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I.KIẾN THỨC: 
1.ðịnh nghĩa từ thông :   
      Từ thông qua diện tích S được xác định bằng công thức  
          αcosBS=Φ      với   ( )Bn

��
,=α    

    Quy ước : Chọn chiều của n
�  sao cho α  là góc nhọn 

* Ý nghĩa của từ thông 
      Dùng khái niệm từ thông để diễn tả số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào 
đó. 
* ðơn vị từ thông : Trong hệ SI đơn vị của từ thông là vêbe ,kí hiệu là Wb.   1Wb = 
1T.m2. 
2.Hiện tượng cảm ứng ñiện từ  
a.Dòng ñiện cảm ứng:  
      Dòng điện xuất hiện khi có sự biến đổi từ thông 
      qua mạch kín gọi là dòng điện cảm ứng. 
b.Suất ñiện ñộng cảm ứng 
     Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một  
mạch kín thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng . 
3..ðịnh luật Len-xơ. 
   Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó  
sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh ra nó. 
4.ðịnh luật Fa-ra-ñây về cảm ứng ñiện từ  
   Độ lớn củasuất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên của từ 
thông qua mạch. 

         
t

kec ∆
∆Φ

=            Trong hệ SI, hệ số tỉ lệ k = 1  

   Theo định luật Len-xơ thì trong hệ SI suất điện động cảm ứng được viết dưới dạng : 

t
ec ∆

∆Φ
−=  

   Trường hợp trong mạch điện là một khung dây có N vòng dây thì 
t

Nec ∆
∆Φ

−=  

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN: 
1. Hãy xác định suất điện động cảm ứng của khung dây, biết rằng trong khoảng thời 

gian 0,5 s, từ thông giảm từ 1,5 Wb đến 0.  
ĐÁP SỐ (3 V) 

ðẠI CƯƠNG VỀ HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ðIỆN TỪ 
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2. Một khung dây hình tròn có diện tích 2 cm2 đặt trong từ trường, các đường sức từ 
xuyên vuông góc với khung dây. Hãy xác định từ thông xuyên qua khung dây, biết 
rằng B = 5.10-2 T.   ĐS:(10-5 Wb) 
3. Một khung dây hình vuông, cạnh dài 4 cm, đặt trong từ trường đều, các đường sức 
xiên qua bề mặt và tạo với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 300, từ 
trường có cảm ứng từ 2.10-5 T. Hãy xác định từ thông xuyên qua khung dây nói trên?
  ĐS: ( 916 3.10 Wb− ) 
4. Một khung dây có các tiết diện là hình tròn, bán kính khung dây là 20 cm, khung 
dây được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có B = 2.10-5 T. 
Hãy xác định giá trị của từ thông xuyên qua khung dây nói trên? 

ĐS: (2,51.10-6 Wb) 
5. Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài là 25 cm, được đặt vuông góc với các 
đường sức từ của một từ trường đều B = 4.10-3 T. Từ thông xuyên qua khung dây là 
10-5 Wb, hãy xác định chiều rộng của khung dây nói trên?  ĐS:(0,01 m) 
6. Một khung dây hình vuông có cạnh dài 5 cm, đặt trong từ trường đều, khung dây tạo 
với các đường sức một góc 300, B = 5.10-2 T. Hãy tính từ thông xuyên qua  khung 
dây?   ĐS: (6,25.10-5 Wb) 
7. Một khung dây hình tam giác có cạnh dài 10 cm, đường cao của nó là 8 cm. Cả 
khung dây được đưa vào một từ trường đều, sao cho các đường sức vuông góc với 
khung dây, từ thông xuyên qua khung dây là 4.10-5 Wb. Tìm độ lớn cảm ứng từ.                   

ĐS(0,01 T) 
8. Một khung dây hình tròn có đường kính 10 cm. Cho dòng điện có cường độ  20 A 
chạy trong dây dẫn. Tính: 

a. Cảm ứng từ B do dòng điện gây ra tại tâm của khung dây.  ĐS: (2,51.10-

4 T) 
b. Từ thông xuyên qua khung dây.      ĐS:(1,97.10-6 Wb) 

9. Một ống dây có chiều dài 40 cm. Gồm 4000 vòng, cho dòng điện cường độ 10 A 
chạy trong ống dây. 

a. Tính cảm ứng từ B trong ống dây. (12,56.10-2 T) 
b. Đặt đối diện với ống dây một khung dây hình vuông, có cạnh 5 cm. Hãy tính từ 
thông xuyên qua khung dây?  

ĐS:(3,14.10-4 Wb) 
10. Một hình vuông có cạnh là 5 cm, đặt trong từ trường đều có B = 4.10-4 T, từ thông 
xuyên qua khung dây là 10-6 Wb. Hãy xác định góc tạo bởi khung dây và vector cảm 
ứng từ xuyên qua khung dây?  ĐS: (00) 
11. Một khung dây phẳng, diện tích 20 cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều, 
góc giữa B và vector pháp tuyến là 300, B = 2.10-4 T, làm cho từ trường giảm đều về 0 
trong thời gian 0,01 s. Hãy xác định suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung dây?
   ĐS:(3,46.10-4 V) 
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12. Một ống dây dẫn hình vuông cạnh 5 cm, đặt trong một từ trường đều 0,08 T; mặt 
phẳng khung vuông góc với các đường sức từ. Trong khoảng thời gian 0,2 s, cảm ứng 
từ giảm xuống đến 0. Độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung? 

ĐS:  (10-3 V) 
III. ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 
Câu hỏi 1: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam 
châm dịch chuyển lại gần hoặc ra xa vòng dây kín: 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 2: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng 
dây dịch chuyển lại gần hoặc ra xa nam châm: 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 3: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam 
châm dịch chuyển lại gần hoặc ra xa vòng dây kín: 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 4: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng 
dây dịch chuyển lại gần hoặc ra xa nam châm: 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 5: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam 
châm rơi thẳng đứng xuống tâm vòng dây đặt trên bàn: 
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Câu hỏi 6: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng ngay khi nam 
châm đang đặt thẳng đứng tại tâm vòng dây ở trên bàn thì bị đổ: 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 7: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho cả 
nam châm và vòng dây dịch chuyển, với v1 = v2: 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 8: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho cả 
nam châm và vòng dây dịch chuyển, với v1 > v2: 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 9: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho cả 
nam châm và vòng dây dịch chuyển, với v1 < v2: 
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Câu hỏi 10: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho cả 
nam châm và vòng dây dịch chuyển: 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 11: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho cả 
nam châm và vòng dây cùng rơi tự do thẳng đứng đồng thời cùng lúc: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 12: Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt trên 
trong trường  
hợp cho nam châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình vẽ: 

A. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ, khi nam châm xuyên  
qua đổi chiều ngược kim đồng hồ. 
B. Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, khi nam châm xuyên  
qua đổi chiều cùng kim đồng hồ. 
C. không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây. 
D. Dòng điện cảm ứng cùng kim đồng hồ. 

 
Câu hỏi 13: Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt bên 
phải trong trường  
hợp cho nam châm xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình vẽ: 

A. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ, khi nam châm xuyên  
qua đổi chiều ngược kim đồng hồ. 
B. Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, khi nam châm xuyên  
qua đổi chiều cùng kim đồng hồ. 
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C. không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây. 
D. Dòng điện cảm ứng cùng kim đồng hồ. 

 
Câu hỏi 14: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho 
vòng dây tịnh tiến với vận tốc  trong từ trường đều: 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 15: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho 
vòng dây tịnh tiến với vận tốc  trong từ trường đều: 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 16: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng: 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 17: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu hỏi 18: Khi cho nam châm lại gần vòng dây treo như hình vẽ thì chúng tương tác: 

A. đẩy nhau         
B. hút nhau   
C. Ban đầu đẩy nhau, khi đến gần thì hút nhau    
D. không tương tác 

 
Câu hỏi 19: Khi cho nam châm xuyên qua vòng dây treo như hình vẽ thì chúng tương 
tác: 
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A. đẩy nhau               
B. Ban đầu hút nhau, khi xuyên qua rồi thì đẩy nhau   
C.Ban đầu đẩy nhau, khi xuyên qua rồi thì hút nhau   
D. hút nhau   

 
Câu  hỏi 20: Khi cho khung dây kín chuyển động ra xa dòng điện thẳng dài I1 như 
hình vẽ thì chúng  
tương tác: 

A. đẩy nhau        B. hút nhau   
C. Ban đầu đẩy nhau, khi đến gần thì hút nhau   D. không tương tác 

 
Câu hỏi 21: Tương tác giữa hai đoạn dây thẳng MN và PQ ở hình vẽ bên là: 

A. đẩy nhau        B. hút nhau   
C. Ban đầu hút nhau, khi đến gần thì đẩy nhau   D. không tương tác 

 
 
 
Câu hỏi 22: Tương tác giữa khung dây và ống dây ở hình vẽ bên khi cho khung  
dây dịch chuyển ra xa ống dây là: 

A. đẩy nhau        B. hút nhau   
C. Ban đầu hút nhau, khi đến gần thì đẩy nhau   D. không tương tác 

 
 
 
Câu hỏi 23: Cho dòng điện thẳng cường độ I không đổi. Khung dây dẫn hình chữ nhật 
MNPQ đặt sát  
dòng điện thẳng, cạnh MQ trùng với dòng điện thẳng như hình vẽ. Hỏi khi nào thì 
trong khung dây có  
dòng điện cảm ứng: 

A. khung quay quanh cạnh MQ    B. khung quay quanh cạnh MN 
C. khung quay quanh cạnh PQ    D. khung quay quanh cạnh NP 

 
Câu hỏi 24: Cho dòng điện thẳng cường độ I không đổi. Khung dây dẫn hình chữ nhật 
MNPQ đặt gần  
dòng điện thẳng, cạnh MQ song song với dòng điện thẳng như hình vẽ. Hỏi khi nào thì 
trong khung dây  
không có dòng điện cảm ứng: 

A. khung quay quanh cạnh MQ    B. khung quay quanh cạnh MN 
C. khung quay quanh cạnh PQ     D. khung quay quanh trục là dòng 
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Câu hỏi 25:Một khung dây phẳng có diện tích 12cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng 
từ B = 5.10-2T, mặt  
phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 300. Tính độ lớn từ thông qua 
khung: 

A. 2.10-5Wb     B. 3.10-5Wb   C. 4 .10-5Wb     D. 5.10-5Wb    
Câu hỏi 26: Một hình chữ nhật kích thước 3cm  4cm đặt trong từ trường đều có cảm 
ứng từ B = 5.10-4T,  
véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Tính từ thông qua hình chữ nhật 
đó: 

A. 2.10-7Wb     B. 3.10-7Wb   C. 4 .10-7Wb     D. 5.10-7Wb    
Câu hỏi 27: Một hình vuông cạnh 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 
4.10-4T, từ thông qua  
hình vuông đó bằng 10-6Wb. Tính góc hợp bởi véctơ cảm ứng từ và véc tơ pháp tuyến 
của hình vuông đó: 

A. 00      B. 300      C. 450      D. 600 
 
Câu hỏi 28: Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian biểu diễn như hình 
vẽ. Suất điện động  
cảm ứng trong khung trong các thời điểm tương ứng sẽ là: 

A. trong khoảng thời gian 0 đến 0,1s:ξ = 3V     B. trong khoảng thời gian 0,1 
đến 0,2s:ξ = 6V     

C. trong khoảng thời gian 0,2 đến 0,3s:ξ = 9V     D.trong khoảng thời gian 0 
đến 0,3s:ξ = 4V     
 
Câu hỏi 29: Một khung dây phẳng diện tích 20cm2 gồm 100 vòng đặt trong từ trường 
đều B = 2.10-4T,  
véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 300. Người ta giảm đều từ trường 
đến không  
trong khoảng thời gian 0,01s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung 
trong thời gian từ  
trường biến đổi:  A. 10-3V    B. 2.10-3V    C. 3.10-3V    D. 4.10-3V    
 
Câu hỏi 30: Một khung dây cứng phẳng diện tích 25cm2 gồm 10 vòng dây, đặt trong 
từ trường đều,  
mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ biến thiên theo 
thời gian như  
đồ thị hình vẽ. Tính độ biến thiên của từ thông qua khung dây kể từ t = 0 đến t = 0,4s: 

A. ∆Φ = 4.10-5Wb    B. ∆Φ = 5.10-5Wb   C. ∆Φ = 6.10-5Wb    D.∆Φ = 7.10-

5Wb  

0 0,1 0,2 0,3 

0,

1,

t(s) 

Φ(Wb) 

0 0,4 

2,4.10-3 

t(s) 

B(T) 
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Câu hỏi 31: Một khung dây cứng phẳng diện tích 25cm2 gồm 10 vòng dây, đặt trong 
từ trường đều,  
mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ biến thiên theo 
thời gian như  
đồ thị hình vẽ. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung kể từ t = 0 đến t = 
0,4s: 

A. 10-4V     B. 1,2.10-4V    C. 1,3.10-4V    D. 1,5.10-4V   
 
Câu hỏi 32: Cho dòng điện thẳng cường độ I không đổi. Khung dây dẫn hình chữ nhật 
MNPQ đặt gần  
dòng điện thẳng, cạnh MQ song song với dòng điện thẳng như hình vẽ. Hỏi khi nào thì 
trong khung dây  
không có dòng điện cảm ứng: 

A. tịnh tiến khung theo phương song song với dòng điện thẳng I  
B. dịch chuyển khung dây ra xa dòng điện thẳng I 
C. dịch chuyển khung dây lại gần dòng điện thẳng I 
D. quay khung dây quanh trục OO’ 

 
Câu hỏi 33: Một vòng dây phẳng có diện tích 80cm2 đặt trong từ trường đều B = 
0,3.10-3T véc tơ cảm  
ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Đột ngột véc tơ cảm ứng từ đổi hướng 
trong 10-3s. Trong  
Thời gian đó suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là: 

A. 4,8.10-2V    B. 0,48V     C. 4,8.10-3V     D. 0,24V 
Câu hỏi 34: Dòng điện Phucô là: 

A. dòng điện chạy trong khối vật dẫn   
B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thong qua mạch biến thiên. 
C. dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong 
từ trường 
D. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của 
nguồn điện 

Câu hỏi 35: Chọn một đáp án sai  khi nói về dòng điện Phu cô: 
A. nó gây hiệu ứng tỏa nhiệt    
B. trong động cơ điện chống lại sự quay của động cơ làm giảm công suất của 

động cơ 
C. trong công tơ điện  có tác dụng làm cho đĩa ngừng quay nhanh khi khi ngắt 
thiết bị dùng điện 
D. là dòng điện có hại 

Câu hỏi 36: Chọn một đáp án sai khi nói về dòng điện Phu cô: 

I 

M N 

P Q 

O 

O
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A. Hiện tượng xuất hiện dòng điện Phu cô thực chất là hiện tượng cảm ứng điện 
từ 
B. chiều của dòng điện Phu cô cũng được xác định bằng định luật Jun – Lenxơ 
C. dòng điện Phu cô trong lõi sắt của máy biến thế là dòng điện có hại 
D. dòng điện Phu cô có tính chất xoáy 

Câu hỏi 37: Đơn vị của từ thông là: 
A. vêbe(Wb)     B. tesla(T)     C. henri(H)    D. vôn(V) 

Câu hỏi 38: Một vòng dây diện tích S đặt trong từ trường có cảm ứng từ B, mặt phẳng 
khung dây hợp với đường sức từ góc α. Góc α bằng bao nhiêu thì từ thong qua vòng 
dây có giá trị Φ = BS/ : 

A. 1800     B. 600      C. 900     D. 450 
Câu hỏi 39: Giá trị tuyệt đối của từ thông qua diện tích S đặt vuông góc với cảm ứng 
từ : 

A. tỉ lệ với số đường sức từ qua một đơn vị diện tích S   
B. tỉ lệ với số đường sức từ qua diện tích S    
C. tỉ lệ với độ lớn chu vi của diện tích S      
D. là giá trị cảm ứng từ B tại nơi đặt diện tích S 

Câu hỏi 40: Khung dây có tiết diện 30cm2 đặt trong từ trường đều B = 0,1T. Mặt 
phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ. Trong các trường hợp nào suất 
điện động cảm ứng trong mạch bằng nhau: (I) quay khung dây trong 0,2s để mặt 
phẳng khung song song với đường cảm ứng từ. (II) giảm  từ thông xuống còn một nửa 
trong 0,2s.(III)tăng từ thông lên gấp đôi trong 0,2s.(IV)tăng từ thông lên gấp ba trong 
0,3s: 

A. (I) và (II)     B. (II) và (III)     C. (I) và (III)     D. (III) và 
(IV) 
Câu hỏi 41: Theo định luật Lenxơ, dòng điện cảm ứng: 

A. xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận 
tốc song song với đường sức từ 
B. xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận 
tốc vuông góc với đường sức từ 
C. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân sinh ra nó 
D. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân làm mạch điện 
chuyển động 

Câu hỏi 42: Nếu một vòng dây quay trong từ trường đều, dòng điện cảm ứng: 
A. đổi chiều sau mỗi vòng quay    B. đổi chiều sau mỗi nửa vòng quay   
C. đổi chiều sau mỗi một phần tư vòng quay   D. không đổi chiều 

 
Câu hỏi 43: Một khung dây hình chữ nhật chuyển động song song với dòng điện 
thẳng  
dài vô hạn như hình vẽ. Dòng điện cảm ứng trong khung: 

I 

A B 

C D 

v 
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A. có chiều ABCD      B. có chiều ADCB     
C. cùng chiều với I     D. bằng không 

 
Câu hỏi 44: Một hình vuông cạnh 5cm được đặt trong từ trường đều B = 0,01T. 
Đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung trong 10-3s để mặt phẳng 
khung dây song song với đường sức từ. Suất điện động trung bình xuất hiện trong 
khung là: 

A. 25mV     B. 250mV    C. 2,5mV     D. 0,25mV 
Câu hỏi 45: Dây dẫn thứ nhất có chiều dài L được quấn thành một vòng sau đó thả 
một nam châm rơi vào vòng dây. Dây dẫn thứ hai cùng bản chất có chiều dài 2L được 
quấn thành 2 vòng sau đó cũng thả nam châm rơi như trên. So sánh cường độ dòng 
điện cảm ứng trong hai trường hợp thấy: 

A. I1 = 2I2     B. I2 = 2I1    C. I1 = I2 = 0     D. I1 = I2 ≠ 0    
Câu hỏi 46: Một cuộn dây có 400 vòng điện trở 4Ω, diện tích mỗi vòng là 30cm2 đặt 
cố định trong từ trường đều, véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng tiết diện 
cuộn dây. Tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện 
trong mạch là 0,3A: 

A. 1T/s     B. 0,5T/s     C. 2T/s     D. 4T/s 
Câu hỏi 47: Một vòng dây đặt trong từ trường đều B = 0,3T. Mặt phẳng vòng dây 
vuông góc với đường sức từ. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây 
nếu đường kính vòng dây giảm từ 100cm xuống 60cm trong 0,5s:   

A. 300V     B.   30V     C. 3V      D. 0,3V 
Câu hỏi 48: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m2 đặt trong từ trường đều có cảm 
ứng từ B = 0,6T, véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Nếu cảm ứng 
từ tăng đến 1,4T trong thời gian 0,25s thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng 
dây là: 

A. 1,28V     B. 12,8V     C. 3,2V     D. 32V 
Câu hỏi 49: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m2 đặt trong từ trường đều có cảm 
ứng từ  
B = 0,6T có chiều như hình vẽ. Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4T trong thời gian 0,25s thì 
chiều  
dòng điện cảm ứng trong vòng dây là: 

A. theo chiều kim đồng hồ   
B. ngược chiều kim đồng hồ 
C. không có dòng điện cảm ứng   
D. chưa xác định được chiều dòng điện, vì phụ thuộc vào cách chọn chiều véc tơ 
pháp tuyến của vòng dây 

Câu hỏi 50: Từ thông qua một mạch điện phụ thuộc vào: 
A. đường kính của dây dẫn làm mạch điện     
B. điện trở suất của dây dẫn 

B 
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C. khối lượng riêng của dây dẫn      
D. hình dạng và kích thước của mạch điện  

 
ðÁP ÁN ðỀ 26 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp án B B A B A B D B A D 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp án D A A D D B A A C B 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ðáp án B B A D B B A A B C 

Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
ðáp án D A C C D B A D B D 

Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
ðáp án C B D A D A D A A D 

 
 

 
 
 

Hä vµ tªn:……………………………….Trưêng: …………………………...…………….. 
I. KIẾN THỨC 
1. Suất ñiện ñộng cảm ứng trong một ñoạn dây dẫn chuyển ñộng trong từ trường. 
Khi đoạn dây dẫn chuyển động cắt các đường sức từ thì 
 trong đoạn dây đó xuất hiện suất điện động 
(đóng vai trò như nguồn điện). Suất điện động trong  
trường hợp này cũng gọi là suất điện động cảm ứng. 
2. Qui tắc bàn tay phải 
Đặt bàn tay phải hứng các đường sức từ, ngón cái chỗi ra 900 

 hướng theo chiều chuyển động của đoạn dây, khi đó đoan dây dẫn 
 đóng vai trò như một nguồn điện, chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay 
 chỉ chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn điện đó. 
3. Biểu thức suất ñiện ñộng cảm ứng trong ñoạn dây: 
Khi đoạn dây dẫn chuyển động cắt các đường sức từ thì độ lớn của suất 
 điện động  trong đoạn dây đó là: ε = Blv 

Nếu v  và B  cùng vuông góc với đoạn dây, đồng thời v  hợp với B  một  
góc α  thì độ lớn của suất điện động suất hiện trong đoạn dây là: ε  = Blvsinα  

4. Máy phát ñiện: 
Cấu tạo: Một khung dây có thể quay giữa hai cực  của một nam châm.  
Hai đầu khung gắn với hai vành khuyên (đối với máy phát điện xoay chiều)   
hoặc gắn với hai vành bán khuyên (đối với máy phát điện 1 chiều). Hai chổi  
quét luôn tỳ lên vành khuyên (hoặc vành bán khuyên) 
Nguyên tắc hoạt ñộng: Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ 

 

 

 

 

  

27 SUẤT ðIỆN ðỘNG DO ðOẠN DÂY DẪN  
CHUYỂN ðỘNG TRONG TỪ TRƯỜNG.  
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Khi khung quay, các cạnh của khung cắt các đường sức từ. Trong khung suất hiện suất 
 điện động cảm ứng. Dòng điện được đưa ra mạch ngồi qua hai chổi quét. Mỗi chổi  
quét là một cực của nguồn điện 
+ Nếu hai chổi quét tỳ lên 2 vành khuyên  thì dòng điện đưa ra mạch ngồi là dòng điện có chiều 
thay đổi theo thời gian. Gọi là máy phát điện xoay chiều 
+ Nếu hai chổi quét tỳ lên 2 vành bán khuyên  thì  khi dòng điện trong khung đổi chiều, vành bán 
khuyên đổi chổi quét nên dòng điện  đưa ra mạch ngồi là dòng điện có chiều không đổi. Gọi là máy 
phát điện một chiều. 
II. ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 
Câu hỏi 1: Cho thanh dẫn điện MN đặt trên hai thanh ray xx’ và yy’ như hình vẽ. Hệ thống  
đặt trong từ trường đều. lúc đầu MN đứng yên, người ta tác dụng một lực làm MN chuyển  
động, bỏ qua mọi ma sát. Hỏi nếu hai thanh ray đủ dài thì cuối cùng MN 
 đạt đến trạng thái chuyển động như thế nào? 

A. chuyển động chậm dần đều   B. chuyển động nhanh dần đều    
C. chuyển động đều     D. chậm dần đều hoặc nhanh dần đều tùy vào từ trường 
mạnh hay yếu 

Câu hỏi 2: Biết MN trong hình vẽ câu hỏi 1 dài l = 15cm chuyển động với vận tốc 3m/s, cảm ứng 
từ B = 0,5T, R = 0,5Ω. Tính cường độ dòng điện cảm ứng qua điện trở R: 

A. 0,7A    B. 0,5A    C. 5A     D. 0,45A 
Câu hỏi 3: Thanh dẫn điện MN dài 80cm chuyển động tịnh tiến đều trong từ trường đều, véc  
tơ vận tốc vuông góc với thanh. Cảm ứng từ vuông góc với thanh và hợp với vận tốc một góc  
300 như hình vẽ. Biết B = 0,06T, v = 50cm/s. Xác định chiều dòng điện cảm ứng  
và độ lớn suất điện động cảm ứng trong thanh: 

A. 0,01V; chiều từ M đến N     B. 0,012V; chiều từ M đến N    
C. 0,012V; chiều từ N đến M      D. 0,01V; chiều từ N đến M 

Câu hỏi 4: Một khung dây dẫn hình vuông cạnh a = 6cm; đặt trong từ trường đều B = 4.10-3T, 
đường sức từ trường vuông góc với mặt phẳng khung dây. Cầm hai cạnh đối diện hình vuông kéo 
về hai phía để được hình chữ nhật có cạnh này dài gấp đôi cạnh kia.  
Biết điện trở khung R = 0,01Ω, tính điện lượng di chuyển trong khung: 

A. 12.10-5C     B. 14.10-5C     C.16.10-5C     D.18.10-5C   
Câu hỏi 5: Hai thanh ray dẫn điện đặt thẳng đứng, hai đầu trên nối với điện trở R = 0,5Ω;  
phía dưới thanh kim loại MN có thể trượt theo hai thanh ray. Biết MN có khối lượng 
 m = 10g, dài l = 25cm có điện trở không đáng kể. Hệ thống được đặt trong từ trường  
đều B = 1T có hướng như hình vẽ, lấy g = 10m/s2,  
sau khi thả tay cho MN trượt trên hai thanh ray, một  
lúc sau nó đạt trạng thái chuyển động thẳng đều với vận tốc v bằng bao nhiêu? 

A. 0,2m/s     B. 0,4m/s    C. 0,6m/s    D. 0,8m/s 
Câu hỏi 6: Một thanh kim loại MN dài l = 1m trượt trên hai thanh ray đặt nằm ngang  
với vận tốc không đổi v = 2m/s. Hệ thống đặt trong từ trường đều B = 1,5T có hướng  
như hình vẽ. Hai thanh ray nối với một ống dây có L = 5mH, R = 0,5Ω, và  
một tụ điện C = 2µF. Tính năng lượng từ trường trong ống dây: 

A. 0,09J     B. 0,08J    C. 0,07J     D. 0,06J 
Câu hỏi 7: Một thanh kim loại MN dài l = 1m trượt trên hai thanh ray đặt nằm ngang với vận tốc 
không đổi v = 2m/s. Hệ thống đặt trong từ trường đều B = 1,5T có hướng như hình vẽ câu hỏi 6. 
Hai thanh ray nối với một ống dây có L = 5mH, R = 0,5Ω, và một tụ điện C = 2µF. Tính năng 
lượng điện trường trong tụ điện: 
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A. 9.10-6 J     B. 8.10-6  J    C. 7.10-6  J     D. 6.10-6  J 
Câu hỏi 8: Thả rơi một khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ sao cho trong khi rơi  
khung luôn nằm trong mặt phẳng thẳng đứng trong từ trường đều có hướng như  
hình vẽ, một lúc sau khung đạt trạng thái chuyển động thẳng đều với vận tốc v.  
Biết cảm ứng từ là B; L,l là chiều dài và chiều rộng của khung, m là khối lượng của  
khung, R là điện trở của khung, g là gia tốc rơi tự do. Hệ thức nào sau đây đúng với  
hiện tượng sảy ra trong khung: 

A. g = B2L/vR    B. B2lv/R = mv2/2    C. B2l2v/R = mg    D. Bv2Ll/R = mv 
Câu hỏi 9: Để xác định chiều dòng điện cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động trong từ 
trường người ta dùng: 

A. quy tắc đinh ốc 1    B. quy tắc bàn tay trái  
C. quy tắc bàn tay phải    D. quy tắc đinh ốc 2 

Câu hỏi 10: Một dây dẫn có chiều dài l bọc một lớp cách điện rồi gập lại thành hai phần bằng  
nhau sát nhau rồi cho chuyển động vuông góc với các đường cảm ứng từ của một từ trường  
đều cảm ứng từ B với vận tốc . Suất điện động cảm ứng trong dây dẫn có giá trị: 

A. Bv/2l      B. Bvl       C. 2Bvl     D. 0 

Câu hỏi 11: Cho mạch điện như hình vẽ, ξ = 1,5V, r = 0,1Ω, MN = 1m,  

RMN = 2Ω, R = 0,9Ω, các thanh dẫn có điện trở không đáng kể, B = 0,1T.  

Cho thanh MN chuyển động không ma sát và thẳng đều về bên phải với  

vận tốc 15m/s thì cường độ dòng điện trong mạch là: 

A. 0     B. 0,5A     C. 2A     D. 1A 

Câu hỏi 12: Một thanh dẫn điện dài 20cm tịnh tiến trong từ trường đều cảm ứng từ B = 5.10-4T, 
với vận tốc 5m/s, véc tơ vận tốc của thanh vuông góc với véc tơ cảm ứng từ. Tính suất điện động 
cảm ứng trong thanh: 

A. 10-4V     B. 0,8.10-4V     C. 0,6.10-4V     D. 0,5.10-4V    

Câu hỏi 13: Một thanh dẫn điện dài 20cm được nối hai đầu của nó với hai đầu của một đoạn mạch 
điện có điện trở 0,5Ω. Cho thanh tịnh tiến trong từ trường đều B = 0,08T với vận tốc 7m/s có 
hướng vuông góc với các đường cảm ứng từ. Biết điện trở của thanh không đáng kể, tính cường độ 
dòng điện trong mạch: 

A. 0,112A     B. 0,224A    C. 0,448A    D. 0,896A 

Câu hỏi 14: Một thanh dẫn điện tịnh tiến trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,4T với vận tốc có 
hướng hợp với đường sức từ một góc 300, mặt phẳng chứa vận tốc và đường sức từ vuông góc với 
thanh. Thanh dài 40cm, mắc với vôn kế thấy vôn kế chỉ 0,4V. Tính vận tốc của thanh: 

A. 3m/s    B. 4m/s   C. 5m/s    D. 6m/s 
Câu hỏi 15: Suất điện động cảm ứng của một thanh dẫn điện chuyển động tịnh tiến với vận tốc 
không đổi trong một từ trường đều không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây: 

A. cảm ứng từ của từ trường     B. vận tốc chuyển động của thanh   
C. chiều dài của thanh      D. bản chất kim loại làm thanh dẫn 

Câu hỏi 16: Một thanh dẫn điện dài l chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,4T với 
vận tốc 2m/s vuông góc với thanh, cảm ứng từ vuông góc với thanh và hợp với vận tốc một góc 
300. Hai đầu thanh mắc với vôn kế thì vôn kế chỉ 0,2V. Chiều dài l của thanh là: 
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A. 0,5m    B. 0,05m     C. 0,5 m     D. m 
Câu hỏi 17: Trong trường hợp nào sau đây không có suất điện động cảm ứng trong mạch: 

A. dây dẫn thẳng chuyển động theo phương của đường sức từ  B. dây dẫn thẳng quay trong 
từ trường 
C. khung dây quay trong từ trường    D. vòng dây quay trong từ trường 
đều 

Câu hỏi 18: Một chiếc tàu có chiều dài 7m chuyển động với vận tốc 10m/s trong từ trường trái đất 
B = 4.10-5T có phương thẳng đứng vuông góc với thân  tàu. Tính suất điện động xuất hiện ở hai 
đầu thân tàu: 

A. 28V    B. 2,8V    C. 28mV    D. 2,8mV 

Câu hỏi 19: Nếu một mạch điện hở chuyển động trong từ trường cắt các đường sức từ thì: 
A. trong mạch không có suất điện động cảm ứng    
B. trong mạch không có suất điện động và dòng điện cảm ứng  
C. trong mạch có suất điện động và dòng điện cảm ứng   
D. trong mạch có suất điện động cảm ứng nhưng không có dòng điện 

Câu hỏi 20: Một đoạn dây dẫn dài 0,35m chuyển động theo hướng vuông góc với đường sức từ  
của một từ trường đều có hướng như hình vẽ, B = 0,026T, vận tốc của đoạn dây là 7m/s. Hiệu  
điện thế hai đầu đoạn dây dẫn là: 

A. 0     B. 0,064V    C. 0,091V     D. 0,13V 

Câu hỏi 21:Một dây dẫn dài 0,05m chuyển động với vận tốc 3m/s trong từ trường đều có B = 
1,5T. Vận tốc, cảm ứng từ, và thanh lần lượt vuông góc với nhau. Độ lớn suất điện động cảm ứng 
xuất hiện ở đoạn dây dẫn có giá trị: 

A. 0,225V    B. 2,25V     C. 4,5V    D. 45V 

Câu hỏi 22: Đặt khung dây dẫn ABCD cạnh một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua như  

hình vẽ. Thanh AB có thể trượt trên hai thanh DE và CF. Điện trở R không đổi và bỏ qua  

điện trở của các thanh. AB song song với dòng điện thẳng và chuyển động thẳng đều với  

vận tốc vuông góc với AB. Dòng điện cảm ứng có: 

A. chiều từ A đến B, độ lớn không đổi   

B. chiều từ B đến A, độ lớn không đổi  

C. chiều từ A đến B, độ lớn thay đổi    D. chiều từ B đến A, độ lớn thay đổi 

Câu hỏi 23: Hình vẽ nào xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động 
trong từ trường: 

 

 

 

 

Câu hỏi 24: Hình vẽ nào xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động 
trong từ trường: 
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Câu hỏi 25: Hình vẽ nào xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động 
trong từ trường: 

 

 

 

Câu hỏi 26: Hình vẽ nào xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động 
trong từ trường: 

 

 

 

 

Câu hỏi 27: Hình vẽ nào xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động 
trong từ trường,  

biết dây dẫn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ: 

 

 

 

 

Câu hỏi 28: Hình vẽ nào xác định sai chiều dòng điện cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động 
trong từ trường, biết dây dẫn ở ý C và D vuông góc với mặt phẳng hình vẽ: 

 

 

 

 

Câu hỏi 29: Hình vẽ nào xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động 
trong từ trường, biết dây dẫn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ: 
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Câu hỏi 30: Hình vẽ nào xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng trong đoạn dây dẫn chuyển động 
trong từ trường: 

 

 

 

 
 

 
ðÁP ÁN ðỀ SỐ 27 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp án C D C C D A A C C D 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp án A A B C D A A D D B 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ðáp án A B A C D B A C A B 

 
 
 
 
 

I.KIẾN THỨC: 
 1. ðịnh nghĩa Dòng ñiện FU-CO: 
 Dòng điện cảm ứng được sinh ra trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong  
từ  trường (hay được đặt trong từ trường) biến đổi theo thời gian  là dòng điện FU-CO. 
2. Tác dụng của dòng ñiện FU-CO. 
a. Một vài ứng dụng dòng ñiện FU-CO. 
- Gây ra lực để hãm chuyển động trong thiết bi máy móc hay dụng cụ. 
- Dùng trong phanh điện từ của xe có tải trọng lớn. 
- Nhiều ứng dụng trong Công tơ điện.  

b. Một vài ví dụ về trường hợp dòng ñiện FU-CO có hại. 
- Làm nóng máy móc, thiết bị. 
- Làm giảm công suất của động cơ.  

3. ðịnh nghĩa  hiện tượng tự cảm: 
Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do  
 chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra 
4. Suất ñiện ñộng tự cảm: 
a. Hệ số tự cảm: L = 4π.10-7n2.V 
 L: Hệ số tự cảm (Henry: H)  V: Thể tích của ống dây (m3). 

b. Suất ñiện ñộng tự cảm:   
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II. ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 
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Câu hỏi 1: Dòng điện qua một ống dây không có lõi sắt biến đổi đều theo thời gian, trong 0,01s 
cường độ dòng điện tăng đều từ 1A đến 2A thì suất điện động tự cảm trong ống dây là 20V. Tính 
hệ số tự cảm của ống dây và độ biến thiên năng lượng của từ trường trong ống dây: 

A. 0,1H; 0,2J     B. 0,2H; 0,3J    C. 0,3H; 0,4J    D. 0,2H; 0,5J 

Câu hỏi 2: Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, ban kính của ống bằng 2cm. Một dòng điện 
biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây trong 0,01s cường độ dòng điện tăng từ 0 đến 1,5A. 
Tính suất điện động tự cảm trong ống dây: 

A. 0,14V    B. 0,26V     C. 0,52V     D. 0,74V 

Câu hỏi 3: Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức I = 0,4(5 – t); I 
tính bằng ampe, t tính bằng giây. Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005H. Tính suất điện động tự cảm 
trong ống dây: 

A. 0,001V     B. 0,002V    C. 0,003 V    D. 0,004V 

Câu hỏi 4: Một ống dây có hệ số tự cảm là 0,01H. Khi có dòng điện chạy qua ống dây có năng 
lượng 0,08J. Cường độ dòng điện chạy qua ống dây bằng: A. 1A    B. 2A   
 C. 3A    D. 4A 

Câu hỏi 5: Một ống dây được quấn với mật độ 2000 vòng/m. Ống có thể tích 500cm2,  

và được mắc vào mạch điện, sau khi đóng công tắc, dòng điện biến thiên theo thời gian  

như đồ thị bên hình vẽ ứng với thời gian đóng công tắc là từ 0 đến 0,05s.  

Tính suất điện động tự cảm trong ống trong khoảng thời gian trên: 

A. 2π.10-2V     B. 8π.10-2V     C. 6π.10-2V     D. 5π.10-2V  

Câu hỏi 6: Một ống dây dài 40cm có tất cả 800 vòng dây. Diện tích tiết diện ống dây là 10cm2. 
Cường độ dòng điện qua ống tăng từ 0 đến 4A. Hỏi nguồn điện đã cung cấp cho ống dây một năng 
lượng bằng bao nhiêu: 

A. 1,6.10-2J     B. 1,8.10-2J    C. 2.10-2J    D. 2,2.10-2J 
Câu hỏi 7: Đáp án nào sau đây là sai : suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi: 

A. độ tự cảm của ống dây lớn      B. cường độ dòng điện qua ống dây lớn   
C. dòng điện giảm nhanh    D. dòng điện tăng nhanh 

Câu hỏi 8: Đáp án nào sau đây là sai : Hệ số tự cảm của ống dây: 
A. phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của ống dây B. có đơn vị là Henri(H) 
C. được tính bởi công thức L = 4π.10-7NS/l      D. càng lớn nếu số vòng dây trong ống dây 
là nhiều 

Câu hỏi 9: Cho mạch điện như hình vẽ. Chọn đáp án sai: Khi đóng khóa K thì: 

A. đèn (1) sáng ngay lập tức, đèn (2) sáng từ từ  

B. đèn (1) và đèn (2) đều sáng lên ngay 

C. đèn (1) và đèn (2) đều sáng từ từ   

D. đèn (2) sáng ngay lập tức, đèn (1) sáng từ từ 

Câu hỏi 10: Một mạch điện có dòng điện chạy qua biến đổi theo thời gian biểu diễn như đồ  

thị hình vẽ bên. Gọi suất điện động tự cảm trong mạch trong khoảng thời gian từ 0 đến 1s là  
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e1, từ 1s đến 3s là e2 thì: 

A. e1 = e2/2     B. e1 = 2e2   C.e1 = 3e2   D.e1 = e2 

: 

Câu hỏi 11: Một cuộn dây có độ tự cảm L = 30mH, có dòng điện chạy qua biến thiên đều đặn 

150A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị : 

A. 4,5V     B. 0,45V    C. 0,045V     D. 0,05V 

Câu hỏi 12: Một ống dây dài 50cm tiết diện ngang của ống là 10cm2 gồm 100 vòng. Hệ số tự cảm 
của ống dây là: 

A. 25µH    B. 250µH    C. 125µ     D. 1250µH 

Câu hỏi 13: Năng lượng từ trường của ống dây có dạng biểu thức là: 

A. W = Li/2    B. W = Li2/2    C. W = L2i/2    D. W = Li2 

Câu hỏi 14: Một ống dây có hệ số tự cảm là 100mH, khi có dòng điện chạy qua ống dây có năng 

lượng 0,05J. Cường độ dòng điện qua ống dây bằng: 

A. 0,1A    B. 0,7A     C. 1A     D. 0,22A 

Câu hỏi 15: Đơn vị của hệ số tự cảm là Henri(H) tương đương với: 

A. J.A2     B. J/A2     C. V.A2     D. V/A2    

Câu hỏi 16: Dòng điện chạy trong mạch giảm từ 32A đến 0 trong thời gian 0,1s. Suất điện động tự 

cảm xuất hiện trong mạch là 128V. Hệ số tự cảm của mạch là: 

A. 0,1H    B. 0,2H    C. 0,3H    D. 0,4H 

Câu hỏi 17: Dòng điện trong cuộn tự cảm giảm từ 16A đến 0 trong 0,01s, suất điện động tự cảm 

trong cuộn đó có giá trị trung bình 64V. Độ tự cảm của mạch đó có giá trị: 

A. 0,032H     B. 0,04H    C. 0,25H    D. 4H 

Câu hỏi 18: Cho mạch điện như hình vẽ. Hiện tượng tự cảm phát sinh khi mạch điện có hiện  

tượng nào sau đây: 

A. Đóng khóa K      B. Ngắt khóa K   

C. Đóng khóa K và di chuyển con chạy   C  D. cả A, B, và C 

Câu hỏi 19: Hình vẽ bên khi K ngắt dòng điện tự cảm do ống dây gây ra, và dòng điện qua R  

lần lượt có chiều: 

A. Itc từ M đến N; IR từ Q đến M    B. Itc từ M đến N; IR từ M đến Q   

C. Itc từ N đến M; IR từ Q đến M    D. Itc từ N đến M; IR từ M đến Q 

Câu hỏi 20: Hình vẽ bên khi K đóng dòng điện tự cảm do ống dây gây ra, và dòng điện qua R  

lần lượt có chiều: 
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A. Itc từ M đến N; IR từ Q đến M    B. Itc từ M đến N; IR từ M đến Q   

C. Itc từ N đến M; IR từ Q đến M    D. Itc từ N đến M; IR từ M đến Q 

Câu hỏi 21: Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H, trong đó có dòng điện biến thiên đều 200A/s thì 
suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị: 

A. 10V    B. 20V    C. 0,1kV    D. 2kV 

Câu hỏi 22: Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây có hệ số tự cảm 0,2H khi dòng điện có cường 
độ biến thiên 400A/s là: 

A. 10V    B. 400V    C. 800V    D. 80V 

Câu hỏi 23: Một cuộn cảm có độ tự cảm 2mH, năng lượng tích lũy trong cuộn đó là 0,4J. Tính 
cường độ dòng điện trong cuộn dây: 

A. 10A    B. 20A    C. 1A    D. 2A 

Câu hỏi 24: Một cuộn dây có hệ số tự cảm 10mH có dòng điện 20A chạy qua. Năng lượng từ 
trường tích lũy trong cuộn dây là: 

A. 2J     B. 4J     C. 0,4J    D. 1J 

Câu hỏi 25: Một mét khối không gian có từ trường đều B = 0,1T thì có năng lượng: 

A. 0,04J    B. 0,004J    C. 400J    D. 4000J 

Câu hỏi 26: Hình vẽ bên khi dịch con chạy của điện trở C về phía N thì dòng điện tự cảm  

do ống dây gây ra và dòng điện qua biến trở C lần lượt có chiều: 

A. IR từ M đến N; Itc từ Q đến P    B. IR từ M đến N; Itc từ P đến Q   

C. IR từ N đến M; Itc = 0     D. IR từ N đến M; Itc từ P đến Q 

Câu hỏi 27: Trong hình vẽ bên đáp án nào sau đây là đúng khi xác định chiều dòng điện  

tự cảm do ống dây gây ra và dòng điện qua đèn 2 trong thời gian K đóng: 

A. Itc từ A đến B; I2 từ B đến C      B. Itc từ A đến B; I2 từ C đến B      

C. Itc từ B đến A; I2 từ B đến C         D. Itc từ B đến A; I2 từ C đến B         

Câu hỏi 28: Trong hình vẽ bên đáp án nào sau đây là đúng khi xác định chiều dòng điện  

tự cảm do ống dây gây ra và dòng điện qua đèn 2 trong thời gian K ngắt: 

A. Itc từ A đến B; I2 từ B đến C      B. Itc từ A đến B; I2 từ C đến B     

C. Itc từ B đến A; I2 từ B đến C         D. Itc từ B đến A; I2 từ C đến B         

Câu hỏi 29: Trong hình vẽ câu hỏi 28 đáp án nào sau đây là đúng khi xác định chiều dòng điện  

tự cảm do ống dây gây ra và dòng điện qua nhánh gồm đèn 1và R cuối thời gian K ngắt: 

A. Itc từ A đến B; I1 từ A đến C      B. Itc từ A đến B; I1 từ C đến A     

C. Itc từ B đến A; I1 từ A đến C         D. Itc từ B đến A; I1 từ C đến A         

Câu hỏi 30: Một ống dây gồm 500 vòng có chiều dài 50cm, tiết diện ngang của ống là 100cm2. 
Lấy π = 3,14; hệ số tự cảm của ống dây có giá trị:   

A. 15,9mH    B. 31,4mH    C. 62,8mH    D. 6,28Mh 
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ðÁP ÁN ðỀ SỐ 28 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ðáp án B D B D B A B C A B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ðáp án A A B C B D B D A C 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ðáp án B D B A D D C A B D 

 
 
 
 

 
 

I. KIẾN THỨC: 

1. Từ thông: từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường đều B
�

: 
αcos..SB=Φ     với:  Φ : từ thông (Wb) 

S: diện tích vòng dây (m2)  B: cảm ứng từ (T) 
N:  số vòng dây                    ),( nB

��
=α  

2. Suất điện động cảm ứng:  

a. Trường hợp tổng quát: 
t

Ne
∆
∆Φ

−=         

t∆ : thời gian từ thông biến thiên (s) 
e: suất điện động cảm ứng (V) 
 b. Trường hợp đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường đều:  
 αsinℓBve =       v: vận tốc của đoạn dây(m/s2)      ℓ : chiều dài của đoạn dây dẫn (m)         

),( vB
��

=α  
                                        ( Bv

��
, cùng vuông góc dây) 

Qui tắc xác định chiều suất điện động cảm ứng trong mạch có đoạn dây dẫn chuyển động: 
    Đặt bàn tay phải hứng các đường sức từ, ngón cái choãi ra 900 hướng theo chiều chuyển 
động của đoạn dây, khi đó đoạn dây đóng vai trò như một nguồn điện, chiều từ cổ tay đến 
ngón tay giữa chỉ chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn điện 
3. Hiện tượng tự cảm: 

*Suất điện động tự cảm: 
t

I
LEtc ∆
∆

=     

L: độ tự cảm của mạch điện (H)          I∆ : độ biến thiên cường độ dòng điện 
trong mạch (A) 
*Độ tự cảm của ống dây dài trong không khí : 

 VnL 2710.4 −= π    hay 
ℓ

SN
L

2
710.4 −= π  

V: thể tích ống dây, S: tiết diện ống dây. 

ÔN TẬP TỔNG HỢP  TỪ TRƯỜNG & CẢM ỨNG ðIỆN TỪ 
 

29 
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*Năng lượng từ trường trong ống dây: 2

2

1
LIW =  

 
II.CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM: 

Dạng 1: Hiện tượng cảm ứng điện từ 
1. Vòng dây dẫn tròn bán kính r =10cm, điện trở R=0,2Ω  đặt nghiêng góc 300  
so với B

�
,B= 0,02T như hình . Xác định suất điện động cảm ứng,độ lớn và chiều dòng điện cảm  

ứng trong vòng dây nếu trong thời gian 0,01s từ trường : 
 a.Giảm đều từ B xuống 0   b.Tăng đều từ 0 lên B. 
2. Cuộn dây có 1000 vòng, diện tích mỗi vòng là 20cm2 có trục song song với B

�
của từ trường 

đều. Tính độ biến thiên B∆ của cảm ứng từ trong thời gian t∆ =10-2s  khi có suất điện động cảm ứng 
EC = 10V trong cuộn dây.    ĐS: 0,05T 
3. Vòng dây đồng( mΩ= −810.75,1ρ )đường kính d = 20cm,tiết diện S0 = 5 mm2 đặt vuông góc với 

B
�

của từ trường đều.Tính độ biến thiên 
t

B

∆
∆  của cảm ứng từ khi dòng điện cảm ứng trong vòng dây 

là 2A. ĐS:0,14T/s 
4. Một khung dây phẳng  có điện trở R = 0,001 Ω, có diện tích S = 1 cm2 đặt trong một từ trường 
đều có đường sức vuông góc với mặt phẳng khung. Xác định nhiệt lượng toả ra trong khung sau 
thời gian 10 giây. Biết rằng tốc độ biến thiên của cảm ứng từ  là 0,01 T/s. 
5. Một vòng dây dẫn có diện tích S = 100cm2 nối vào một tụ điện C= 0,2nF , được đặt trong từ 
trường đều, B

�
vuông góc mặt phẳng vòng dây, có độ lớn tăng đều với tốc độ 5.10-2T/s. Tính điện 

tích của tụ điện.  
ĐS: 0,1.10-6C. 
6. Một dây dẫn chiều dài m2=ℓ ,điện trở R = 4Ω  được uốn thành một hình vuông. 
Các nguồn E1 = 10V,E2 =8V, r1 =r2 = 0, được mắc vào các cạnh hình vuông . 
Mạch được đặt trong từ trường đều B

�
như hình, B tăng theo qui luật B = kt, k=1,6T/s  

Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.     ĐS: 0,5A 
 
Dạng 2 : Dây dẫn chuyển động trong từ trường 
7. Đoạn dây dẫn dài l = 1m chuyển động với vận tốc v = 0,5m/s theo phương hợp với B

�
 một góc 

300, B = 0,2T. Tính suất điện động xuất hiện trong dây dẫn 
8. Thanh MN khối lượng m = 2g trượt đều không ma sát với tốc độ v = 5m/s 
trên hai thanh thẳng đứng cách nhau l = 50cm được đặt trong từ trường đều 
nằm ngang như hình vẽ B = 0,2T. Bỏ qua điện trở tiếp xúc. Cho g = 10m/s2 
a. Tính suất điện động cảm ứng trong thanh MN 
b. Xác định lực từ và dòng điện trong thanh MN 
c. Tính R 
9. Thanh AB  dài l = 20cm , khối lượng m= 10g,  B  = 0,1T,  E = 1,2V, r =0,5Ω  . 
Do lực từ và lực ma sát AB trượt đều với tốc độ v = 10m/s. Bỏ qua điện trở dây và nơi tiếp xúc. 
a. Tìm dòng điện trong mạch và hệ số ma sát trượt 
b. Muốn cho dòng điện trong thanh AB chạy từ B đến A,  
cường độ 1,8A thì phải kéo thanh AB trượt đều heo chiều nào,  
vận tốc và lực kéo bao nhiêu? 
10. Cho mạch điện như hình, nguồn E=1,5V, r=0,1Ω  , MN = 1m, RMN = 2,9Ω  , 
 B
�

hướng như hình B = 0,1T.Điện trở ampe kế và hai thanh ray không đáng kể. 
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Thanh MN có thể trượt trên 2 đường ray. 
a. Tìm số chỉ Ampe kế và lực từ tác dụng 
lên thanh MNnếu MN được giữ yên. ĐS: 0,5A   ;  0,05N 
b. Tìm số chỉ Ampe kế và lựctừ tác dụng lên thanh MN nếu MN chuyển động đều sang phải với 
vận tốc v=3m/s.       ĐS:0,6A;   0,06N 
c. Muốn ampe kế chỉ 0, MN phải chuyển động về hướng nào với vận tốc là bao nhiêu? ĐS: sang 
trái , v= 15m/s 
11.  Cho mạch điện như hình vẽ. 

Nguồn có E = 1,5V ; r = 0,2Ω. Thanh MN dài ℓ = 1m và có 

điện trở R= 2,8Ω được đặt trong từ trường đều có B = 0,1T. Bỏ 
qua điện trở của Ampe kế.  
a/ Xác định số chỉ của (A) khi 

           α/MN đứng yên 
          β/MN chuyển động về bên phải với vận tốc v = 5m/s 

b/Muốn số chỉ ampe kế là 0 thì phải di chuyển MN về phía nào với vận tốc bằng bao nhêu? 
Dạng 3 : Hiện tượng tự cảm : 
12. Trong một ống dây điện có L = 0,6(H), dòng điện giảm đều từ  
I1 = 0,2(A) đến I2 = 0 trong khoảng thời gian 12(s). Tính suất điện động tự cảm trong mạch. 
13. Tính độ tự cảm của ống dây, biết sau khoảng thời gian ∆t = 0,01 s dòng điện trong mạch tăng từ 
1A đến 2,5A và suất điện động tự cảm là 30V  
14. Một ống dây có độ tự cảm L = 0,5 H, điện trở R = 4Ω. Muốn tích luỹ một năng lượng từ trường 
200 J  trong ống dây thì phải cho dòng điện có cường độ bao nhiêu đi qua ống dây đó? Khi đó công 
suất nhiệt của ống dây là bao nhiêu? 
15. Cường độ dòng điện trong một ống dây giảm từ 12(A) xuống 8(A) thì năng lượng từ trường của 
ống dây giảm đi 2(J). Tính năng lượng từ trường của ống dây trong hai trường hợp đó. 
16. Một ống dây dài có ℓ=31,4cm , N = 1000 vòng , diện tích mỗi vòng S = 10cm2 , có dòng điện I 
= 2A đi qua.  

a. Tính từ thông qua mỗi vòng.   ĐS: 8.10-6 Wb 
b. Tính suất điện động  tự cảm trong ống dây khi ngắt dòng điện trong thời gian 0,1s.  
 ĐS: 0,08V 
c. Tính độ tự cảm của cuộn dây.  ĐS: 0,004H 

17. Ống dây hình trụ có lõi chân không , chiều dài 20cm, có 1000 vòng, diện tích mỗi vòng S= 
1000cm2.  

a. Tính độ tự cảm của ống dây.   ĐS: 6,38.10-2H. 
b. Dòng điện qua ống dây tăng đều từ 0 đến 5A trong 0,1s ; tính suất điện động tự cảm xuất 
hiện trong ống dây.  ĐS: 3,14V 
c. Khi dòng điện trong ống dây đạt giá trị 5A tính năng lượng từ tích lũy trong ống dây lúc này?  
ĐS: 0,785J 

18. Một cuộn dây có L= 3H được nối với một nguồn E=6V; r= 0 . Hỏi sau bao lâu tính từ lúc nối 
vào nguồn điện ,cường độ dòng điện tăng đến giá trị 5A? Giả sử cường độ dòng điện tăng đều theo 
thời gian.  Đs: 2,5s 

  
II. ðỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: 
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Câu 1: Vòng dây kim loại diện tích S, hợp với vectơ cảm ứng từ một 
góc 300, cho biết cường độ của cảm ứng từ biến thiên theo thời gian 
như đồ thị, suất điện động cảm ứng sinh ra có giá trị là 

A .0 (V)   B . 3

2
(V)  C . 

2

S (V)  D .S (V)  

Câu 2: Chọn câu sai. Suất điện động tự cảm  trong một mạch điện có 
giá trị lớn khi 
A Cường độ dòng điện trong mạch  có giá trị lớn  
B .Cường độ dòng điện trong mạch biến thiên nhanh 
C Cường độ.dòng điện trong mạch tăng nhanh D .Cường độ dòng điện trong mạch giảm nhanh 
Câu 3: Một vòng dây dẫn đươc đặt trong một từ trường đều  , rộng , sao cho mặt phẳng của vòng 
dây vuông góc với đường cảm ứng .Trong vòng dây sẽ xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu ; 
A .Nó được dịch chuyển tịnh tiến          B .Nó được quay xung quanh 
trục của nó 
C .Nó được quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ  D . Nó bi làm cho 
biến dạng  
Câu 4: Một vòng dây kín ,phẳng ,đặt trong từ trường đều .Trong các yếu tố sau :  

I Diện tích  S của vòng dây  II Cảm ứng  từ của từ trường 
III.Khối lượng của vòng dây  IV Góc hợp bởi mặt phằng của vòng dây và đường cảm ứng 
từ 
Từ thông qua diện tích S phụ thuộc các yếu tố nào ? 

A .I và II B .I ,II ,và III   C .I và III  D .I , II và IV  
Câu 5: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một ống dây kín  là do sự thay đổi : 
A  Chiều dài của ống dây   B .Khối lượng của ống dây  
C .Từ thông qua ống dây   D .Cả A , B và C 
Câu 6: Một khung dây tròn , đặt trong một từ trường đều có mặt phẳng khung dây vuông góc với 
các đường cảm ứng từ.Trong các trường hợp sau : 
I .Khung dây chuyển động tịnh tiến trong từ trường theo một phương bất kỳ 
II .Bóp méo khung dây    III .Khung dây quay quanh một đường kính của nó 
Ở trường hợp nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung dây ? 
A .I và II  B .II và III   C .III và I  D .Cả A , B và C 
Câu 7: Một nam châm thẳng N-S đặt gần khung dây tròn , Trục cuả nam châm vuông góc với mặt 
phẳng của khung dây . Giữ khung dây đứng yên.Lần lượt làm nam châm chuyển động như sau : 
I .Tịnh tiến dọc theo trục của nó 
II .Quay nam châm quanh  trục thẳng đứng của nó . 
III .Quay nam châm quanh một trục nằm ngang và vuông góc với trục của nam châm 
Ở trường hợp nào có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây ? 
A .I và II  B .II và III  C .I và III  D .Cả ba trường hợp trên  

0.1 0.2 0.3 t(s) 

B(T) 

0.3 

0.2 
0.1 
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Câu 8: Trong một vùng không gian rộng  có một từ trường đều .Tịnh tiến một khung dây phẳng 
,kín ,theo những cách sau đây  
I .Mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng 
II .Mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng 
III .Mặt phẳng khung hợp với đường cảm ứng một góc α 
Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung ? 
A. I   B. II   C. III   D. Không có trường hợp nào  
Câu 9: Định luật Len-xơ được dùng để : 
A. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín . 
B. Xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín . 
C. Xác định cường độ của dòng điện  cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín . 
D. Xác định sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín , phẳng . 
Câu 10: Chọn câu ñúng. Thời gian dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín sẽ : 
A .Tỉ lệ thuận với tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch. 
B .Tỉ lệ thuận với điện trở của mạch điện . 
C .Bằng với thời gian có sự biến thiên của từ thông qua mạch kín . 
D .Càng lâu nếu khối lượng của mạch điện kín càng nhỏ  
Câu 11: Một khung dây ABCD được đặt đồng phẳng với một dòng điện thẳng dài vô hạn như hình 
vẽ 
 Tịnh tiến khung dây theo các cách sau  
I.Đi lên , khoảng cách giữa tâm khung dây và dòng diện thẳng không đổi . 
II . Đi xuống , khoảng cách giữa tâm khung dây và dòng diện thẳng không đổi . 
III  Đi ra xa dòng điện .  IV. Đi về gần dòng điện . 
Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung ABCD 
A .I và II B .II và III  C .III và IV   D .IV và I 
Câu 12: Trong các yếu tố sau : 
I .Chiều dài của ống dây kín  II .Số vòng của ống dây kín III .Tốc độ biến thiên qua 
mỗi vòng dây  
Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây kín phụ thuộc vào các yếu tố nào? 
A I và II   B .II và III   C .III và I   D .Chỉ phụ thuộc II 
Câu 13: Một khung dây kín có điện trở R .Khi có sự biến thiên của từ thông qua khung dây ,cường 
độ dòng điện qua khung dây có giá trị : 

A .I =
t∆

∆Φ   B . R.
t∆

∆Φ   C . 
Rt

1

∆
∆Φ #  D .R 

∆Φ
∆t  

Câu 14: Định luật Len-xơ về chiều của dòng điện cảm ứng là hệ quả của định luật bảo toàn nào ? 
A .Điện tích    B .Khối lượng   C .Động lượng  D .Năng lượng 
# 

D C 

A B 
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Câu 15: Hình tròn biểu diễn miền trong đó có từ trường đều ,có cảm ứng từ B. Khung dây hình 
vuông cạnh a ngoại tiếp đường tròn. Công thức nào sau đây biểu diễn chính xác từ 
thông qua khung 

A. 2Baπ (Wb)  B. 
4

2Baπ (Wb)  C. 
B

a

2

2π (Wb)  D. Ba2 (Wb) 

Câu 16 .Một khung dây có diện tích 5cm2 gồm 50 vòng dây.Đặt khung dây trong từ trường đều có 
cảm ứng từ B và quay khung theo mọi hướng.Từ thông qua khung có giá trị cực đại là 5.10-3 

Wb.Cảm ứng từ B có giá trị nào ? 
A .0,2 T  B .0,02T   C .2,5T  D .Một giá trị khác 
Câu 17: Môt  khung dây dẫn có 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường cảm 
ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung.Diện tích mỗi vòng dây là 2dm2.Cảm ứng từđược làm giảm 
đều đặn từ 0,5T đến 0,2T trong thời gian 0,1s.Suất điện động trong toàn khung dây có giá trị nào 
sau đây ? 
A. 0,6V  B. 6V   C. 60V  D.12V 
Câu 18: Một cuộn dây phẳng , có 100 vòng , bán kính  0,1m.Cuộn dây đặt trong từ trường đều và 
vuông góc với các đường cảm ứng từ.Nếu cho cảm ứng từ tăng đều đặn từ 0,2T lên gấp đôi trong 
thời gian 0,1s.Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây sẽ có giá trị nào ? 
A .0,628 V  B .6,28V  C .1,256V  D .Một giá trị khác 
Câu 19: Một thanh dẫn dài 25cm ,chuyển động trong từ trường đều.Cảm ứng từ B = 8.10-3T.Vectơ 

vận tốc V vuông góc với thanh và cũng vuông góc với vectơ cảm ứng từ B , cho v = 3m/s.Suất điện 
động cảm ứng trong thanh là : 
A .6.10-3 V  B .3.10-3 V  C .6.10-4 V  D .một giá trị khác 
Câu 20: Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài 2 dm ,chiều 

rộng 1,14dm , đặt trong từ trường đều B ,vectơ B  vuông góc với 
mặt phẳng khung. Cho B = 0,1T. Xác định chiều Ic và độ lớn của 
suất điện động cảm ứng Ec xuất hiện trong khung dây khi người ta 
uốn khung dây nói trên thành một vòng dây hình tròn ngay trong 
từ trường đều nói trên trong thời gian một phút 
A. Ic cùng chiều kim đồng hồ ; Ec =1,4 v 
B. Chu vi mạch điện không đổi nên từ thông qua mạch không biến thiên nên Ec = 0 
C. Ic  ngựơc chiều kim đồng hồ ; Ec = 0,86v 
D. Ic cùng chiều kim đồng hồ ; Ec = 14µV 
Câu 21: Có ba nam châm giống nhau được thả rơi thẳng đứng  từ cùng  một độ cao. 
Thanh thứ nhất rơi tự do, thanh thứ hai rơi qua một ống dây để hở. thanh thứ ba rơi qua một ống 
dây kín.trong khi rơi thanh nam châm không chạm vào ống dây. thời gian rơi của ba thanh lần luợt 
là t1 ,t2 t3 .tacó 
A t1 = t2 = t3 .  B .t1 < t2< t3  C .t3 = t2 < t1  D .t1 = t2 < t3  

● 

B 

d 

b 

o 

c 

a 

B  
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Câu 22: Một thanh kim loại CD = l chuyển động trong từ đều có cảm ứng từ B , vận tốc v của 
thanh vuông góc với các đường cảm ứng và cắt các đường cảm ứng.suất điện động xuất hiện trong 
thanh có giá trị nào sau đây ? 

A .Bvl  B .
l

Bv  .   C .
v

Bl    D .Một giá trị khác 

Câu 23: Một thanh dẫn điện ,dài 50cm ,chuyển động trong từ trường đều ,cảm ứng từ B = 0,4 T, 

vectơ vận tốc V  vuông góc với thanh và có độ lớn v = 20m/s.Vectơ B  vuông góc với thanh và tạo 

với vectơ V  một góc α = 300. Hiệu điện thế giữa hai đầu C , D của thanh là bao 
nhiêu ? Điện thế đầu nào cao hơn ? 
A .U = 0,2V , Điện thế ở C cao hơn ở D B  .U =  2V .Điện thế ở D cao hơn ở 
C 
C . U = 0,2V .Điện thế ở D cao hơn ở C D . U =  0,4 V. Điện thế ở C cao hơn 
ở D 
Câu 24: Chọn câu sai . Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một đoạn dây dẫn  
chuyển động trong từ trường ,và cắt các đường cảm ứng phụ thuộc : 
A.Hướng của từ trường   B. Độ dài của đoạn dây dẫn 
C.Tiết diện thẳng của dây dẫn    D. Vận tốc chuyển động của đoạn dây dẫn 
Câu 25: Một thanh nam châm thẳng được thả rơi tự do theo trục của một vòng 
dây tròn , kín .Trong thời gian nam châm rơi xuyên qua vòng dây , chiều và 
cường độ dòng điện cảm ứng Ic sinh ra trong vòng dây biến đổi như thế nào ? 
A.Chạy theo chiều kim đồng hồ ,cường độ dòng điện cảm ứng Ic không đổi . 
B.Chạy ngược chiều kim đồng hồ ,cường độ dòng điện cảm ứng Ic không đổi  
C.Thay đổi chiều , cường độ dòng điện Ic cũng thay đổi  
D.Thay đổi chiều , cường độ dòng điện Ic không thay đổi  
Câu 26: Một lò xo treo thẳng đứng như hình H27,một đầu nhúng vào chậu đựng 
thuỷ ngân 
, đầu còn lại treo vào một điểm cố định. Khi K đóng ,chọn câu mô tả đúng nhất .  
A .Lò xo  bị hút lên (co lại).  B .Lò xo bị hút xuống (giãn ra 
). 
C .Lò xo bị dao động .   D .Lò xo vẫn cân bằng (không 
biến dạng) . 
Câu 27: Một nam châm rơi thẳng đứng dọc theo một ống đồng dài. 
Chọn mô tả đúng nhất cho chuyển  động của nam châm .Bỏ qua tác 
 dụng của không khí lên nam châm.  
A. Nam châm rơi tự do.  
B. Rơi thẳng nhanh dần đều nhưng không phải rơi tự do. 
C. Rơi chậm dần đều vì có lực cản . 
D. Lúc đầu chuyển động thẳng nhanh dần ,sau đó chuyển động thẳng đều . 

S 

N 

O 

D 

C 

B 
α 

V 

K 

   ___ __   __   _ _  -_ 

   ___ __   __   _ _  -_ 
   ___ __   __   _ _  -_ 
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Câu 28:  Biểu thức nào sau đây dùng để tính độ tự cảm của một mạch điện ? 

A .L = 
i

Φ   B . L = 
i

B   C . L =Φ .i  D . L = B.i 

câu 29: Công thức nào sau đây được dùng để tính độ tự cảm của một ống dây rỗng gồm N vòng 
,diện tích S ,có chiều dài l. 

A . 10-7

l

SN 2

  B .4π.10-7.
l

SN 2

  C .4π.10-7.
S

lN 2

  D .10-7
l

NS
 

Câu 30: Trong các yếu tố sau : 
I. Cấu tạo của mạch điện.  III.  Cường độ của dòng điện qua mạch 
II. Tốc độ biến thiên của dòng điện qua mạch 
Suất điện động tự cảm xuất hiện trong mạch phụ thuộc các yếu tố nào ? 
A .I và II  B .II và III   C .I và III   D .Cả ba yếu tố 

Câu 31  Một khung dây có điện trở R ,diện tích S , đặt trong từ trường đều có đường cảm ứng từ B 
vuông góc mặt phẳng khung .cảm ứng từ B biến đổi đều một lượng là ∆B trong thời gian ∆t.Công 
thức nào sau đây được dùng để tính nhiệt lượng toả ra trong khung dây trong thời gian ∆t ? 

A.  RS2
t

B

∆
∆ 2)(

  B. RS
t

B

∆
∆   C. S2

2









∆
∆

t

B
  D. 

22

t

B

R

S

∆

∆
 

Câu 32: Một ống dây dài gồm N vòng dây ,đường kính ống dây là D (m) ,ống dây được đặt trong 
từ trường đều B có phương song song với trục ống dây , hai đầu ống dây được nối với một tụ điện 

có điện dung C (F) .Khi cho cảm ứng từ B biến thiên đều với tốc độ 
t

B

∆
∆ (T/s) thì tụ điện có tích 

điện không ? nếu có thì điện tích của tụ có giá trị nào? 
A. Mạch chứa tụ nên trong mạch không có dòng điện cảm ứng , vậy tụ không tích điện . 

B. Tụ có tích điện ,điện tích của tụ có giá trị là Q = C.
t

B

∆
∆  ( c ) 

C. Tụ có tích điện ,điện tích của tụ có giá trị là Q = π
4

2D NC
t

B

∆
∆ ( c ) 

D. Tụ có tích điện ,điện tích của tụ có giá trị là Q = C D2N
t

B

∆
∆ ( c ) 

Câu 36: Các thiết bị điện như quạt điện ,máy bơm ,máy biến thế…, sau một thời gian vận hành thì  
vỏ ngoài của thiết bị thường bị nóng lên .Nguyên nhân này chủ yếu là do : 
A. Nhiệt toả ra do ma sát giửa bộ phận quay và bộ phận đứng yên truyền ra vỏ máy  
B. Toả nhiệt trên điện trở R trong các cuộn dây của máy theo định luật Jun-Lenxơ 
C. Do tác dụng của dòng điện Fucô chạy trong các lỏi sắt bên trong máy ,làm cho lỏi sắt nóng lên . 
D. Do các bức xạ điện từ khi có dòng điện chạy qua thiết bị tạo ra. 
Câu 37: Lực nào sau đây được ứng dụng để điều khiển tia điện tử  quét khắp màn hình trong bóng 
đèn hình của máy thu hình (tivi) 
A Lực từ Ampe  B .Lực tĩnh điện Cu-lông  C.Trọng lực  D .Lực Lorenxơ . 
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Câu 38: Thiết bị điện nào sau đây ứng dụng tác dụng có lợi của dòng điện Fu-cô ? 
A. Công tơ điện  B .Quạt điện  C . Máy bơm nước(chạy bằng  điện)  D.Biến thế . 
Câu 39: Công thức nào sau đây  dùng để tính năng lượng từ trường của ống dây ? 
A. W = 1/2LI  B. W = 2LI2  C. W = 1/2IL2  D. W = 1/2LI2 . 
Câu 40: Một ống dây có độ tự cảm L = 0,5H. Muốn tích luỹ năng lượng từ trường 100J trong ống 
dây thì phải cho  dòng điện có cường độ bao nhiêu đi qua ống dây đó ? 
A. 2A  B. 20A  C. 1A  D. 10A 
Câu 41: Đơn vị độ tự cảm là Henry , với 1H bằng : 
A. 1J.A2 B. 1J/A2   C. 1V.A  D. 1V/A 
Câu 42: Một cuộn tự cảm có độ tự cảm 0,1H , trong đó dòng điện biến thiên đều 200A/s thì suất 
điện động tự cảm sẽ có giá trị : 
A. 10V  B. 20V   B. 0,1kV  D. 2kV 
Câu 43: Dòng điện trong cuộn tự cảm giảm từ 16A đến 0A trong 0,01s ; suất điện động tự cảm 
trong đó có giá trị trung bình 64V ;độ tự cảm có giá trị : 
A. 0,032H  B . 0,04H  C. 0,25H  D. 4H  
Câu 44: Cuộn tự cảm có L = 2mH khi có dòng điện cường độ 10A đi qua.Năng lượng từ trường 
tích luỹ trong cuộn tự cảm có giá trị : 
A. 0,05J  B . 0,1J  C . 1J  D . 4H  
Câu 45: Xét mạch điện hình 42, AB trượt thẳng đều trên mặt phẳng 
ngang theo chiều như hình vẽ , vận tốc của thanh AB có độ lớn 2m/s 
,vận tốc của AB vuông góc với các đường cảm ứng ,AB = 40cm , B = 
0,2T , E = 2V , r = 0 (Ω) , RAB = 0,8 Ω ,bỏ qua điện trở của dây nối và 
Ampekế .Số chỉ của Ampekế sẽ là : 
A 2,5A   B. 2,7A  C.2,3A   D. 2A 
Câu 46: Xét mạch điện hình 42. Để số chỉ Ampe kế bằng không thì phải cho AB trượt thẳng đều 
theo chiều nào ? với vận tốc bằng bao nhiêu ? 
A .Sang phải với vận tốc 20m/s B .Sang trái với vận tốc 15m/s  
C.Sang phải với vận tốc 15m/s D .sang trái với vận tốc 20m/s 
Câu 47: Xét mạch điện hình 44 , AB=40cm , C=10 µF , B=0,5T , 
Cho AB trượt đều sang trái với vận tốc 5m/s , vận tốc của AB vuông 
góc với  
các đường cảm ứng .Xác định điện tích trên mỗi bản tụ , bản nào tích 
điện dương ? 
A.Q=10µC,bản  nối  với A tích điện dương  
B.Q=20µC, Bản nối với A tích điện dương  
C.Q=10C, Bản nối với B tích điện dương  
D.Q=20C, Bản nối với B tích điện dương  

B 

B 

A 

P 

H49 

B 

V 
C 

H44 

A 

B 

E 
V 

B 

B 

A 

A 

H42 
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Câu 48: Thanh AB có thể trượt không ma sát trên một hệ giá đỡ đặt nằm ngang như hình H 49, khi 
thả cho trọng vật P chuyển động tự do .Vectơ cảm ứng từ B vuông góc mặt phẳng giá đở.Chọn câu 
chính xác nhất khi mô tả chuyển động của thanh AB 
A. AB chuyển động nhanh dần đều vì không có ma sát 
B. AB chuyển động thẳng đều  vì  lưcđiện từ tác dụng lên AB khi nó chuyển động  đã cân bằng với 
trọng lực. 
C. AB chuyển động nhanh dần, rồi sau đó chuyển động chậm dần. 
D. AB chuyển động nhanh dần, đạt đến một vận tốc cực đại rồi giữ nguyên 
vận tốc nầy. 
Câu 49: Thanh MN có khối lượng m ,trượt không ma sát trên một hệ giá đở  
đặt thẳng đứng như hình H50.Trong quá trình trượt xuống MN luôn giữ 
phương nằm ngang và vuông góc với đường cảm ứng từ.Độ lớn cảm ứng từ 
là B.Điện trở của toàn bộ mạch điện là R.Chiều dài thanh MN là l.Gia tốc 
trọng trường là g .Vận tốc lớn nhất của thanh MN được tính bằng công thức 
nàosau đây ? 

A .
BlR

mg   B.
mgR

Bl   C.
mg

BlR    D.
22lB

mgR  

Câu 50: Độ lớn của suất điện động tự cảm sinh ra trong một ống dây là 30V khi cho 
 dòng điện qua ống  biến thiên  với tốc độ ∆I/∆t = 150A/s .Độ tự cảm của ống dây sẽ có giá trị nào? 
A.0,02H  B.0,2H   C. 2mH  D.5H 
Câu 51: Một thanh kim loại chiều dài l ,quay đều với vận tốc góc ω  xung quanh một trục ∆ đi qua 
một đầu thanh và vuông góc với thanh ấy , tất cả nằm trong một từ trường đều , vectơ B song song 
với trục ∆ và có độ lớn là B.Hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu thanh ( tính theo B ,ω ,l) là công 
thức nào sau đây ? 
A .l2ωB (V)  B. Bωl (V)  C.1/2ω2Bl (V)  D.1/2ωβl2 (V) 
câu 52: Một vòng dây dẫn đồng chất đặt trong một từ trường biến thiên đều ,có các đường cảm 

ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa vòng dây Biết tốc độ biến thiên của từ thông là 
t∆

∆Φ , điện 

trở toàn bộ vòng dây là R.Hiệu điện thế giữa hai điểm bất kỳ trên vòng dây có giá trị nào sau đây ? 

A  R
t∆

∆Φ (V)  B. 1/R
t∆

∆Φ (V)  C . 0 (V)  D.Một giá trị khác 

Câu 53: Một ống dây có độ tự cảm L=0,05 H.Cường độ  dòng điện qua ống dây biến thiên theo 
thời gian theo  biểu thức i(t) = 0,04(5-t), trong đó I tính theo đơn vị Ampe , t đo bằng (s), Suất điện 
động tự cảm xuất hiện trong cuộn dây có giá trị nào sau đây ? 
A.10-3 (V)  B. 2.10-2 (V)  C.10-2 (V)  D. 2.10-3 (V) 

Câu  54. Bốn dây dẫn thẳng dài đặt song song, tiết diện ngang ABCD tạo thành hình vuông cạnh 
a=20cm, trong mỗi dây có dòng I=2A đi qua cùng chiều. Cảm ứng từ tại tâm O của hình vuông là: 
 A. 0,001T  B. 0,1T  C. 0T   D. 0,01T 
Câu 55. Dòng điện trong môi trường nào gây nên sự vận chuyển chất 

R 

N M 

B ● 

H50 
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 A. trong kim loại  B. trong chất điện phân 
 C. trong chân không  D. trong bán dẫn 
Câu 56. Khung dây hình chữ nhật có diện tích S=25cm2 gồm N=10 vòng nối tiếp, có dòng I=2A đi 
qua mỗi vòng. Khung dây đặt thẳng đứng trong từ trường đều có véc tơ B nằm ngang, B=0,3T. 
Tính mômen lực tác dụng lên khung khi véc tơ B vuông góc với mặt phẳng khung dây? 
 A. 0Nm  B. 1Nm  C. 10Nm  D. 0,1Nm 
Câu 57. Cho dòng điện 15A chạy qua bình điện phân dung dịch CuSO4, sau khi điện phân thu 
được 6g Cu bám vào catôt. Xác định thời gian điện phân 
 A. 1,4 phút  B. 20 phút  C. 201 phút  D. 13,8 phút 
Câu 58. Khung dây hình chữ nhật có diện tích S=25cm2 gồm N=10 vòng nối tiếp, có dòng I=2A đi 
qua mỗi vòng. Khung dây đặt thẳng đứng trong từ trường đều có véc tơ B nằm ngang, B=0,3T. 
Tính mômen lực tác dụng lên khung khi véc tơ B song song với mặt phẳng khung dây? 
 A. 7,5.10-3Nm  B. 0,15.10-3Nm  C. 1,5.10-3Nm  D. 15.10-3Nm 
Câu 59. Lực từ tác dụng lên khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường được xác định bằng 
quy tắc 
 A. đinh ốc 2  B. đinh ốc 1  C. bàn tay phải  D. bàn tay trái 
Câu 60. Một khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường chịu tác dụng của một ngẫu lực từ làm 
khung quay xung quanh 1 trục và có xu hướng quay về vị trí 
 A. cân bằng bất kì   B. cân bằng bền 
 C. cân bằng phiếm định  D. cân bằng không bền 
 Câu 61. Cảm ứng từ do một dây dẫn thẳng dài gây ra tại một điểm M cách dây 20cm là 1,4.10-5T. 
Xác định I qua dây dẫn 
 A. 3500A  B. 35A  C. 14A   D. 1400A 
 Câu 62. Một bình điện phân dung dịch AgNO3 với anôt bằng Ag có R=5ôm. Hiệu điện thế đặt vào 
hai cực là 20V. Tìm lượng Ag bám vào catôt sau khi điện phân 2 giờ 
 A. 9.10-6kg  B. 3,3.10-12kg  C. 4,5.10-6kg  D. 3,3.10-2kg 
Câu 63. Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của 
A. lỗ trống và electron B. các iôn và electron C. các iôn  D. các electron 
Câu 64. Cuộn dây tròn bán kính R=5cm (gồm n=10 vòng dây quấn nối tiếp cách điện với nhau) 
đặt trong không khí có dòng điện I qua mỗi vòng dây, từ trường ở tâm vòng dây là 5.10-4T. Tìm I 
 A. 0,04A  B. 4A   C. 0,4A  D. 40A 
Câu 65. Tương tác nào sau đây không phải là tương tác từ 
 A. hai nam châm cùng dấu đẩy nhau B. hai quả cầu mang điện tích cùng dấu đẩy nhau 
 C. dòng điện tác dụng lực lên nam châm thử D. hai dòng điện cùng chiều hút nhau 
 Câu 66. Dòng điện trong các môi trường có được là do 
 A. đã có sẵn các hạt mang điện  B. tác dụng của điện trường 
 C. có suất điện động    D. có sự phóng điện 
Câu 67. Gọi x là góc hợp bởi véc tơ cảm ứng từ B và véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng n. Giá trị 
của từ thông qua mặt phẳng đó đạt cực đại khi 
 A. x=0  B. x<90o  C. x>90o  D. x=90o 
Câu 68. Hai dây dẫn thẳng dài song song mang dòng điện ngược chiều I1,I2. Cảm ứng từ tại điểm 
cách đều hai dây và nằm trong mặt phẳng hai dây là 
 A. B=B1+B2  B. B=0  C. B=B1-B2  D. B=2B2-B1 

Câu 69. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn D1, D2 đặt song song trong không khí cách nhau khoảng 
d=6cm, có dòng điện I1=1A, I2=2A đi qua ngược chiều nhau. Xác định vị trí những điểm có cảm 
ứng từ tổng hợp bằng không? 
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 A. Đường thẳng nằm trong mặt phẳng chứa 2 dây dẫn, cách dòng I1 3cm, cách dòng I2 9cm 
 B. Đường thẳng nằm trong mặt phẳng chứa 2 dây dẫn, cách dòng I1 9cm, cách dòng I2 3cm 
 C. Đường thẳng nằm trong mặt phẳng chứa 2 dây dẫn, cách dòng I1 12cm, cách dòng I2 6cm 
 D. Đường thẳng nằm trong mặt phẳng chứa 2 dây dẫn, cách dòng I1 6cm, cách dòng I2 12cm 
Câu 70. Một ống dây dài 20cm gồm 5000 vòng đặt trong không khí, cường độ dòng điện trong 
mỗi vòng dây là 0,5A. Tìm cảm ứng từ trong lòng ống dây? 
 A. 3,14.10-3T  B. 15,7.10-4T  C. 1,57.10-2T  D. 2,5.10-7T 
Câu 71. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn D1, D2 đặt song song trong không khí cách nhau khoảng 
d=10cm, có dòng điện cùng chiều I1=I2=I=2,4A đi qua. Tính cảm ứng từ tại P cách D1 R1=8cm và 
cách D2 R2=6cm 
 A. 0,5.10-5T  B. 0,2.10-5T  C. 0,1.10-5T  D. 10-5T 
 Câu 72. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn D1, D2 đặt song song trong không khí cách nhau khoảng 
d=10cm, có dòng điện cùng chiều I1=I2=I=2,4A đi qua. Tính cảm ứng từ tại N cách D1 R1=20cm và 
cách D2 R2=10cm 
 A. 0,2.10-5T  B. 0,36.10-5T  C. 0,5.10-5T  D. 0,72.10-5T 
 Câu 73. Cho hai dây dẫn thẳng dài song song đặt trong không khí cách nhau 15cm, dòng đi qua 
mỗi dây là 15A và 10A. Lực tương tác lên 100cm chiều dài mỗi dây là? 
 A. 2.10-3N  B. 2.10-6N  C. 2.10-2N  D. 2.10-4N 
Câu 74. Một cuộn dây tròn gồm 100 vòng bán kính 5cm đặt trong không khí có cảm ứng từ tại tâm 
vòng tròn là5.10-4T. Tìm cường độ dòng điện chạy trong một vòng dây 
 A. 40A  B. 4A  C. 400A  D. 0,4A 
Câu 75. Đặt một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện 20A trong một từ trường đều người ta thấy 
mỗi 50cm của dây chịu một lực từ là 0,5N. Hỏi cảm ứng từ là bao nhiêu? 
 A. 5T  B. 0,5T  C. 0,005T  D. 0,05T 
Câu 76. Dòng điện có cường độ I=0,5A đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại N bằng 10-6T. 
Khoảng cách từ N đến dòng điện là bao nhiêu? 
 A. 50cm  B. 10cm  C. 100cm  D. 150cm 
Câu 77. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn D1, D2 đặt song song trong không khí cách nhau khoảng 
d=10cm, có dòng điện cùng chiều I1=I2=I=2,4A đi qua. Tính cảm ứng từ tại M cách D1 và D2 
khoảng R=5cm 
 A. 0T  B. 0,1T  C. 1T  D. 0,5T 
Câu 78. Khung dây hình chữ nhật có diện tích S=25cm2 gồm N=10 vòng nối tiếp, có dòng I=2A đi 
qua mỗi vòng. Khung dây đặt thẳng đứng trong từ trường đều có véc tơ B nằm ngang, B=0,3T. 
Tính mômen lực tác dụng lên khung khi véc tơ B song song với mặt phẳng khung dây? 
 A. 15.10-3Nm  B. 0,15.10-3Nm  C. 7,5.10-3Nm  D. 1,5.10-3Nm 
 Câu 79. Khung dây hình chữ nhật có diện tích S=25cm2 gồm N=10 vòng nối tiếp, có dòng I=2A 
đi qua mỗi vòng. Khung dây đặt thẳng đứng trong từ trường đều có véc tơ B nằm ngang, B=0,3T. 
Tính mômen lực tác dụng lên khung khi véc tơ B vuông góc với mặt phẳng khung dây? 
 A. 0Nm  B. 1Nm  C. 0,1Nm  D. 10Nm 
Câu 80. Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện 0,5A đặt trong không khí. Tìm khoảng cách từ 
điểm M đến dòng điện biết cảm ứng từ tại M là 10-6T 
 A. 100cm  B. 20cm  C. 40cm  D. 10cm 
 Câu 81. Bốn dây dẫn thẳng dài đặt song song, tiết diện ngang ABCD tạo thành hình vuông cạnh 
a=20cm, trong mỗi dây có dòng I=2A đi qua cùng chiều. Cảm ứng từ tại tâm O của hình vuông là: 
 A. 0T  B. 0,1T  C. 0,001T  D. 0,01T 
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Câu 82. Cuộn dây tròn bán kính R=5cm (gồm n=10 vòng dây quấn nối tiếp cách điện với nhau) 
đặt trong không khí có dòng điện I qua mỗi vòng dây, từ trường ở tâm vòng dây là 5.10-4T. Tìm I 
 A. 4A  B. 0,4A  C. 40A  D. 0,04A 
Câu 83. Một hạt mang điện tích q=3,2.10-9C bay vào từ trường đều có cảm ứng từ B=0,5T, vận tốc 
hạt là 106m/s và có phương hợp với véc tơ cảm ứng từ 1 góc 30o. Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt là: 
 A. 3,2.10-13N  B. 1,6.10-13N  C. 1,38.10-13N  D.0,8.10-13N 
 

----------------------------HÕt--------------------------- 

®¸p ¸n (Tõ tr−êng & c¶m øng ®iÖn tõ) 

 

C©u 1: Chän B 

HD: 
d dB.S cos dB

S.cos .
dt dt dt

α
ε = = = α  

Mµ B = t ⇒ dB = dt ( )S 3
S.cos S.cos30 V

2
⇒ε = α = =  

C©u 2: Chän A 

C©u 3: Chän B 

C©u 4: Chän D 

C©u 5: Chän C 

C©u 6: Chän B 

C©u 7: Chän A 

C©u 8: Chän D 

C©u 9: Chän B 

C©u 10: Chän A 

C©u 11: Chän C 

C©u 12: Chän B 

C©u 13: Chän C 

C©u 14: Chän D 

C©u 15: Chän D 

C©u 16: Chän A 

HD: ( )
13

4

max 5.10
B 0,2 T

S.n 5.10 .50

−

−

φ
= = =  

C©u 17: Chän C 

HD: 
( ) ( )2 0,5 0,2nS. B

E 1000.2.10 . 60 V
t t 0,1

− −∆φ ∆
= = = =
∆ ∆

 

C©u 18: Chän B 

HD: 
( ) ( )

2 0.R .cos0 . 0,4 0,2S.cos . B
E 6,28 V

t t 0,1

π −∆φ α ∆
= = = =
∆ ∆
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C©u 19: Chän A 

HD: ( )3 2 3E B. .v 8.10 .25.10 .3 6.10 V− − −= = =ℓ  

C©u 20: Chän D 

HD: Ta cã: 

( ) ( ) ( )

( )
−

−

+
= = ∆ = − π = −

π
∆

= = = = µ →φ↓⇒
∆

���� ��
րւ

2 2

4
5

2 2 1,14
R 1 dm , S 2.1,14 R 0,858 dm

2

S 0,858.10
E B. 0,1. 1,43.10 V 14 m BC B

t 60

 

C©u 21: Chän D 

C©u 22: Chän A 

C©u 23: Chän B 

HD: ( )0E Blsin 0,4.0,5.20.sin30 2 W= α = = , ta cã V0 > Vc 

C©u 24: Chän C 

C©u 25: Chän C 

C©u 26: Chän D 

C©u 27: Chän D 

C©u 28: Chän A 

C©u 29: Chän B 

C©u 30: Chän A 

C©u 31: Chän A 

C©u 32: Chän C 

C©u 36: Chän C 

C©u 37: Chän D 

C©u 38: Chän A 

C©u 39: Chän D 

C©u 40: Chän B 

HD: ( )2w 2.100
I 20 A

L 0,5
= = =  

C©u 41: Chän B 

C©u 42: Chän A 

HD: ( )E Li' 0,1.200 20 V== = =  

C©u 43: Chän B 

HD: ( )E 54
L 0,04 H

16i '
0,01

= = =  

C©u 44: Chän B 
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HD: ( )2 3 21 1
W LI .2.10 .10 0,1 J

2 2
−= = =  

C©u 45: Chän B 

HD: ( ) ( )= = ⇒ = = =
ℓ

CU
CU

E 2
E RE 2 V v 25 m / s

B. 0,2.0,4
 

ChuyÓn ®éng sang tr¸i: v = 25 (m/s) 

C©u 47: Chän A 

HD: ( ) ( )−= = = = = =6 6E Blv 0,5.0,4.5 1 V ,Q E.C 1.10.10 10.10 C  

B¶n nèi víi A tÝch ®iÖn  d−¬ng. 

C©u 48: Chän D 

C©u 49: Chän D 

HD: = → = → = = → − =
ℓ ℓ2 2 2 2Blv B . B v

E Blv i F Bli .v mg ma
R R R

 

Khi a = 0 ⇒ max 2 2

mgR
v

B .l
=  

C©u 50: Chän B 

HD: XÐt 1 ®o¹n dx trªn thanh 

ε = = ω ⇒ = = ω = ω = ω∫ ∫
ℓ

ℓ ℓ
E

2 2
0

0 0

1 1
d Bv.dx B. .x.dx E de B. .x.dx B. x B. .

2 2
 

C©u 52: Chän D 

C©u 53: Chän D 

HD: ( ) ( )−= − ⇒ = − → = − = − = 3i 0,04 5 t i ' 0,04 E Li ' 0,05.0,04 2.10 V  

C©u 54: Chän C 

HD: 1 2 3 4B B B B= = =  

C©u 55: Chän B 

C©u56: Chän C 

HD: 0M BSI.Sin0 0= =  

C©u 57: Chän D 

HD: ( )
4mFn 6.9,65.10 .2

t 831,25 S 13,8(Phót)
AI 64.15

= = = =  

C©u 58: Chän D 

HD: 0 4M BSISin90 0,3.25.10 .2.10 0,015NM−= = =  

C©u 59: Chän D 

C©u 60: Chän B 

C©u 61: Chän C 
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HD: ( )
5

7

MoI B.2. .r 1,4.10 .2 .0,2
B I 14 A

2 r Mo 4 .10

−

−

π π
= ⇒ = = =

π π
 

C©u 62: Chän D 

HD: ( ) ( )= = = → = = =
U 20 AI 108.4

I 4 A m .t .260.60 32,23 g
R 5 Fn 96500.1

 

C©u 63: Chän B 

C©u 64: Chän B 

HD: ( )
−

−

µ
= ⇒ = = =

µ π

4
o

7
o

I.N B.2R 5.10 .2.0,05
B I 4 A

2R N .4.10
 

C©u 65: Chän C 

C©u 66: Chän A 

C©u 67: Chän A  

HD: cosα = 1⇒ α = 0 

C©u 68: Chän A 

HD: ¸p dông quy t¾c n¾m bµn tay ph¶i ta cã tõ tr−êng cña hai dßng ®iÖn g©y ra t¹i ®iÓm kh¶o s¸t cã 

cïng ph−¬ng cïng chiÒu nªn B = B1 + B2  

C©u 69: Chän D 

HD: 21B B 0+ =
��� �� �

 ⇒ B1, B2 ng−îc chiÒu nhau vµ B1 = B2 

Ta cã: − −= = ⇒ =
+ +

7 71 2
1 2

I I 1 2
B 2.10 . ,B 2.10 .

6 x x 6 x x
 

⇒ x = -12cm ⇒ §iÓm ®ã c¸ch d©y 2 lµ 12cm; c¸ch d©y 1 lµ 6cm  

C©u 70: Chän C 

HD: 7 2

2

0,5
B 4 .10 .5000. 1,57.10 T

20.10
− −

−= π =  

C©u 71: Chän B 

HD: Ta thÊy 102 = 82 + 62 ⇒ §iÓm P n»m trong kho¶ng gi÷a 2 d©y 

7 7 5
p 1 2 2 2

2,4 2,4
B B B 2.10 . 2.10 . 0,2.10 T

6.10 8.10
− − −

− −⇒ = − = − =  

C©u 72: Chän D 

HD: Ta cã: 
2 2 220 10 10

cos 1
2.20.10

+ −
α = =  

7 7 5
N 1 2 2 2

2,4 2,4
B B B 2.10 . 2.10 . 0,72.10 T

20.10 10.10
− − −

− −⇒ = + = + =  

C©u 73: Chän  D 

HD: 7 4

2

15.10
F .2.10 2.10 N

15.10
− −

−= =  

C©u 74: Chän D 
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HD: 7 4

2

100
B 4 .10 .I. 5.10 T

5.10
− −

−= π =  
6

7

25.10
I 0,4A

2.3,14.10 .100

−

−⇒ = =  

C©u 75: Chän D 

HD: Ta cã: 
2

F 0,5
F BIL B 0,05T

I.L 20.50.10−= ⇒ = = =  

C©u 76: Chän B 

HD: 7 7 6I 0,5
B 2.10 . .2.10 . 10

R R
− − −= = 1R 10 m 10cm−⇒ = =  

C©u 77: Chän A 

HD: B = B1 – B2 = 0 (N lµ t©m gi÷a 2 d©y ). 

C©u 79: Chän A. 

HD: M = B.I.S.Ncos900 = 0(Nm) 

C©u 80: Chän A 

HD: 7 60,5
B 2.10 . 10 R 1m 100cm

R
− −= = ⇒ = =  

C©u 81: Chän A 

HD: 1 2 3 4B B B B B 0= + + + =
�� �� �� �� �� �

 (tÝnh ®èi xøng) 

C©u 82: Chän B 

HD: 7 4

2

10.I
B 2 .10 . 5.10

5.10
− −

−= π =  ⇒ I = 0,4A 

C©u 83: Chän D 

HD: 9 6 0f 3,2.10 .10 .0,5.sin360−= = 30,8.10 N−   
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ðề kiểm tra CHƯƠNG 4, 5 -Vật lý lớp 11 

Thời gian: 45 phút 
-�o�- 

Hä vµ tªn:������������.Tr−êng: �������...�����.. 

 Phần 1: Lý thuyết (5ñ) 

Câu 1: Phát biểu quy tắc xác định lực Lo-ren-xơ do từ trường tác dụng lên một hạt 
mang điện chuyển động. Khi nào lực này bằng 0? 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

Câu 2: a) Phát biểu định luật Len-xơ về chiều của dòng điện cảm ứng. 

b) Độ lớn của suất điện động cảm ứng được xác định theo định luật nào? Phát 
biểu và viết công thức của định luật đó. 

c) Nếu một nam châm được đưa đến gần mạch kín thì sẽ xuất hiện dòng điện 
cảm ứng trong mạch kín đó. Mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong trường hợp này. 

..................................................................................................................................
................................ 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 
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...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

Phần 2: Bài tập (5ñ) 

Câu 3: Hai dòng điện thẳng dài đồng phẳng, song song cùng chiều, I1=I2=5A đặt tại 
hai điểm A và B như hình vẽ. Biết ∆ABC là tam giác đều cạnh 2cm. 

 a) Tìm cảm ứng từ tổng hợp tại C 

 b) Nếu tại C người ta đặt một dòng điện thẳng dài 10cm với cường độ I3 =8A, 
song song ngược chiều với I1 và I2, hãy xác định lực từ tổng hợp tác dụng lên I3 khi đó. 

c)  Gọi CH là trung trực của AB, trên đường thẳng (CH), có điểm M cách AB 
một đoạn x. Xác định x để cảm ứng từ tại M do I1 và I2 gây ra đạt giá trị cực đại.  

 
 Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ. Cuộn cảm L có điện trở không đáng kể. Khi khóa 
K ở a, dòng điện qua L là 1,2A. Độ tự cảm L = 0,2H. Chuyển K sang vị trí b. 

a) Giải thích sự xuất hiện dòng điện trong mạch (L-R). 
b) Tính nhiệt lượng mà R tỏa ra. 

 

----Good luck do your best------ 

Bài làm phần tự luận: 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

A B 

C 

I1 I2 H 

a 

b R 

E, r 

L K 
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...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...........................................................................................................................................

.................................. 

...............................................................................................
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ðáp án ðỀ KIỂM TRA: 

Câu 1: 2 

Phương, chiều, độ lớn 0,5 x 
3 

f = 0 �Sinα = 0 �α = 0 v α = 1800  
� Chuyển động cùng phương 

từ trường 
0,5 

Câu 2: 3 

a. ĐL Len-xơ 1 

b. ĐL Fa-ra-đây 1 

c. Cơ năng � Điện năng 1 

Câu 3: 3 

a. Vẽ hình đúng các véc-tơ B1, B2 và BC 0,25 

  Tính được B1=B2=B=2.10-7.I/r = 2.10-7.5/0,02=5.10-5(T) 0,25 

  Viết biểu thức 21 BBBC

���
+=  0,25 

  Tính được BC=B. 3 =5.10-5. 3 =5 3 10-5(T) 0,5 

  Kết luận phương chiều  0,25 

b. F=B.I.l.sinα=4 3 10-5N 0,25 

  Dùng quy tắc bàn tay trái xác định đúng và kết luận chiều của F, 
vẽ hình 

0,25 

c. Áp dụng tương tự câu a, tìm được 
22

7

4/
10.2

xa

I
B

+
= −  0,25 

   Từ đó tìm được 
22

7

4/

.
10.4

xa

xI
BM +

= −  0,5 

   Áp dụng bất đẳng thức Cô-si tìm được BM lớn nhất khi x=a/2 0,25 

Câu 4:  2 

a. Dùng hiện tượng tự cảm, giải thích dc sự xuất hiện của dòng cảm 1 
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ứng do I giảm về 0 

b. JLiW 144,0
2

1 2 ==  0,5 

  Q = W = 0,144J 0,5 

*Thiếu đơn vị trừ 0,25đ cho toàn bài 

 

 


