
 

 

 

Chƣơng TỪ TRƢỜNG 
Câu 1 : Từ trường tồn tại ở đâu? Nêu tính chất cơ bản của từ trường? 

Câu 2: vẽ  từ phổ của  thanh nam châm thẳng, của nam châm chữ U. 

Câu 3:vectơ cảm ứng từ B


 tại một điểm đặt trưng cho từ trường về mặt nào? Phương,chiều của vectơ B


tại 

một điểm trong từ trường được quy ước như thế nào (theo nam châm thử)? Đơn vị của B là gì? 

Câu 4:Định nghĩa và nêu các tính chất của đường sức từ 

Câu 5: Đối với từ trường của dòng điện thẳng dài: 

-Nêu Hình dạng và quy tắc xác định chiều đường sức từ 

-Điểm  đặt, phương,chiều, độ lớn  của vectơ cảm ứng từ B


tại một điểm cách  dòng điện một khoảng r 

 Câu 6: Đối với từ trường của dòng điện tròn: 

-Nêu Hình dạng và quy tắc xác định chiều đường sức từ 

-Điểm  đặt, phương,chiều, độ lớn  của vectơ cảm ứng từ B


tại tâm dòng điện tròn 

- Đối với dòng điện tròn mặt nào là mặt bắc , mặt nào là mặt nam? 

Câu 7:Đối với từ trường của dòng điện trong ống dây dài: 

-Nêu Hình dạng và quy tắc xác định chiều đường sức từ 

-Điểm  đặt, phương,chiều, độ lớn  của vectơ cảm ứng từ B


 tại một điểm trong lòng ống dây. 

Câu 8: Định nghĩa từ trường đều, đường sức vủa từ trường đều là những đường như thế nào?cho ví dụ về từ 

trường đều? 

Câu 9: Nêu điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua 

đặt trong từ trường đều. 

Câu 10: Lực Lo-ren-xơ là gì?Xác định điểm đặt , phương, chiều của lực Lo-ren- xơ? Nêu một ứng dụng của 

lực Lorenxơ? 

Câu 11: (NC) Chứng minh rằng 2 dòng điện thẳng dài đặt song song trong có dòng điện chạy qua cùng chiều 

thì hút nhau,trái chiều thì đẩy nhau .Thành lập công thức tính lực mà dây này tác dụng lên 1 đoạn dài l của dây 

kia.Nêu định nghĩa Ampe 

Câu 12: (NC) Một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều sao cho 

đường sức từ nằm trong mặt phẳng khung và vuông góc với hai cạnh khung .Hãy chứng minh rằng lực từ tác 

dụng lên khung tạo thành ngẫu lực từ và thành lập công thức tính mômen của ngẫu lực từ trong trường hợp 

này? 

Câu 13: (NC) Một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều sao cho 

đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Hãy chứng minh rằng lực từ tác dụng lên khung không tạo thành 

ngẫu lực từ? 

Câu 14:  (NC) Kể tên hai dụng cụ có  ứng dụng lực từ tác dụng lên khung dây mang dòng điện ? 

Câu 15: (NC)  Viết công thức tính   độ lớn của momen lực từ tác dụng lên một khung dây dẫn hình chữ 

nhật có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều trong trường hợp n


 hợp với mặt phẳng khung 1 góc 

 . Suy ra  công thức  tính   độ lớn của momen lực từ trong các trường hợp đặc biệt: 

-Đường sức từ nằm trong mặt phẳng khung và vuông góc với hai cạnh khung 

-Đường sức từ nằm vuông góc với mặt phẳng khung  

Câu 16(NC) 

-Thế nào là chất thuận từ,nghịch từ ,kể một vài chất thuộc loại chất thuận từ,nghịch từ? (không yêu cầu giải 

thích) 

- Thế nào là chất sắt từ ,kể một vài chất thuộc loại chất sắt từ? (không yêu cầu giải thích) 

- Thế nào là chất sắt từ cứng , chất sắt từ mềm? kể một chất thuộc loại chất sắt từ cứng ? kể một chất thuộc loại 

chất sắt từ mềm?Kể tên  1ứng dụng của chất sắt từ? 

 

PHẦN BÀI TẬP 
Bài 1 Trong hình vẽ S , N là hai cực 

 của một nam châm hình chữ U, 

AB là đoạn dây có dòng diện nằm ngang. 

Vẽ  lực từ tác dụng lên đoạn dây AB ? 

 

ĐỀ CƢƠNG ôn tâp kt lần 1 môn vật lý lớp11 CB-NC HK2 (2012-2013) 



 

 

 

 

Bài 2 Một đoạn dây dài l= 20cm có dòng điện  I=2A được đặt trong một lừ trường đều B=5mT,góc giữa dây 

dẫn và B


 là   

a) Khi 030   .Tìm độ lớn lực từ tác dụng lên dây 

b) Để độ lớn lực từ tác dụng lên dây cực đại thì   bằng bao nhiêu? 

c) Để độ lớn lực từ tác dụng lên dây cực tiểu thì   bằng bao nhiêu? 

Bài 3 

Thanh MN =20cm có khối lượng m=5g treo nằm ngang bằng hai sợi dây dây nhẹ cách điện CM và DN trong từ 

trường đều B=0,3T. B


 nằm ngang vuông góc măt phẳng chứa thanh MN và hai dây treo,g=10m/s
2
. 

a)Cho dòng điện I=2A qua thanh theo chiều từ M đến N 

-Tính độ lớn lực từ F tác dụng lên thanh MN và vẽ lực F


 

-Tính lực căng dây 

b)Tìm I và chiều của I để lực căng dây bằng 0 

c)Nếu mỗi sợi dây chỉ chịu lực căng tối đa là 0,04N thì dòng điện qua thanh phải có chiều và cường độ như thế 

nào để dây không bị đứt? 

Bài 4 Đoạn dây đồng CD dài 20cm, khối lượng 10g được treo nằm ngang bằng hai sợi dây nhẹ cách điện. Cả hệ 

thống đặt trong từ trường đều B=0,2T, B


 hướng lên thẳng đứng. Lấy g=10m/s
2
.  

a)Cho dòng điện I=1A  qua dây CD.Tìm góc lệch   của dây treo so với phương thẳng đứng khi CD cân bằng 

b) Hỏi có thể cho dòng điện qua dây CD có cường độ lớn nhất bằng bao nhiêu để dây không đứt nếu dây treo 

chịu được lực căng lớn nhất  Tmax = 0,06N.  

Bài 5 Người ta muốn tạo một từ trường có cảm ứng từ B=25.10
-4

T bên trong một ống dây dài ,cường độ dòng 

điện trong mỗi vòng dây là I=2A,ống dây dài l=50cm.Hỏi phải quấn bao nhiêu vòng dây ? 

Bài 6 Một khung dây tròn có bán kính 20cm gồm 10 vòng dây,điện trở của khung là 9 .hai đầu khung nối với 

hai cực của một nguồn có suất điện động  =10V,điện trở trong 1r   .Tính cảm ứng từ do dòng điện gây ra 

tại tâm của khung dây? 

Bài 7 Dùng 1sợi dây đồng có đường kính d =1,2mm để quấn thành 1 ống dây dài gồm  1 lớp dây.Dây có phủ 

một lớp sơn cách điện mỏng,các vòng dây sát nhau.khi cho dòng điện qua ống dây người ta đo được cảm ứng từ 

trong ống dâylà 4mT.Tính hiệu điện thế U cần đặt vào hai đầu ống dây.biết  sợi dây dài  60m,điện trở suất của 

đồng là 1,76.10
-8
m 

Bài 8 (NC) Khung dây hình vuông cạnh 5 cm có dòng điện 2 A đi qua đặt trong từ trường đều  B = 0,3 T , Tính 

mômen lực từ tác dụng lên khung trong các trường hợp sau: 

a) B


song song mặt phẳng khung . 

b) B


vuông góc  mặt phẳng khung . 

c) B


hợp với   mặt phẳng khung 1góc 60
0
. 

Bài 9 Một dòng điện cường độ I = 5A chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí.  

a)Tính Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 cm?  

b)Tìm quỹ tích của những điểm N mà 2N MB B  

Bài 10 

Dây  dẫn thẳng rất dài AB trong có dòng điện I1 =10A đi qua   

đặt song song với một đoạn dây dẫn AB trong có dòng điện I2 = 2A  

đi qua như hình vẽ ,hai dây cách nhau 4cm và đặt trong không khí. 

a)Tính  cảm ứng từ B do I1 gây ra tại vị trí đặt đoạn dây MN 

b)Tính độ lớn lực từ F tác dụng lên đoạn dây MN và vẽ F


 

Bài 11 Hai dòng điêṇ I1=1A,I2=2A song song ngược chiều chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt cách nhau 20 cm 

trong chân không. Tìm phương,chiều và độ lớn của  vectơ cảm ứng từ 

a) Tại điểm M cách dây 1 là  10cm và cách dây 2 là  10cm . 

b Tại điểm N. cách dây 1 là  20cm và cách dây 2 là  40cm . 

B


 

M N 

I1 

A 

I2 

B 

M 

N 



c) Tại điểmP cách dây 1 là  12cm và cách dây 2 là  16cm 

 

Bài 12 Hai dòng điêṇ I 1=1A,I2=2A song song chạy trong dây dẫn thẳng dài đăṭ cách nhau 12 cm trong chân 

không. .Tìm tập hợp các điểm có cảm ứng từ bằng không.Xét hai trường hợp 

a) Hai dòng điêṇ ngược chiều 

b) Hai dòng điêṇ cùng  chiều 

Bài 13.Hai vòng dây tròn có đặt đồng phẳng, đồng tâm  O  

có bán kính lần lượt là R1 = 10cm và R2 = 10 cm. Dòng điện 

 chạy qua hai dẩn có cuờng độ lần luợt là I1 = 3 A và I2 = 4A (A). 

 vòng dây 1 đặt trong mặt phẳng nằm ngang ,  vòng dây 2 đặt trong 

 mặt phẳng thẳng đứng  .Tìm phương ,chiều và độ lớn của vec tơ  

cảm ứng từ tại tâm O của hai vòng dây ?  

Bài 14: Một sợi dây dẫn thẳng rất dài , có 

 dòng điện với cường độ I =5A chạy qua,  

đoạn ở giữa được uốn thành vòng  tròn  

bán kính 4cm đồng phẳng với các đoạn dây thẳng. 

Tìm phương ,chiều ,độ lớn của  vector cảm ứng từ Ở tâm O của vòng dây,  

Bài 15:Một electron bay vào từ trường đều B


 theo phương hợp với đường sức từ 1góc 30
0
 với vân tốc 

3.10
7
m/s,B=1,5T 

a) Tìm độ lớn của lực Loren-xơ  FL. 

b)So sánh lực FL  với trọng lực P của electron .Biết m=9,1.10
-31

kg,g=10m/s
2
. 

Bài 16: 

Khi được bắn vào từ trường theo phương vuông góc với từ trường thì hạt prôton chuyển động theo quĩ đạo tròn 

bán kính 5 m dưới tác dụng của một từ trường đều B=10
-2

 T .  Cho khối lượng và điện tích prôtôn là 
27 191,672.10 , 1,6.10pm N q C   ,bỏ qua ảnh hưởng của trọng trường . Tìm tốc độ và chu kì chuyển động của 

prôton ? 

Bài 17: Một hạt  không vận tốc đầu, được tăng  tốc qua điện trường có 

 U=220V rồi đi vào từ trường đều theo phương vuông góc đường sức, 

bỏ qua ảnh hưởng của trọng trường . Quỹ đạo của hạt là  

đường tròn nằm trong mặt phẳng hình vẽ và B


 có chiều như trên hình. 

a) Vẽ vec tơ vận tốc v


 khi hạt ở  tại điểm M trên quỹ đạo. 

b) Tính vận tốc v và bán kính R của quỹ đạo? 

Biết khối lượng hạt m=4.10
-31

kg, điên tích hạt  là q = - 2.10
-10

C 

Bài 18 

 

Một electron bay vào một điện trường đều theo phương vuông góc với E


 .Để electron  

Vẫn chuyển động thẳng người ta đưa thêm vào khu vực có điện trường 

một từ trường đềucó phương vuông góc  mặt phẳng chứa E


 và v


 

Tìm độ lớn và chiều của B


.Biết v = 500km/s, E=5000v/m,bỏ qua ảnh hưởng của 

Trọng trường. 

 

 

 

Bài 19(NC) 

3dây dẫn thẳng dài đặt song song nằm trong  

cùng 1 mặt phẳng ,hai dây liên tiếp cách nhau 8cm 

I1=1A, I2=3A ,I3=2A.Hệ ở trong không khí 

a)Tính độ lớn của lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài dây 2  

b)Nếu và 3 cố định, dây 2 để tự do thì nó dịch chuyển về phía  

dây nào?,tại sao? 
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Bài 20(NC) 

3dây dẫn thẳng dài đặt song song không nằm trong cùng 1 mặt phẳng , 

hai dây liên tiếp cách nhau a=10cm bên trong có dòng điên cùng chiều ,cùng cường độ 

I1== I2=I3=2A, 

Tính độ lớn của lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài dây 2  

 

Chƣơng CẢM ỨNG ĐIÊN TỪ 
GIÁO KHOA: 

Câu 8: ViÕt c«ng thøc tÝnh tõ th«ng  nêu rõ ý nghĩa các đại lượng và ®¬n vÞ. Nªu c¸c 
c¸ch lµm biÕn ®æi tõ th«ng?  

Câu 9: Phát biểu ®Þnh luËt Len-x¬?  

Câu 10: Dòng điện cảm ứng lµ g×?  Hiên tượng cảm ứng điện từ lµ g×?  Dßng ®iÖn Fu-c« lµ 

g×? Dßng ®iÖn Fu-c« lơi hay hại ?Biện pháp giảm tác hại của dòng điện phu cô? 

Câu 11: Ph¸t biÓu và viết công thức ®Þnh luËt Fa-ra-®©y vÒ c¶m øng ®iÖn tõ?.  

Câu 11: (NC) 

Câu 12: Đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường trong trường thì trở thành một nguồn điện: 

-Viết công thức tính  suất điện động của nguồn đó  trong hợp tổng quát?  

-Phát biểu quy tắc xác định vị trí  cực âm và cực dương của nguồn điện trong trường hợp đó?  

Câu 13: Đé tù c¶m lµ g× vµ ®¬n vÞ ®o ®é tù c¶m?Viết công thức tính độ tự cảm của một ống 

dây? 

Câu 14: HiÖn tîng tù c¶m lµ g×? Viết biểu thức xác định Suất điện động tự cảm? 

Câu 1: (NC) 

-Viết công thức tính N¨ng lîng tõ trêng  trong lßng èng d©y? 

-Viết công thức tính  mật độ n¨ng lîng tõ trêng   

 

BÀI TẬP: 

Câu  1:Một khung dây dẫn hình tròn bán kính R =
5


(cm )gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều B


,cảm 

ứng từ B = 0,1T. Tính từ thông gởi qua khung trong các trường hợp sau: 

- Mặt phẳng khung song song B


 

- Mặt phẳng khung vuông góc B


 

-Mặt phẳng khung dây làm thành với vectơ B


 một góc 030 .  

 

Câu  2: Một khung dây kín có 1000 vòng đặt trong một từ trường đều có đường cảm ứng từ vuông góc với mặt 

phẳng của khung. Diện tích mặt phẳng giới hạn bởi mỗi vòng dây là 2dm
2
 ,cảm ứng từ của từ trường giảm đều 

từ 0,5 T đến 0,2 T trong 0,1s .Tính suất điện động cảm ứng suất hiện trong khung dây ? 

 
Câu  3: Voøng daây troøn baùn kính r = 10cm, ñieän trôû R = 0,2 . Ñaët trong töø tröôøng, maët 

phaúng khung daây taïo vôùi B


 moät goùc 300. Luùc ñaàu B = 0,02T. Xaùc ñònh suaát ñieän ñoäng 
caûm öùng vaø doøng ñieän trong voøng daây neáu trong thôøi gian 0,01s, töø tröôøng  
a. giaûm töø B xuoáng khoâng     
b. taêng töø khoâng leân B 
Câu  4: Moät khung daây daãn phaúng hình vuoâng caïnh a = 10cm coù theå quay quanh truïc 
thaúng ñöùng truøng vôùi caïnh cuûa khung daây. Khung daây ñöôïc ñaët trong töø tröôøng ñeàu 

coù vectô caûm öùng töø  B


 naèm ngang, coù ñoä lôùn B = 10-2T. Ban ñaàu B


 vuoâng goùc vôùi 
maët phaúng khung daây, cho khung daây quay ñeàu quanh truïc quay trong khoaûng thôøi gian 0,1 
giaây thì quay ñöôïc 1 goùc 900. Suaát ñieän ñoäng caûm öùng xuaát hieän trong khung laø bao 
nhieâu? 
Câu  5: Từ thông qua 1 khung dây dẫn thay đồi theo thời gian theo quy 2 3( ; )t Wb s   .   

a)Tính  Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung 

I1 

I2 

I3 

a a 

a 



b)Biết điện trở khung là R=1 .Tính cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung.  

 

 

Câu  6: 

 

Một khung dây dẫn ABCD đặt sát một dây dẫn thẳng  

có dòng điện. Cho khung dây tịnh tiến ra  xa dần dây dẫn  

a)Áp dụng định luật lenxơ tìm chiều  dòng điện cảm  

ứng suất hiện trong khung dây? . 

 
b)Vẽ lực từ tác dụng lên từng cạnh khung? 

 

 

Câu  7: 

Đồ thị dưới đây biểu diễn sự biến thiên theo thời gian của từ thông  

qua một khung dây kín MNQP đặt trong từ trường đều B


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm suất điện động cảm ứng và chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây 

a)Từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 0,15s 

b)Từ thời điểm t = 0,15s đến thời điểm t = 0,3s 

 

Câu 8 
Một khung dây dẫn phẳng ,kín , 

hình vuông cạnh a=10cm có 

 điện trở R=3  gồm 500vòng.Cho khung  

chuyển động thăng đều với vận tốc v= 1,5m/s  

tiến vào khoảng không giancó từ trường  

đều  B


, B=0,005T .Trong khi chuyển động  

2 cạnh AB và CD luôn luôn nằm trên hai đường thẳng song song  

Trong khoảng thời gian từ khi cạnh CB của khung bắt đầu gặp từ trường  đến khi khung vừa vặn nằm hẳn trong 

từ trường : 

-Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung 

-Tính cường độ và chiều dòng điện  trong khung   

Câu 9 Cho dòng điện 10 A chạy qua một ống  dây tạo ra một từ thông vòng dây là 5. 10
-2

 Wb. Tìm độ tự cảm 

của ống  dây ? 

Câu 10  

Dùng 1 sợi dây chiều dài 60  ( m)để quấn thành một ống dây dài 40 cm, bán kính tiết diện 2 cm ,Cho dòng 

điện cường độ 8 A đi qua ống dây.  

a)Tính độ tự cảm của ống dây 

b)Tính năng lượng từ trường của ống dây. 

c)Ngắt dòng điện trong thời gian 0,01s .Tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây 

Câu  11Một ống dây có L= 0,05H cường độ dòng điện biến thiên theo thời gian theo biểu thức i =0,04(5-t) 

trong đó i tính bằng A ,t tính bằng s , Tìm suất điện động cảm ứng trong ống dây ? 

Câu  12(NC) 

Ñoaïn daây daãn daøi l = 1m chuyeån ñoäng vôùi vaän toác v = 0,5m/s theo phöông hôïp vôùi B


 
moät goùc 300, B = 0,2T. Tính suaát ñieän ñoäng xuaát hieän trong daây daãn? 
 Câu  13(NC) 

I 
B 

 

A  D 

C 

0,15 O 

t(s) 

0,3 

( )Wb  

0,6 

B


 

M N 

P Q 

B A 

C D 
B


 



Moät maùy bay coù chieàu daøi moãi caùnh 25m bay theo phöông ngang vôùi toác ñoä 720km/h. 
Bieát thaønh phaàn thaúng ñöùng cuûa caûm öùng töø cuûa traùi ñaát B = 5.10-5T. Tìm hieäu ñieän 
theá xuaát hieän ôû hai ñaàu caùnh maùy bay 
 

 

 

 

Câu 14 (NC) 

Một đoạn mạch xMNy đặt thẳng   đứng có điện trở R = l  đặt trong  một từ trường đều  B = O,5 T, vuông  

góc với mặt phảng của  mạch. Thanh kim loại PQ khối lượng 3g dài  

 20cm trượt không ma sát dọc theo Mx, Ny và  luôn giữ 

 phương nằm ngang. Lấy g =10m/s
2
 . 

 Vận tốc của thanh PQ có thể cỏ giá trị lớn  nhất là bao nhiêu?  

 

 

 

 

 

 

 

Câu 15 (NC)Một mạch điện 

 mắc như hình vẽ  

 và đặt vuông góc với 

 một từ trường  đều 

 có cảm ứng từ B = O,4 T  

Đoạn  dây dẫn CD dài 1 m,  

có điện trở  R = 3 .  

Tìm  Cường độ dòng 

 điện qua mạch khi  

a) thanh CD đứng yên.Tính lực từ tác dụng lên CD. 

b) ) thanh CD trượt trên đoạn MM’, NN' về  

phía trái, luôn luôn song song với nó, với  

vận tốc v = 3m/s. Cho biết 1,2 , 0,2V r     . 

Câu 16:Một  ống dây dài 50cm diện tích tiết diện ngang là của ống là 10cm
2
,có 1000 vòng dây.Tính độ tự cảm 

của ống dây? 

Câu 17 
Một  ống dây dài 40cm, bán kính 2cm, có 2000 vòng dây.  

Cho dòng điện Một  ống dây dài được quấn với mật độ 2000vòng /m,  

thể tích 500cm
3
, ống dây được mắc vào một mạch điện .Sau khi đóng 

 công tắc dòng điện trong mạch biến thiên theo thời gian theo đồ thị sau. 

Tính suất điện động cảm ứng trong ống dây 

a)Từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 0,05s 

b)Từ thời t = 0,05s về sau 

 
 
 
 
Câu 18(NC) 

Thanh MN khoái löôïng m = 2g tröôït ñeàu khoâng ma saùt vôùi toác ñoä v = 5m/s  
treân hai thanh thaúng ñöùng caùch nhau l = 50cm ñöôïc ñaët trong töø tröôøng ñeàu naèm 
 ngang nhö hình veõ B = 0,2T 
Boû qua ñieän trôû tieáp xuùc. Cho g = 10m/s2 
a. Tính suaát ñieän ñoäng caûm öùng trong thanh MN 
b. Xaùc ñònh löïc töø vaø doøng ñieän trong thanh MN 
c. Tính R 

M’ 

, r  

   D 

C M 

M 
 N’ 

B


 

5 

t(s) 0 

i(A) 

0,05 

R 

M N 

B


 

. B


 

M N 

y 

P 

R 

x 


