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BÀI TOÁN SÓNG ĐIỆN TỪ – E10.1.X 

 
 

Câu 1 
Một mạch phát sóng điện từ có điện dung C = 900 pF, hệ số tự cảm L = 2 mH. Tìm bước sóng 

điện từ tương ứng 

ĐS  2529 m 

Câu 2 

Một mạch dao động LC có hệ số tự cảm L = 70 mH, và điện dung C có thể thay đổi từ 530 pF 

đến  pF. Điện trở của mạch dao động có thể bỏ qua. Hãy xác định dải sóng mà mạch dao động có 

thể thu được. 

ĐS  705 m đến 1941 m 

Câu 3 

Một mạch dao động điện từ gồm một ống dây có hệ số tự cảm L = 30 H mắc nối tiếp với một tụ 

điện phẳng có diện tích các bản tụ là S = 100 cm
2
. Khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 0.1 mm. 

Hỏi hằng số điện môi của môi trường chứa đầy trong khoảng không gian giữa hai bản tụ là bao 

nhiêu, biết rằng mạch dao động cộng hưởng với sóng có bước sóng 750 m. 

ĐS  6.0  

Câu 4 

Một mạch thu vô tuyến có tụ điện biến thiên với điện dung biến đổi trong giới hạn từ C1 đến C2 = 

9C1. Tìm sóng mà máy thu có thể bắt được khi điện dung trong mạch bằng C2. Biết điện dung C1 

tương ứng với bước sóng  = 3 m 

ĐS  9 m 

Câu 5 
Sóng điện từ lan truyền trong môi trường nào đó với vận tốc 2.0E+08 m/s. Hỏi bước sóng điện từ 

trong môi trường đó, cho biết tần số dao động trong chân không f = 1 MHz. 

ĐS 200 m 

Câu 6 

Mạch dao động của một máy thu vô tuyến, gồm cuộn cảm L = 1 H và tụ điện biến đổi C, dùng 

để thu sóng vô tuyến có bước sóng từ 20 m đến 75 m. Hỏi điện dung C của tụ điện biến thiên 

trong khoảng nào? 

ĐS  113 pF đến 1583 pF 

Câu 7 

Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện, gồm cuộn tự cảm có hệ số tự cảm L biến thiên từ 

1 H đến 100 H và tụ điện có điện dung C biến thiên từ 100 pF đến 500 pF. Hỏi máy thu có thể 

thu sóng trong dải nào? 

ĐS 18.8 m đến 421.5 m 

Câu 8 
Cho biết điện tích cực đại trên bản tụ điện của mạch dao động là Q0 = 40 nC và cường độ cực đại 

trong mạch là I0 = 10 mA. Tính tần số dao động riêng của mạch 

ĐS  39.8 kHz 

Câu 9 
Cho biết điện tích cực đại trên bản tụ điện của mạch dao động là Q0 = 40 nC và cường độ cực đại 

trong mạch là I0 = 10 mA. Tính hệ số tự cảm của khung biết C = 800 pF. 

ĐS 0.02 H 

Câu 

10 

Mạch dao động gồm cuộn cảm L và hai tụ điện C1 và C2. Nếu mắc C1 và C2 song song với cuộn 

L thì tần số dao động riêng của mạch là f = 24 kHz. Nếu mắc nối tiếp C1 và C2 vào cuộn cảm L thì 

tần số dao động riêng của mạch f’ = 50 kHz. Hỏi nếu mắc riêng rẽ từng tụ điện C1, C2 với cuộn 

cảm thì tần số dao động riêng của mạch là bao nhiêu? Biết C1 > C2. 

ĐS f1 = 30.0 kHz,  f2 = 40.0 kHz 

Câu 

11 

Mạch dao động gồm một tụ điện C = 16 nF và một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 320 H. Do 

cuộn dây có điện trở cho nên để duy trì một hiệu điện thế cực đại U0 = 10 V trên tụ điện phải 

cung cấp cho mạch một công suất P = 24 mW. Tính điện trở của cuộn dây. 

ĐS 9.6  

 


