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E4.1 

Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành góc vuông, có dòng điện 

10 A chạy qua. Cường độ từ trường tại điểm M nằm trên đường 

phân giác của góc vuông và cách đỉnh góc một đoạn a = 10 cm là: 
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E4.2 

Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành góc vuông, có dòng điện 

25 A chạy qua. Cường độ từ trường tại điểm M nằm trên đường 

phân giác của góc vuông và cách đỉnh góc một đoạn a là 80 A/m. 

Hãy xác định vị trí điểm M. 
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E4.3 

Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành góc vuông, có dòng điện I 

chạy qua. Cường độ từ trường tại điểm M nằm trên đường phân 

giác của góc vuông và cách đỉnh góc một đoạn a = 10 cm là 50 

A/m. Hãy xác định cường độ dòng điện trong dây dẫn. 
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E4.4 

Một dây dẫn được uốn thành hình thang cân, có dòng điện cường 

độ 6 A chạy qua. Tỷ số chiều dài đáy lớn trên đáy nhỏ bằng 3. Tìm 

cảm ứng từ tại điểm A (giao điểm của hai cạnh bên). Cho biết đáy 

bé của hình thang l = 20 cm, khoảng cách từ A tới đáy bé b = 5 

cm. 
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E4.5 

Cho một vòng dây tròn bán kính R = 10 cm có dòng điện có 

cường độ I = 3 A chạy qua. Cảm ứng từ B tại một điểm trên trục 

của vòng dây và cách tâm vòng dây một đoạn h = 10 cm là bao 

nhiêu?  

 

 

E4.6 

Một dây dẫn được uốn thành hình chữ nhật, có các cạnh là a = 2 

cm, b = 6 cm, có dòng điện cường độ I = 0.1 A chạy qua. Xác 

định cường độ từ trường tại tâm của khung dây 
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E4.7 

Một dây dẫn được uốn thành tam giác đều mỗi cạnh a = 50 cm. 

Trong dây dẫn có dòng điện cường độ I = 4 A chạy qua. Tìm 

cường độ từ trường tại tâm của tam giác đó. 
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E4.8 

Hai vòng dây dẫn tròn có vỏ cách điện và có tâm trùng nhau. Hai 

vòng dây được đặt sao cho trục của chúng vuông góc với nhau. 

Bán kính mỗi vòng dây R = 4 cm. Dòng điện chay trong chúng có 

cường độ I1 = I2 = 5 A. Hãy tìm cường độ từ trường tại tâm của 

chúng 
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E4.9 

Tìm cường độ điện trường gây ra tại điểm M bởi một đoạn dây 

dẫn thẳng AB có dòng điện I = 10 A chạy qua, biết rằng điểm M 

nằm trên đường trung trực của AB, cách AB một đoạn l = 10 cm, 

và nhìn AB dưới góc 45
o
. 
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E4.10 

Tính cường độ từ trường của một dòng điện thẳng dài vô hạn tại 

một điểm cách dòng điện R = 3 cm. Biết cường độ dòng điện I = 5 

A. 
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E4.11 

Trên một dây dẫn được uốn thành đa giác 5 cạnh đều nội tiếp 

trong vòng tròn bán kính R = 20 cm có một dòng điện cường độ I 

= 5 A chạy qua. Tìm cường độ từ trường tại tâm của đa giác. 
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E4.12 

Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành một góc α = 60 độ. 

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn I = 30 A. Tìm cường độ từ 

trường tại điểm A nằm trên đường phân giác của góc và cách đỉnh 

góc một đoạn a = 5 cm 
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E4.13 

Một dây dẫn có vỏ bọc cách điện dài L = 200 m, được quấn thành 

ống dây có chiều dài l = 80 cm, đường kính d = 20 cm. Cường độ 

dòng điện qua ống dây là I = 0,5 A. Tính cảm ứng từ trong ống 

dây. 

 

 

E4.14 

Một dây dẫn đường kính d = 1 mm quấn thành một ống dây sao 

cho vector cảm ứng từ  ⃗  trong ống có giá trị bằng 0.03 T. Cường 

độ dòng điện chạy trong ống dây bằng 6 A. Tính xem phải quấn 

mấy lớp, biết rằng các vòng dây quấn sát nhau. 

 

 

E4.15 

Một dây dẫn đường kính d quấn thành một ống dây sao cho cường 

độ từ trường trong lòng ống dây là H = 1000 A/m. Cường độ dòng 

điện trong dây dẫn I = 0.1 A và số lớp dây cuốn trên 1m chiều dài 

của dây là 5 lớp. Hãy xác định đường kính d. 

 

 

E4.16 

Hai dòng điện thằng dài song song vô hạn đặt cách nhau d = 6 cm. 

Dòng điện chạy trong các dây cùng chiều và có cùng cường độ I1 

= I2 = 10 A. Tìm cường độ từ trường gây bởi dòng điện tại điểm K 

cách đều mỗi dòng a = 7 cm 

 

 

E4.17 

Hai vòng dây dẫn tròn có tâm trùng nhau và được đặt sao cho trục 

của chúng vuôn góc với nhau. Bán kính mỗi vòng dây R = 4 cm. 

Dòng điện chạy qua chúng có cường độ I1 = I2 = 5 A. Tìm cường 

độ từ trường tại tâm của chúng. 
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E4.18 

Một dây dẫn thẳng dài, ở khoảng giữa được uốn thành vòng 

tròn, bán kính R = 20 cm như hình vẽ. Dòng điện qua dây dẫn có 

cường độ I = 1 A. Tìm cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn. 

 

 

 

 

E4.19 

Một khung dây dẫn bẹt hình chữ nhật có cạnh a = 4 cm, b = 5 cm 

gồm N = 100 vòng dây. Cường độ dòng điện trong dây dẫn là I = 

1 A. Hãy xác định cảm ứng từ tại tâm của khung dây 
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E4.20 

Xét một cuộn dây gồm N = 4 vòng, bán kính của cuộn dây R = 20 

cm. Trong cuộn dây có dòng điện với cường độ là I = 7 A chạy 

qua. Hãy xác định cảm ứng từ tại một điểm nằm trên trục và cách 

tâm của cuộn dây một đoạn h = 8 cm. 

 

 

E4.21 

Hai vòng dây dẫn giống nhau bán kính r = 10 cm được đặt song 

song tại O1 và O2, trục trùng nhau và mặt phẳng của chúng cách 

nhau một đoạn a = 20 cm. Cường độ dòng điện trong các vòng 

dây bằng nhau và có giá trị I = 3 A. Tìm cảm ứng từ tại tâm của 

mỗi vòng dây và tại điểm nằm giữa O1O2, cách O1 một khoảng x = 

10 cm trong hai trường hợp: 

TH1: các dòng điện ngược chiều. 

TH2: các dòng điện cùng chiều. 
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E4.22 

Một khung dây hình vuôn abcd mỗi cạnh l = 2 cm, được đặt gần 

dòng điện thẳng dài vô hạn AB có cường độ I = 30 A. Khung 

abcd và dây AB cùng nằm trong mặt phẳng, cạnh ad song song 

với dây AB và cách dây AB một đoạn r = 1 cm. Tính từ thông qua 

khung dây. 
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E4.23 

Cho một khung dây phẳng diện tích 20 cm
2
 quay trong một từ 

trường đều với vận tốc góc ω. Trục quay nằm trong mặt phẳng 

của khung và vuông góc với các đường sức từ trường. Cường độ 

từ trường H = 5000 A/m. Hãy xác định giá trị lớn nhất của từ 

thông. 
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E4.24 

Cho một dòng điện I = 5 A chạy qua một dây dẫn đặc hình trụ bán 

kính thiết diện thẳng góc R = 3 cm. Tính cường độ từ trường tại 

hai điểm M1 và M2 cách trục của dây dẫn lần lượt là r1 = 1 cm và 

r2 = 5 cm. 
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E4.25 

Một vòng dây bán kính R = 6 cm có dòng điện I = 3 A, được đặt 

sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường sức của 

một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0.2 T. Công phải tốn để 

quay vòng dây về vị trí song song với đường sức từ bao nhiêu? 
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E4.26 

Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song và cách nhau một 

khoảng r. Dòng điện chạy qua các dây dẫn là bằng nhau và cùng 

chiều. Biết công làm dịch chuyển một mét dài của dây ra xa dây 

kia tới khoảng cách 3r là A = 6.10
-5

 J/m. Xác định cường độ dòng 

điện chạy qua mỗi dây. 
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E4.27 

Cạnh của một dây dẫn thẳng dài trên có dòng điện cường độ I1 = 

20 A chạy qua. Người ta đặt một khung dây dẫn hình vuông có 

dòng điện cường độ I2 = 2 A chạy qua. Khung và dây dẫn nằm 

trong cùng một mặt phẳng. Khung có thể quay xung quanh một 

trục song song với dây dẫn và đi qua điểm giữa của hai cạnh đối 

diện của khung. Trục quay cách dây dẫn một đoạn b = 20 mm. 

Mỗi cạnh của khung có chiều dài a = 10 mm. Ban đầu khung và 

dây dẫn nằm trong cùng một mặt phẳng. Công cần thiết để quay 

khung 180
0
 xung quanh trục của nó nhận là bao nhiêu? 
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E4.28 

Một vòng dây dẫn tròn bán kính R = 10 cm nằm trong mặt phẳng 

thẳng đứng, ở tâm vòng dây ta đặt một kim nam châm nhỏ có thể 

quay tự do quanh một trục thẳng đứng trên mặt phẳng chia độ. 

Ban đầu kim nam châm nằm theo phương bắc nam của từ trường 

trái đất, mặt phẳng vòng dây song song với trục kim. Cho dòng 

điện I = 5 A qua dây, kim nam châm quay một góc α = 35
0
. Cảm 

ứng từ của từ trường trái đất tại nơi làm thí nghiệm nhận giá trị là 

bao nhiêu? 

 

 

E4.29 

 

Một dây dẫn thẳng dài l = 80 cm được đặt trong một từ trường đều 

có cảm ứng từ B = 0.2 T. Dây dẫn hợp với đường sức từ một góc α 

= 30
0
. Tìm lực từ tác dụng lên dây dẫn khi cho dòng điện I = 60 A 

chạy quan dây dẫn. 
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E4.30 

Trong một từ trường đều cảm ứng B = 0.4 T và trong mặt phẳng 

vuông góc với các đường sức từ, người ta đặt một dây dẫn uốn 

thành nửa vòng tròn. Dây dẫn dài s = 60 cm, có dòng điện I = 10 

A chạy qua. Tìm lực tác dụng của từ trường lên dây dẫn. 
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E4.31 Dây dẫn của ống dây tiết diện thẳng có đường kính bằng d = 0.8 

mm, các vòng dây được cuốn sát nhau, coi ống dây khá dài. Tìm 
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cường độ từ trường bên trong ống dây nếu cường độ dòng điện 

chạy qua ống dây I = 2 A. 

E4.32 

Cho ống dây điện thẳng dài l = 20 cm, gồm N =2000 vòng dây. 

Tìm cường độ từ trường bên trong ống dây nếu cường độ dòng 

điện chạy qua ống dây I = 2 A. Coi đường kính của ống dây rất 

nhỏ so với chiều dài của ống. 
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E4.33 

Một thanh kim loại dài l = 1.2 m quay trong một từ trường đều có 

cảm ứng từ B = 0.1 T. Trục quay vuông góc với thanh, đi qua một 

đầu của thanh và song song với đường sức từ trường. Tìm từ 

thông quét bởi thanh sau một vòng quay. 
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E4.34 

Một electron sau khi được gia tốc bằng hiệu điện thế U = 200 V 

thì chuyển động song song với một dây dẫn thẳng dài và cách dây 

dẫn một khoảng a = 6 mm. Tìm lực tác dụng lên electron nếu cho 

dòng điện I = 10 A chạy qua dây điện. 
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E4.35 

Một electron bay vào một từ trường đều cảm ứng từ B = 0.01
 
T 

theo phương vuông góc với đường sức từ trường với vận tốc v = 

2.10
7
 m/s. Tìm gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của 

electron. 
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E4.36 

Một electron chuyển động trong một từ trường đều có cảm ứng từ 

B = 2.10
-3

 T. Quỹ đạo của electron là một đường đinh ốc có bán 

kính R = 4 cm và có bước h = 8 cm. Xác định vận tốc của 

electron. 
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E4.37 
Tìm cảm ứng từ B tại tâm của một mạch điện tròn bán kính R = 

0.1 m nếu momen từ của mạch pm = 0.2 A.m
2
 

 
56 

E4.38 

Biết cảm ứng từ tại tâm mạch điện tròn bán kính R có giá trị B = 

0.04 T, momen từ của mạch pm = 0.4 A.m
2
. Hãy xác định bán kính 

của mạch điện tròn. 

 

 

E4.39 

Một dây dẫn thẳng dài l = 12 cm có dòng điện I = 2.5 A chạy qua, 

chuyển động với vận tốc v = 25 cm/s trong một từ trường đều có 

cảm ứng từ B = 0.1 T theo phương vuông góc với đường sức từ 

trường. Dây dẫn chuyển động theo chiều khiến cho lực điện từ 

sinh công cản. Tính công cản đó sau thời gian t = 20 s 

 

4-36 

E4.40 Một dây dẫn thẳng dài l = 20 cm có dòng điện I = 5 A chạy qua, 

chuyển động với vận tốc v = 15 cm/s trong một từ trường đều có 

  



cảm ứng từ B theo phương vuông góc với đường sức từ trường. 

Dây dẫn chuyển động theo chiều khiến cho lực điện từ sinh công 

cản. Biết công cản sau thời gian t = 20 s là 0.4 J. Hãy xác định độ 

lớn của cảm ứng từ B. 

E4.41 

Một hạt điện tích q = 1,6.10
-19

 C bay vào trong từ trường đều có 

cảm ứng từ B = 2.10
-3

 T theo hướng vuông góc với các đường sức 

từ. Khối lượng của hạt điện tích là m = 9,1.10
-31

 kg. Xác định thời 

gian để điện tích bay n = 2 vòng. 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


