
1 

VẤN ĐỀ 3: MẠCH RLC NỐI TIẾP 

DẠNG 2: HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG ĐIỆN 

Câu 1. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2ft, có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C 

mắc nối tiếp. Khi f = f0 thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f0 là 
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Câu 2. Chọn câu trả lời sai. Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC với cos =1 khi và chỉ khi: 

A. 
1

.



 C

L
 B. P= U.I C. Z = R D.  RU U  

Câu 3. Đặt điện áp u = U 2 cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ 

điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết  = 
1

LC
. Tổng trở của đoạn mạch này bằng 

A. R.  B. 0,5R. C. 3R. D. 2R 

Câu 4. Mạch RLC mắc nối tiếp, khi tần số dòng điện là f thì cảm kháng ZL = 25() và dung kháng ZC = 75() Khi 

mạch có tần số f0 thì cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Kết luận nào là đúng: 

A. f0 = 3 f B. f = 3 f0 C. f0 = 25 3 f D. f = 25 3 f0 

Câu 5. Đoạn mạch xoay chiềukhông phân nhánh RLC. Điện trở thuần 10 , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 

1

10
L H , tụ điện C thay đổi được. Mắc vào hai đầu đoạn mạch một hđt: 0 os100 . ( )u U c t V . Để hiệu điện thế hai đầu 

đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế hai đầu R thì giá trị: C của tụ điện là 
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Câu 6. Cho mạch điện không phân nhánh. R = 100, cuộn dây có độ tự cảm L = 0,318 H, f = 50Hz, tụ điện có điện 

dung thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 2U V. Điều chỉnh C để 

mạch có cộng hưởng điện. Giá trị C và cường độ dòng điện khi đó là: 

A. C = 31,8F và 2I A. B. C = 31,8F và 2 2I A. C. C = 3,18F và 3 2I A.D. C = 63,6F và I = 2A. 

Câu 7. Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R=100 , L=
2


H, tụ điện có điện dung C thay đổi được. 

Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 200 2 cos(100 )
4


 ABu t . Giá trị của C và công suất tiêu thụ của 

mạch khi điện áp giữa hai đầu R cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch nhận cặp giá trị nào sau đây: 

A. C=
410
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F, P=400W B. C=
410





F, P=300W 

C. C=
310





F, P=400W D. C=
410
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F, P=200W 

Câu 8. Một mạch điện không phân nhánh gồm điện trở R=100 ,cuộn thuần cảm có L thay đổi được và tụ có điện dung 

C. Mắc mạch vào nguồn có 100 2 (100 )
6


 u Cos t V . Thay đổi L để điện áp hai đầu điện trở có giá trị hiệu dụng 

UR=100V. Biểu thức nào sau đây đúng cho cường độ dòng điện qua mạch: 

A. 2 100 )
6


 i Cos t (A) B. (100 )

6


 i Cos t (A) C. 2 (100 )

4


 i Cos t (A) D. 2 (100 )i Cos t  (A) 

Câu 9. Cho một đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp có R = 200. Đặt vào hai đầu đoạn mạch 

này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V và tần số thay đổi được. Khi thay đổi tần số, công suất tiêu thụ có 

thể đạt giá trị cực đại bằng 

A. 200W. B. 220 2 W. C. 242 W D. 484W. 

Câu 10. Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị các phần tử cố định. Đặt vào hai đầu đoạn này một điện áp xoay chiều 

có tần số thay đổi. Khi tần số góc của dòng điện bằng 0 thì cảm kháng và dung kháng có giá trị ZL = 100 và ZC = 25. 

Để trong mạch xảy ra cộng hưởng, ta phải thay đổi tần số góc của dòng điện đến giá trị  bằng 

A. 40.  B. 20. C. 0,50. D. 0,250. 
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Câu 11. Cho mạch điện như hình vẽ: uAB = 200cos100 t (V); 

R= 100 ; C = 0,318.10-4F.Cuộn dây có độ tự cảm L thay 

đổi được. Xác định Độ tự cảm L để hệ số công suất của mạch lớn nhất? Công 

suất tiêu thụ lúc đó là bao nhiêu? Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 

A. L = 
π

1
H;P = 200W B. L = 

1

2π
H; P = 240W C. L = 

π

2
H; P =150W D. Một cặp giá trị khác. 

Câu 12. Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở R = 70Ω và độ tự cảm L = 0,7H nối tiếp với tụ điện có điện dung C 

thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 140cos(100t - π/2)V. Khi C = Co thì u cùng pha với cường 

độ dòng điện i trong mạch. Khi đó biểu thức hiệu điện thế gữa hai đầu cuộn dây là 

A. u1 = 140cos(100t)V   B. u1 = 140 2 cos(100t - π/4)V 

C. u1 = 140cos(100t - π/4)V   D. u1 = 140 2 cos(100t + π/4)V 

Câu 13. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 50Ω, L = 1H. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế 

xoay chiều u = 200cos(100t + π/2)V, thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại Pmax. Khi đó công suất Pmax và điện dung 

C là: 

A. Pmax = 400W và C = 10-3(F)   B. Pmax = 400W và C = 100μF) 

C. Pmax = 800W và C = 10-4(F)   D. Pmax = 80W và C = 10μF) 

Câu 14. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 50Ω, L = 1H, C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện 

một hiệu điện thế xoay chiều u = 200cos(100t + π/2)V. Khi C = Co thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó 

cường độ dòng điện hiệu dụng I qua mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R bằng bao nhiêu? 

A. I = 0,4 10 A và UR = 20 10 V  B. I = 4A và UR = 200V 

C. I = 2 2 A và UR = 100 2 V   D. I = 0,8 5 A và UR = 40 5 V 

Câu 15. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 30Ω, L = 0,4H, C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện 

một hiệu điện thế xoay chiều u = 120cos(100t + π/2)V. Khi C = Co thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó 

biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm L là 

A. uL = 80 2 cos(100t + π)V   B. uL = 160cos(100t + π)V 

C. uL = 80 2 cos(100t + π/2)V   D. uL = 160cos(100t + π/2)V 

Câu 16. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 30Ω, L = 0,4H, C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện 

một hiệu điện thế xoay chiều u = 120cos(100t + π/2)V. Khi C = Co thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó 

biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là 

A. uR = 60 2 cos(100t + π/2)V   B. uR = 120cos(100t)V 

C. uR = 120cos(100t + π/2)V   D. uR = 60 2 cos(100t)V 

Câu 17. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 60Ω, L = 0,8H, C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện 

một hiệu điện thế xoay chiều u = 120cos(100t + π/2)V. Khi C = Co thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt 

giá trị cực đại. Khi đó biểu thức hiệu điện thế gữa hai bản tụ là 

A. uC = 80 2 cos(100t + π)V   B. uC = 160cos(100t - π/2)V 

C. uC = 160cos(100t)V   D. uC = 80 2 cos(100t - π/2)V 

Câu 18. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 1H, C = 60μF và R = 50Ω. Đặt vào hai đầu mạch điện một 

hiệu điện thế xoay chiều u = 130cos(2πft + π/6)V, trong đó tần số f thay đổi được. Khi f = fo thì hiệu điện thế hiệu dụng 

giữa hai đầu R đạt giá trị cực đại.Khi đó độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai bản tụ so với hiệu điện thế u một góc 

A. Δφ = 90o B. Δφ = 60o C. Δφ = 120o D. Δφ = 150o 

Câu 19. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 1/π2(H), C = 100μF. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu 

điện thế xoay chiều u = 100cos(2πft)V, trong đó tần số f thay đổi được. Khi công suất trong mạch đạt giá trị cực đại thì 

tần số là 

A. f = 100(Hz) B. f = 60(Hz) C. f = 100π(Hz) D. f = 50(Hz) 

Câu 20. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 20Ω, C = 250μF, L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch 

điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 40cos(100t + π/2)V. Tăng L để cảm kháng tăng từ 20Ω đến 60Ω, thì công suất tiêu 

thụ trên mạch 

A. không thay đổi khi cảm kháng tăng.  B. giảm dần theo sự tăng của cảm kháng. 

C. tăng dần theo sự tăng của cảm kháng. D. ban đầu tăng dần sau đó lại giảm dần về giá trị ban đầu. 

  

C 
A B 

R L 
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DẠNG 3: CÔNG SUẤT, HỆ SỐ CÔNG SUẤT 

Câu 1. Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L = 1/π H mắc nối tiếp 

với điện trở R = 100 Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: 

A. 50 W  B. 100 W C. 150 W D. 250 W 

Câu 2. Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, trong đó R = 50 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 

xoay chiều ổn định có điện áp hiệu dụng U = 120 V thì i lệch pha với u một góc 600. Công suất của mạch là: 

A. 36 W  B. 72 W C. 144 W D. 288 W 

Câu 3. Đặt điện áp u=100 2 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh, với C, R có độ lớn không 

đổi và L = 1/π H. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ 

của đoạn mạch là: 

A. 350 W B. 100 W C. 200 W D. 250 W 

Câu 4. Một điện trở 80 Ω ghép nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 3/(5π) H. Cường độ dòng điện chạy 

qua mạch có biểu thức: i = 2 2 cos(100πt - π/3) (A)thì hệ số công suất và công suất tiêu thụ trên mạch là: 

A. k = 0,8 và 640 W B. k = 0,8 và 320 W C. k = 0,5 và 400 W D. k = 0,8 và 160 W 

Câu 5. Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R = 50 Ω, cuộn dây thuần cảm có L = 1/π H, tụ điện có C= 103/(15π ) 

μF. Biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch là: u=200cos(100πt + π/4) V thì hệ số công suất và công suất tiêu thụ trên toàn 

mạch là: 

A. k = 2 /2 và 200 W B. k = 2 /2 và 400 W C. k = 0,5 và 200 W D. k = 2 /2 và 100 W 

Câu 6. Cho cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 3 3 /(10π) H;mắc nối tiếp với một điện trở 30 Ω. Hiệu điện thế hai đầu 

mạch u=12 2 cos2fπt V, f thay đổi được. Khi f = 50Hz thì công suất tiêu thị trên mạch là: 

A. 1,2 W B. 12 W C. 120 W D. 6 W 

Câu 7. Mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đâu mạch u=50 2 cos100πt 

V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là UL = 30 V và hai đầu tụ điện là UC = 60 V. Hệ số công suất của mạch bằng: 

A. cosφ = 3/5 B. cosφ = 6/5 C. cosφ = 5/6 D. cosφ = 4/5 

Câu 8. Một đoạn mạch xoay chiều RLC có tần số dòng điện là 50 Hz. Công suất tỏa nhiệt tức thời trên đoạn mạch biến 

đổi tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng 

A. 25 Hz. B. 50 Hz. C. 100 Hz. D. 200 Hz. 

Câu 9. Mắc đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm nối tiếp với một điện trở vào nguồn xoay chiều thì hệ số công suất của 

mạch bằng 0,5. Nếu giảm độ tự cảm của cuộn dây đi 3 lần thì khi đó, hệ số công suất của mạch sẽ bằng: 

A. 0,4   B. 0,866 C. 1 D. 0,6 

Câu 10. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều là u=160 2 cos(100πt + π/6) (V);và cường độ dòng điện chạy 

trong mạch là i=2 2 cos(100πt - π/6) (A). Công suất tiêu thụ trong mạch là bao nhiêu? 

A. 160 W B. 280 W C. 320 W D. 640 W 

Câu 11. Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện năng tiêu thụ trong 3 giờ ở đoạn 

mạch là 0,15 kWh. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch và hai bản tụ lần lượt là 50 V và 30 V. Công suất tiêu 

thụ của đoạn mạch và giá trị của điện trở là 

A. 50 W và 64 Ω B. 75 W và 32 Ω C. 50 W và 32 Ω D. 150 W và 32 Ω 

Câu 12. Mạch điện xoay chiều tần số 50 Hz gồm điện trở R = 50 Ω mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở thuần r, độ tự 

cảm L. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U = 200 V; trên điện trở là UR = 100 V; trên cuộn dây Ud = 100 2  V. 

Hệ số công suất của mạch điện và điện trở r của cuộn dây là: 

A. 3/4; 25 Ω B. 1/2; 30 Ω C. 3/4; 50 Ω D. 1/2; 15 Ω 

Câu 13. Một mạch điện xoay chiều gồm có R, C, L mắc nối tiếp: C = 10-4/(3π) F, cuộn dây lý tưởng có độ tự cảm L = 

1/π H. Nguồn điện xoay chiều đặt vào hai đầu của mạch điện có hiệu điện thế cực đại U0 = 200 V, tần số f = 50 Hz. Biết 

cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch sớm pha π/6 so với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch. Công suất 

tiêu thụ điện của mạch điện này là: 

A. 10 3  W B. 12,5 3  W C. 25 3  W D. 37,5 3  W 

Câu 14. Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Các giá trị R, L, C không đổi và mạch đang có tính cảm kháng, nếu tăng 

tần số của nguồn điện áp thì 

A. công suất tiêu thụ của mạch giảm. B. có thể xảy ra hiện tượng cộng hưởng. 

C. công suất tiêu thụ của mạch tăng.  D. ban đầu công suất của mạch tăng, sau đó giảm. 
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Câu 15. Mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. L = 0,6/π H, C = 10-4/π F, f = 50Hz. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 

U = 80 V. Nếu công suất tiêu thụ của mạch là 80 W thì giá trị điện trở R là: 

A. 30 Ω B. 80 Ω C. 20 Ω D. 40 Ω 

Câu 16. Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện 

có điện dung C, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều u = U 2

cosωt (V). Biết R = r = √(L/C); điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB lớn gấp n = 3  điện áp hai đầu AM. Hệ số công suất 

của đoạn mạch có giá trị là: 

A. 0,887  B. 0,755 C. 0,866 D. 0,975 

Câu 17. Đặt điện áp u = U 2 cos100πt (V) vào hai đầu mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi mắc ampe kế có 

điện trở rất nhỏ vào hai đầu cuộn dây thì ampe kế chỉ 1(A), khi đó hệ số công suất của mạch là 0,8. Thay ampe kế bằng 

vôn kế có điện trở vô cùng lớn thì nó chỉ 200 (V) và hệ số công suất của mạch khi đó là 0,6. Giá trị R và U là: 

A. 28 Ω; 120 (V) B. 128 Ω; 160 (V) C. 12 Ω; 220 (V) D. 128 Ω; 220 (V) 

Câu 18. Cho đoạn mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp nhau. Đoạn AM gồm một điện trở thuần 

R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm một điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với một cuộn cảm 

thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số f = 1/(2π LC ); và có giá trị hiệu dụng luôn không đổi vào đoạn 

mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất P1. Nếu nối tắt hai đầu cuộn cảm thì điện áp hai đầu mạch AM và MB 

có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau π/3, công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng 180 

W. Giá trị của P1 là 

A. 360 W. B. 320 W. C. 1080 W. D. 240 W. 

Câu 19. Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung 

C đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định. Cường độ dòng điện qua mạch là i1 = 3cos100πt(A). Nếu tụ C 

bị nối tắt thì cường độ dòng điện qua mạch là i2 = 3cos(100πt + π/3)A. Hệ số công suất trong hai trường hợp trên lần lượt 

là: 

A. cosφ1 = 1, cosφ2 = ½ B. cosφ1 = cosφ2 = 3 /2 C. cosφ1 = cosφ2 = ¾ D. cosφ1 = cosφ2 = 1/2 

Câu 20. Một đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện rồi mắc vào điện áp tức thời u = 150 2 cos100πt (V). Biết 

điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là URL = 200 V và hai đầu tụ điện là UC=250 V. Hệ số cong suất của mạch là: 

A. 0,6   B. 0,707 C. 0,8 D. 0,866 

Câu 21. Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở 

thuần R1 nối tiếp với cuộn thuần cảm có độ tự cảm L, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 nối tiếp với tụ điện có điện 

dung C (R1 = R2 = 100 Ω). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u = 100 2 cosωt (V). Khi mắc ampe kế có điện trở 

không đáng kể vào hai đầu đoạn mạch MB thì ampe kế chỉ 2 /2 (A). Khi mắc vào hai đầu đoạn mạch MB một vôn kế 

điện trở rất lớn thì hệ số công suất của mạch đạt giá trị cực đại. Số chỉ của vôn kế là: 

A. 100 V  B. 50 2  V C. 100 2 V D. 50 V 

Câu 22. Mạch điện như hình vẽ. Hiệu điện thế hai đầu A và B ổn định 

có biểu thức u = 100 2 cos100πt (V). Cuộn cảm có độ tự cảm L = 

2,5/π H, điện trở thuần R0 = R = 100 Ω, tụ điện có điện dung C0. Người 

ta đo được hệ số công suất của mạch là cosφ = 0,8. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ 

dòng điện qua mạch. Giá trị của C0 là bao nhiêu  

A. C0 =10-3/(3π) F B. C0 = 10-4/π F C. C0 = 10-4/(2π) F D. C0 = 10-3/π F 

Câu 23. Đoạn mạch gồm một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp tụ C được mắc vào điện áp xoay chiều ổn định thì 

cường độ dòng điện qua mạch là i1 = 3cos100 πt (A), hệ số công suất là m. Nếu tụ C bị nối tắt thì cường độ dòng điện qua 

mạch là i2 = 3cos(100 πt – π/3) (A), hệ số công suất là n. Tỉ số m/n là: 

A. 3    B. 1/ 3  C. 1 D. 0,5 

Câu 24. Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào 

hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Khi C = C1 thì công suất tiêu thụ của mạch 

đạt cực đại Pmax = 400 W. Khi C = C2 thì hệ số công suất của mạch là 3 /2 và công suất tiêu thụ của mạch khi đó là 

A. 200 W B. 100 3 W C. 100 W D. 300 W 


