
TỔNG HỢP BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU NGƯỠNG TRÊN 7 

Câu 1: Một mạch điện xoay chiều gồm một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một điện 

trở thuần. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số 

không đổi thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có biểu thức ud=220cos(100πt+π/6) (V). 

Biết rằng tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 120V thì điện áp giữa hai đầu 

điện trở thuần là 335,3V. Biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở là 

A.𝑢𝑅 = 400 cos (100𝜋𝑡 −
𝜋

3
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C.𝑢𝑅 = 335,3√2 cos (100𝜋𝑡 −
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Câu 2: Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB 

mắc nối tiếp gồm điện trở 69,1 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện 

dung 176,8 µF. Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây của máy phát. Biết roto máy phát 

có hai cặp cực. Khi roto quay đều với tốc độ n1=1350 vòng/phút hoặc n2=1800 vòng/phút 

thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là như nhau.Độ tự cảm L có giá trị gần giá trị 

nào nhất sau đây 

A.0,8H                    B.0,7H                    C.0,6H                  D.0,2H 

Câu 3: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết cuộn dây có điện trở không đáng kể và 

mạch có tính cảm kháng, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 𝑢𝐴𝐵 = 𝑈0 cos(𝜔𝑡) (𝑉) với 

𝑈0 𝑣à 𝜔 là không đổi. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi linh kiện là UR=60V, UC=80V, 

UL=160V. Thay đổi tụ C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng 80V, lúc này 

điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ C có giá trị 

A.273,3 V                 B.153,3  V                   C.213,3 V                 D.60 V 

Câu 4: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm có độ 

tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối 

giữa điện trở và cuộn dây, N là điểm nối giữa điện trở và tụ điện. Các vôn kế V1 và V2 

lần lượt đặt vào các đầu đoạn mạch AM và NB. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện 

áp xoay chiều ổn định U thì các chỉ số vôn kế V1, V2 lần lượt là 288,6 V và 138,6 V. Biết 

điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AN vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch 

MB. Giá trị của U là 

A.150V                      B.150√2 V                    C.250V              D.250√2 V 



Câu 5 (*) : Đoạn mạch không phân nhánh gồm ba hộp H1, H2, H3 mỗi hộp chỉ chứa một 

linh kiện: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C. Đặt vào hai đầu mạch một 

điện áp xoay chiều có biểu thức 𝑢 = 𝑈0 cos(𝜔𝑡) (𝑉) với U0 không đổi, 𝜔 thay đổi. Bắt 

đầu tăng 𝜔 thì ta thấy số chỉ vôn kế cực đại hai đầu mỗi hộp H1, H2, H3 lần lượt là 17V, 

15V, 17V. Theo trình tự thời gian số chỉ vôn kế hai đầu hộp H3 cực đại đầu tiên và khi đó 

cường độ dòng điện qua mạch là 0,625A. Công suất tiêu thụ của mạch điện khi số chỉ 

vôn kế hai đầu hộp H3 cực đại là 

A.6W              B.4,8W             C.5,5W           D.7,5W 

Câu 6: Mạch gồm điện trở thuần, cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể và tụ điện 

mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều với U0 không đổi và f thay 

đổi được. Khi f=f1=50 Hz thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và tụ điện lần lượt 

là UL=100V, Uc=110V. Khi f=f2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và tụ điện 

lần lượt là UL=110V và UC=100V. Giá trị của f2 là: 

A.50 Hz              B.45,5 Hz       C.55 Hz      D.60,5 Hz 

Câu 7: Đặt điện áp 𝑢 = 𝑈0 cos(𝜔𝑡) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần, tụ điện 

và biến trở R mắc nối tiếp. Ứng với hai giá trị R1 và R2=4R1 của biến trở thì công suất 

tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 390 W. Khi giá trị của biến trở là R3=3R1 thì công 

suất tiêu thụ của mạch là 

A.292,5 W            B.450 W              C.130 W                   D.487,5 W 

Câu 8 (*): Khu biệt thự X tiêu thụ một công suất điện là 440W, trong đó các dụng cụ 

điện ở khu này đều hoạt động bình thường ở điện áp 220 V. Điện trở dây tải điện từ nơi 

cấp điện đến khu biệt thự là r. Khi khu biệt thự không dùng máy hạ áp, để các dụng cụ 

điện của khu này hoạt động bình thường thì điện áp hiệu dụng nơi cấp điện là 236 V, khi 

đó điện áp tức thời ở hai đầu khu này nhanh pha π/3 so với dòng điện tức thời chạy trong 

mạch. Khi khu biệt thự dùng máy hạ áp lý tưởng có tỷ số N1/N2=8, để các dụng cụ điện 

khu dân cư này hoạt động bình thường giống như không dùng máy hạ áp thì điện áp hiệu 

dụng nơi cấp điện bằng bao nhiêu? Biết hệ số công suất ở mạch sơ cấp và thứ cấp luôn 

bằng nhau 

A.1762V                B.1670V              C.3040V                      D.880V  

Câu 9: Đặt điện áp 𝑢 = 400 cos(100𝜋𝑡) U tính bằng V, t tính bằng s vào hai đầu đoạn 

mạch AB gồm điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện 

hiệu dụng qua mạch là 2A. Biết ở thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn AB là 



400V; ở thời điểm t+1/400 s, cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng 0 và đang 

giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là 

A.400W                B.200W                C.160W                D.100W 

Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 cos 𝜔𝑡 (𝑉) vào hai đầu đoạn mạch RLC không 

phân nhánh (cuộn dây thuần cảm, U0 và 𝜔 không đổi. Điện dung của tụ thay đổi được. 

Khi C=C1 và C=C2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ có cùng giá trị UC. Hệ số công suất 

của mạch ứng với C1 và C2 tương ứng là k1 và k2. Biết k1+k2=
𝑈𝑐

√2𝑈𝑐 𝑚𝑎𝑥
. Khi điện áp hiệu 

dụng hai đầu tụ đạt cực đại là UCmax thì hệ số công suất của mạch bằng 

A.
1

√6
                        B. 

1

2√2
                 C. 

1

2√6
                    D. 

1

√2
 

Câu 11: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM chứa điện trở R=30Ω nối tiếp 

với tụ điện có điện dung C và đoạn mạch MB chỉ chứa cuộn dây có độ tự cảm L=0,15/𝜋 

(H). Vôn-kế có điện trở vô cùng lớn mắc vào hai đầu đoạn mạch AM. Ampe kế có điện 

trở không đáng kể mắc nối tiếp vào mạch. Khi đặt vào hai đầu mạch AB một điện áp 

xoay chiều có tần số f=50Hz thì vôn kế chỉ 75V. ampe kế chỉ 1,5A; điện áp giữa hai đầu 

vôn kế lệch pha nhau 900 so với điện áp giữa hai đầu cuộn dây. Điện áp hiệu dụng giữa 

hai đầu cuộn dây bằng 

A.75V                 B.35,5V              C.37,5 V              D.40V 

Câu 12: Cho đoạn mạch AB không phân nhánh theo thứ tự gồm: điện trở thuần R, cuộn 

dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Điện áp đặt vào hai đầu mạch 

A,B có tần số thay đổi được và có giá trị hiệu dụng 70V. Gọi M là điểm giữa cuộn dây và 

tụ điện. Khi f=f1 thì cường độ hiệu dụng của mạch là 0,5A và điện áp hiệu dụng giữa hai 

đầu đoạn mạch AM, MB lần lượt là 100V và 35V.Khi f=f2=200 Hz thì dòng điện trong 

mạch đạt cực đại. f1? 

A.321 Hz                 B.200 Hz             C.100 Hz             D.231 Hz 

Câu 13: Một người dùng bộ sạc điện USB lấy điện từ mạng điện sinh hoạt để sạc điện 

cho điện thoại. Thông số kĩ thuật của máy lần lượt là 

-USB: Input (đầu vào)-100V-240V; 50-60 Hz; 0,15A 

           Output (đầu ra): 5V; 1A 

-Pin điện thoại: Dung lượng pin: 2915 mAh 



Khi sạc pin cho điện thoại từ 0% đến 100% thì tổng dung lượng hao phí và dung lượng 

mất đi do máy đang chạy các chương trình là 25%. Xem dung lượng được nạp đều và bỏ 

qua thời gian nhồi pin. Thời gian sạc từ 0% đến 100% là 

A.2h55’                 B.3h26’              C.3h53’                  D.2h11’ 

Câu 14: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây 

không thuần cảm có điện trở r. Điều chỉnh R=20Ω thì công suất tiêu thụ trên R lớn nhất 

và điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha 600 so với điện áp hai đầu R. Để công suất tiêu thụ 

trên mạch lớn nhất thì R bằng 

A.10Ω                      B.10√3 Ω                 C.7,3Ω              D.14,1 Ω 

Câu 15: Đặt điện áp u=U0cos2πft vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có độ tự cảm 

L thay đổi được. Khi L=L1 hoặc L=L2 (L1≠L2) thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn 

cảm bằng nhau. Khi L=L0 thì điện áp hai đầu cuộn cảm lớn nhất. Mối quan hệ giữa 

L1,L2,L0 là 

A.L0=√𝐿1𝐿2              B. 𝐿0 = 𝐿1 + 𝐿2         C. 2𝐿0 = 𝐿1 + 𝐿2          D.𝐿0 =
2𝐿1𝐿2

𝐿1+𝐿2
 

Câu 16: Cho dòng điện xoay chiều i=5√2 cos(100πt+π/2) (A) chạy qua 1 bình điện phân 

chứa dung dịch H2SO4 với điện cực Platin. Trong quá trình điện phân, người ta thu được 

khí Hidro và Oxi ở các điện cực. Cho rằng các khí thu được không tác dụng hóa học với 

nhau. Thể tích khí (đktc) thu được ở một điện cực trong một chu kì dòng điện xấp xỉ bằng 

A.7,38.10-6 lít             B.7,83.10-6 lit             C.15,62.10-6 lít       D.10,4.10-5 lít 

Câu 17: Đặt điện áp u=150√2 cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm 

điện trở thuần 60Ω, cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của 

đoạn mạch bằng 250W. Nối hai bản tụ điện bằng 1 dây dẫn có điện trở không đáng kể. 

Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn 

dây và bằng 50√3 V. Dung kháng của tụ điện có giá trị bằng 

A.60√3 Ω                B. 45√3 Ω                C. 15√3 Ω                  D.  30√3 Ω     

Câu 18:  

Câu 19: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC có L thay đỏi được. Điều chỉnh giá trị của 

L thì điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu L lớn gấp 2 lần điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu 

R. Tỉ số giữa (ULmax) và (UC max) lúc này là  



A.3                   B.√3                C. 2√3                D. 2/√3      

Câu 20: Mạch điện nối tiếp theo thứ tự: [R; (L,r);C]. Mắc vôn kế có điện trở vô cùng lớn 

vào hai đầu cuộn dây và tụ điện; mắc khóa K song song với tụ điện. Khi mắc vào hai đầu 

mạch hiệu điện thế một chiều không đổi: K mở vôn-kế chỉ 200V; K đóng vôn-kế chỉ 80V 

và cường độ dòng điện qua mạch là I. Khi mắc vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều, 

khi K mở hay khi K đóng cường độ dòng điện không đổi và bằng I và vôn-kế đều chỉ 

100V. Hệ số công suất của đoạn mạch khi mắc vào điện áp xoay chiều trong trường hợp 

K mở bằng 

A.0,516              B.0,832              C.0,917                  D,0,957       

Câu 21: Cho đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM chỉ có cuộn dây thuần cảm nối tiếp 

đoạn mạch MN chỉ có tụ C và đoạn mạch NB chỉ có điện trở R. Điện áp hai đầu đoạn 

mạch uAB=200cos(𝜔𝑡) (V); R=40Ω. Khi mắc vào hai đầu MN một ampe kế lý tưởng thì 

ampe kế chỉ 2,5A. Khi mắc ampe kế trên vào hai đầu MB thì số chỉ ampe kế là 

A.2,5A               B.2,5√2 A             C.4A                  D.1A 

Câu 22: Một nhà máy điện gồm hai tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời. 

Điện sản xuất ra được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất 80%. 

Nếu chỉ có 1 tổ máy hoạt động thì hiệu suất truyền tải lúc này là bao nhiêu?Biết điện áp 

hai đầu đường dây và điện trở trên dây là không đổi 

A.90%                    B.85%                C.75%                 D.87,5% 

 

 

 


