Khi mắc tụ C1 = 18  F thì tần số dao động riêng của khung là f0. Khi mắc tụ C2 
thì tần số dao động riêng của khung là f = 2f0. Tụ C2 có giá trị bằng 
A. 9  F.   B. 4,5  F.   C. 4  F.   D. 36 F. 
Câu 39: Hai tụ 12 2CC   mắc nối tiếp . Nối hai tụ với pin có sđđ 3V để nạp cho hại tụ. Rồi ngắt hai tụ ra khỏi nguồn và nối với 
cuộn cảm L thành mạch dao động tự do. Khi dòng điện trong mạch cực đại thì nối tắt tụ C1. Hđt cực đại trên tụ C2 sau đó là: 
A. V6     B. 2V     C. 1V     D. V3  
Câu 40: Một mạch điện từ gồm cuộn dây mác nối tiếp với bộ tụ mắc nối tiếp FCC 32 21  . Biêt hđt  trên 2C  và cường độ 

qua cuộn dây ở hai thời điểm lần lượt là mAV 5,1;3  và mAV 25,1;2 . Tính độ cảm của cuộn dây? 
A. 0,2H     B. 0,3H     C. 0,5H      D. 1,0H 
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Câu 41: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây L và hai tụ ( 21 3CC  ) mắc nối tiếp. Đầu tiên ta tích cho 2 tụ hđt U0 rồi 
ghép với cuộn dây tạo thành mạch dao động. Sau đó tháo C2, tích cho C1 lên hđt U0 và ghép với cuộn dây. Tỉ số thời gian từ lúc 
ghép đến khi năng lường từ trường băng 3 lần năng lượng điện trường trong hai trường hợp trên là  
A. 2  B. 6/3   C. 2/3   D. 4 
Câu 42: Trong mạch dao động điện từ L( 21 // CC ). FCC 62 21  . Tại thời điểm dòng điện trọng mạch bằng nủa giá trị cực 

đại thì điện tích trên tụ C2 là C39 . Điện áp cực đại trên tụ C1 là 

A. V23   B. 6V  C. 3V  D. 9V 
Câu 43: Mạch dao động điện từ gồm hai tụ 1C  và 2C  mắc nối tiếp có 1 22 6C C F  . Biết L=0,8mH. Tích cho hai tụ hđt 

cực đại 12 V. Khi hđt trên tụ 2C  là 2V thì dòng điện trong mạch có giá trị là 

A. 
24.10

3



A  B. 29 15.10 A C. 29 3.10 A  D. 
23.10

4



A 

Câu 44: Mạch dao động gồm hai tụ song song ( nFC 3/21  ; nFC 3/41  ); L=0,5mH. Khi điện tích trên C1 bằng C910.6   
thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 0,024A. Cường độ dòng cực đại qua tụ C2 là 
A. 30mA  B. 20mA  C. 10mA   D. 36mA 
 
 
Sóng điện từ 
Câu 45: Một mạch dao động LC thực hiện dao động từ tự do với cường độ cực đại I0. Tại thời điểm t1 nào đó thì 2/0Ii   và 
đang giảm. Sau đó một thời gian s12/10.5 6  dòng điện mới đổi chiều. Nếu dùng làm mạch chọn sóng thì có thể bắt được bước 
sóng bằng:    A. 300m B. 400m C. 750m D. 800m 
Câu 46: Mạch chọn sóng gồm cuộn dây mắc nối tiếp với bộ tụ 1C  và 2C  ( 21 CC  ). Khi 1C  và 2C  mắc nối tiếp thì thu được 

bước sóng 48m còn khi 1C  và 2C  mắc song song thì bước sóng là 100m. Hỏi khi chỉ mắc riếng 1C  thì được bước sóng bằng 
bao nhiêu?    A. 60m    B. 80m    C. 52m    D. 50m 
Câu 47: một mạch chọn sóng của máy thu có HL 5,17  và tụ xoay có điện dung biến thiên từ 1,6pF đến 40pF. Hỏi máy thu 
có thể thu được bước sóng nằm trong khoảng nào? Lấy 102  . 
A. 16m đến 40m    B. 8m đến 50m C. 50m đến 100m   D. 5m đến 10m 
Câu 48: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm cuộn dây và 2 tụ (C0 không đổi mắc nối tiếp với tụ Cx biến thiên từ 10pF 
đến 490pF) thì máy thu bắt được bước sóng từ 10 đến 50m. Xác định C0 va L? 
A. 490pF; H7,38  B. 10pF; H7,2  C. 10pF; H27  D. 490pF; H872,2  
Câu 49: Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng 1 60 m  ; Khi mắc tụ điện 

có điện dung C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng 2 80 m  . Khi mắc nối tiếp C1 và C2 với cuộn cảm L 
thì mạch thu được sóng có bước sóng là:  A. 48 m. B. 70 m. C. 100 m. D. 140 m. 
Câu 50: Mạch dao động LC trong máy thu sóng vô tuyến điện có điện dung C và độ tự cảm L không đổi, thu được sóng điện từ 
có bước sóng 100m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 300m người ta phải mắc thêm vào mạch đó một tụ điện có điện 
dung C’ bằng bao nhiêu và mắc thế nào ? 
A. Mắc song song và C’=8C    B. Mắc song song và C’=9C C. Mắc nối tiếp và C’=8C D. Mắc nối tiếp và C’ = 9C 
Câu 51: Mạch dao động của một máy phát vô tuyến điện có cuộn dây với độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung thay đổi 
được. Khi điện dung của tụ điện là C1 thì máy phát ra sóng điện từ có bước sóng 50 m. Để máy này có thể phát ra sóng có bước 
sóng 200 m người ta phải mắc thêm một tụ điện C2 có điện dung 
A. C2= 3C1, nối tiếp  B. C2= 15C1, nối tiếp. C. C2= 3C1, song song.  D. C2= 15C1, song song. 
Câu 52: Một mạch dao động gồm L=20mH và tụ phẳng không khí có hai bạn tụ hình tròn bán kính 3cm đặt cách nhau 0,5cm 
trong không khí. Bước sóng mà mạch cộng hưởng được là: A. 300m B. 400m C. 600m D. 1200m 
Câu 53: Một mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một cuộn cảm và tụ C0=9nF thì mạch bắt được bước sóng 600m. Để 
mạch bắt được bắt được bước sóng 300m thì phải mắc tụ C như thế nào và giá trị bằng bao nhiêu? 
A. nối tiếp với C0, 4,5nF  B. song song với C0, 9nF C. song song với C0, 3nF D. nối tiếp với C0, 3nF 
Câu 54: Mạch chọn sóng gồm cuộn dây và tụ xoay có điện dung tỉ lệ bậc nhất với góc quay  01800  . Mạch bắt được bước 
sóng từ 400m đến 800m. Khi 0120  bắt được sóng có bước sóng: 
A. 500m  B. 600m  C. m3400   D. 450m 
Câu 55: Mạch chon sóng của máy thu gồm cuộn dây và tụ C0 thì bắt được bước sóng 400m, để bắt được bước sóng từ 800m 
đến 1200m thì phải mắc thêm tụ C thỏa mãn: 
A. 00 83 CCC   B. 00 82 CCC   B. 00 93 CCC   C. 00 92 CCC   
Câu 56 Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây thuần cảm có L = 2.10-5H và một tụ xoay có điện dung biến 
thiên từ C1 = 10pF đến C2 = 500pF khi góc xoay biến thiên từ 0o đến 180o. Khi góc xoay của tụ bằng 90o thì mạch thu sóng 
điện từ có bước sóng là:   A. 26,64m.  B. 188,40m.  C. 134,54m.  D. 107,52m. 
Câu 57: Mạch chọn sóng của một máy thu LC có thể bắt được bước sóng 24m. Ghép thêm tụ có điện dung 3C song song với tụ 
C thì bắt được bước sóng bao nhiêu?  A.12m B. 480m C. 120m D. 48m 
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Câu 58: Một mạch dao động của máy thu vô tuyến có tụ điện dung C có thể thu được sóng điện từ có bước sóng 40m. Để thu 
được SĐT có bước sóng 120m thì thì ta phải mắc song song tụ C với một tụ C’ có điện dung là    
A. 9C  B. 3C  C. 4C  D. 8C 
Câu 59: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến có C thay đổi được từ 10pF đến 640pF. Khi điều chỉnh C đến giá trị 40pF 
thì bắt được bước sóng 20m. Dải sóng mà máy thu  thu được có bước sóng từ 
A. 10m đến 160m B. 10m đến 80m C. 5m đến 320m D. 5m đến 80m 
 
Mạch dao động tắt dần 
Câu 60: Một mạch dao động gồm HL 28 ; C=3000pF. Mạch có điện trở 1 . Để duy trì dao động điện từ trong mạch với 
hđt cực đại 5V thì phải cung cấp cho mạch một công suất là: A. 1,34W    B. 1,34mW    C. 0,88W    D. 0,88mW 
Câu 61: Một mạch dao động gồm 5L H ; 2C F . Mạch có điện trở 1m . Để duy trì dao động điện từ trong mạch với 
hđt cực đại 5V thì phải cung cấp cho mạch một công suất là: A. 4nW    B. 5nW    C. 7nW    D. 6nW 
Câu 62: Một mạch dao động gồm HL 28 ; C=3000pF. Mạch có điện trở 1 . Để duy trì dao động điện từ trong mạch với 
hđt cực đại 5V thì phải cung cấp cho mạch một công suất là: A. 1,34W    B. 1,34mW    C. 0,88W    D. 0,88mW 
Câu 63: Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 4L 1,6.10 H , điện trở R và một tụ điện có điện dung 
C 8 nF . Để duy trì một hiệu điện thế cực đại Uo = 5 V trên tụ điện, phải cung cấp cho mạch công suất trung bình P = 6 mW. 
Điện trở của cuộn dây là   A. 6,9  .    B. 9,6 .  C. 13,6  . D. 19,2  . 
 
Dao động cưỡng bức – Cộng hưởng điện 
Câu 64: Cuộn cảm của mạch có độ tự cảm L = 10mH, tụ có điện dung 0,1C F , điện trở trong mạch 30R   . Đặt vào 
mạch một suất điện động cưỡng bức có tần số cộng hưởng với mạch và có biên độ 1mV. Tính tần số cộng hưởng và biên độ 
của cường độ dòng điện trong mạch? 
A. 5kHz; 40,66.10 A  B. 25kHz; 40,66.10 A  C. 5kHz; 40,33.10 A  D. 25kHz; 40,33.10 A  
Câu 65: Một mạch dao động có độ tự cảm 8mH, tụ có điện dung 0, 2C F , điện trở của mạch 10R   . Suất điện động 
cưỡng bức có tần số 3kHz và biên độ 5mV. Tính biên độ của cường độ dòng điện trong mạch? 
A. 0,5mA  B. 0,043mA  C. 0,054mA  D. 0,032mA 
Câu 66: Một mạch điện từ có độ tự cảm 2 H , tụ điện dụng 10pF và điện trở 310  . Người ta tạo ra trng mạch này một suất 
điện động cưỡng bức có biên độ không đổi 1 V  và có tần số thay đổi. Hãy tính tần số của sđđ cưỡng bức khi cường độ hiệu 
dụng trong mạch chỉ bằng 0,01 cường độ hiệu dụng khi có cộng hưởng? 
A. 35,584MHz hoặc 35,592MHz  B. 35,582MHz hoặc 35,594MHz 
C. 35,583MHz hoặc 35,593MHz  D. 35,581MHz hoặc 35,595MHz 
Câu 67: Một mạch điện từ có độ tự cảm L, tụ điện dung thay đổi được và điện trở 34.10  . Người ta tạo ra trong mạch này 
một suất điện động cưỡng bức có biên độ không đổi 1 V  và tần số 40MHz. Khi C = 10nF thì cường độ hiệu dụng của mạch 
cực đại. Khi thay đổi điện dung tụ một lượng C  thì cường độ hiệu dụng trong mạch chỉ giảm 10 lần so với khi cực đại? Xác 
định C ?    A. 0,256nF B. 0,162nF C. 1,016nF D. 0,734nF 


