
BÀI TẬP SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG 

CODE ĐỀ BÀI ĐÁP SỐ Ghi chú GỢI Ý 

E5.1.1 

Một máy bay bay theo phương ngang có 

vận tốc v = 1620 km/h; khoảng cách ở hai 

đầu cánh là l = 14 m. Biết thành phần thẳng 

đứng của từ trường Trái Đất có độ lớn B = 

0,5.10
-4 

T, hỏi suất điện động cảm ứng xuất 

hiện ở hai đầu cánh máy bay là: 
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E5.1.2 

Một thanh dẫn điện dài l = 40 cm, chuyển 

động tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng 

từ bằng B = 0.4 T. Vectơ vận tốc của thanh 

vuông góc với thanh và hợp với các đường 

sức từ một góc α = 30
0
. Suất điện động giữa 

hai đầu thanh bằng E = 0,2 (V). Vận tốc 

của thanh là:  

 

  

E5.1.3 

Một thanh dẫn điện dài l = 40 cm, chuyển 

động tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng 

từ bằng B = 0.4 T. Vectơ vận tốc của thanh 

vuông góc với thanh và hợp với các đường 

sức từ một góc α = 30
0
, độ lớn v = 5 m/s. 

Suất điện động giữa hai đầu thanh là: 

 

  

E5.1.4 

Một thanh dẫn điện dài l = 20 cm được nối 

hai đầu của nó với hai đầu của một mạch 

điện có điện trở R = 0.5 Ω. Cho thanh 

chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều 

cảm ứng từ B = 0.08 T với vận tốc v = 7 

 

  



m/s, vectơ vận tốc vuông góc với thanh và 

hợp với các đường sức từ một góc α = 90
0
, 

bỏ qua điện trở của thanh và các dây nối. 

Cường độ dòng điện trong mạch là: 

E5.1.5 

Tại tâm của một khung dây tròn thẳng gồm 

N1 = 50 vòng, mỗi vòng có bán kính R = 20 

cm, người ta đặt một khung dây nhỏ gồm 

N2 = 100 vòng, diện tích mỗi vòng S = 1 

cm
2
. Khung dây nhỏ này quay xung quanh 

một đường kính của khung dây lớn với vận 

tốc không đổi  = 300 vòng/s. Tìm giá trị 

cực đại của suất điện động trong khung nếu 

dòng điện chạy trong khung lớn có cường 

độ I = 10 A. (Giả thiết lúc đầu các mặt 

phẳng của hai khung trùng nhau). 
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E5.1.6 

Trong cùng một mặt phẳng với dòng điện 

thẳng dài vô hạn cường độ I = 25 A, người 

ta đặt hai thanh trượt (kim loại) song song 

với dòng điện một khoảng x0 = 2 cm. Hai 

thanh trượt cách nhau một khoảng l = 0,5 

m. Trên hai thanh trượt người ta lồng vào 

một đoạn dây dẫn dài l. Tìm hiệu điện thế 

xuất hiện giữa hai đầu của dây dẫn nếu cho 

dây dẫn tịnh tiến trên thanh với vận tốc v = 

3 m/s. 
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E5.1.7 

Một thanh kim loại dài l = 1.2 m quay với 

vận tốc không đổi   = 30 rad/s trong một 

từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10
-2

 T. 

 

5-6 Trong thời gian dt thanh quét được một diện tích 

dẻ quạt    
 

 
             

 

 
       

Hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu của thanh là: 



Trục quay đi qua một đầu của thanh, thẳng 

góc với thanh và song song với đường sức 

từ trường. Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa 

hai đầu của thanh. 

  | |  |   |  | 
  

  
|  

 

 
     

E5.1.8 

Một thanh kim loại dài l = 1,5 m quay trong 

một từ trường đều có cảm ứng từ B = 10
-3

 T 

với vận tốc không đổi  = 220 vòng/phút. 

Trục quay vuông góc với thanh, song song 

với đường sức từ trường và cách một đầu 

của thanh một đoạn l1 = 25 cm. Tìm hiệu 

điện thế xuất hiện giữa hai đầu của thanh.  

5-7 - Từ thông mà phần thanh ứng với chiều dài l1 

trong thời gian dt là:    
    

 

 
   

- Hiệu điện thế giữa đầu 1 và tâm của trục quay 

là:  

   |  |  | 
  

  
|  

    
 

 
 

- Tương tự đối với phần thanh ứng với chiều dài l 

– l1 còn lại:    |  |  
        

 

 
 

- Hiệu điện thế giữa hai đầu của thanh là: 

          
  

 
          

 

E5.1.9 

Một đĩa kim loại bán kính R = 25 cm quay 

quanh trục của nó với vận tốc góc ω = 1500 

vòng/phút. Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa 

tâm đĩa và một điểm trên mép đĩa. 

 

5-9 Do các electron chuyển động ra mép đĩa nên tâm 

đĩa sẽ tích điện dương. Khi hệ ổn định: 

            
    

 
 

Hiệu điện thế là:   ∫
    

 
  

 

 
 

     

  
 

E5.1.10 

Một đĩa kim loại bán kính R = 35 cm quay 

quanh trục của nó với vận tốc góc ω = 900 

vòng/phút. Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa 

tâm đĩa và một điểm trên mép đĩa khi đĩa 

được đặt trong từ trường có cảm ứng từ B = 

10
-2

 T có đường sức từ vuông góc với đĩa. 

 

5-9 Hiệu điện thế là: 

  |  |  
 

 
     



E5.1.11 

Một cuộn dây dẫn gồm N = 100 vòng quay 

trong từ trường đều với vận tốc không đổi 

 = 5 vòng/s, Cảm ứng từ B = 0,2 T. Tiết 

diện ngang của ống dây S = 120 cm
2
. Trục 

quay vuông góc với trục của ống dây và 

vuông góc với đường sức từ trường. Tìm 

suất điện động cực đại xuất hiện trong cuộn 

dây. 

 

 Suất điện động cực đại: 

           

E5.1.12 

Để đo cảm ứng từ giữa hai cực của một 

nam châm điện người ta đặt vào đó một 

cuộn dây N = 60 vòng, diện tích tiết diện 

ngang của mỗi vòng S = 3 cm
2
. Trục của 

cuộn dây song song với các đường sức từ 

trường. Cuộn dây được nối kín với một 

điện kế xung kích (dùng để đo điện lượng 

phóng qua khung dây của điện kế). Điện trở 

của điện kế R = 2.10
3
 . Điện trở của cuộn 

dây N rất nhỏ so với điện trở của điện kế. 

Tìm cảm ứng từ giữa hai cực của nam châm 

biết rằng khi rút nhanh cuộn dây N ra khỏi 

nam châm thì khung dây của điện kế lệch đi 

một góc  ứng với n = 60 vạch trên thước 

chia của điện kế. Cho biết mỗi vạch chỉ ứng 

với điện lượng phóng qua khung dây điện 

kế bằng Q = 2.10
-8

 C. 

 

5-12 Suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện 

trong ống dây là: 

  
̅̅ ̅̅  |

  

  
|  

   

  
 

- Điện lượng phóng qua điện kế khi đó bằng: 

       
  
̅̅ ̅

 
   

   

 
 

- Cảm ứng từ B của nam châm là: 

  
  

   
 

   

   
 

 

E5.1.13 

Một ống dây thẳng gồm N = 500 vòng được 

đặt trong một từ trường có đường sức từ 

trường song song với trục của ống dây. 

 

 Bài toán suất điện động  xác định biến thiên từ 

thông: 



Đường kính của ống dây d = 13 cm. Tìm 

suất điện động trung bình xuất hiện trong 

ống dây nếu trong thời gian t = 0,1 s 

người ta cho cảm ứng từ thay đổi từ 0 đến 4 

T 

        
           

 
 

Suất điện động: 

  
̅̅ ̅  

  

  
 

           

   
 

 

E5.1.14 

Một ống dây thẳng gồm N = 400 vòng được 

đặt trong một từ trường có đường sức từ 

trường song song với trục của ống dây. 

Đường kính của ống dây d. Suất điện động 

trung bình xuất hiện trong ống dây nếu 

trong thời gian t = 0,1 s người ta cho cảm 

ứng từ thay đổi từ 0 đến 2 T là 85 V. Hãy 

xác định đường kính của ống dây. 

 

 Từ công thức tính suất điện động: 

  
̅̅ ̅  

  

  
 

           

   
 

 đường kính ống dây d là: 

   √
  
̅̅ ̅  

         
 

E5.1.15 

Một ống dây thẳng gồm N vòng được đặt 

trong một từ trường có đường sức từ trường 

song song với trục của ống dây. Đường 

kính của ống dây d = 10 cm. Trong khoảng 

thời gian t = 0,1 s người ta cho cảm ứng 

từ thay đổi từ 0 đến 3 T,  khi đó suất điện 

động trung bình xuất hiện trong ống dây là 

90 V. Hãy xác định số vòng dây của ống 

dây. 

 

 Từ công thức tính suất điện động: 

  
̅̅ ̅  

  

  
 

           

   
 

 số vòng dây N là: 

  
   
̅̅ ̅  

          
 

E5.1.16 

Một ống dây gồm N = 150 vòng dây đặt 

trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1 

T trục ống dây hợp với phương từ trường 

một góc  = 30
0
. Tiết diện thẳng của ống 

dây là S = 1 cm
2
. Cho từ trường giảm về 0 

 

 Công thức tính từ thông biến thiên: 

                 
Suất điện động cảm ứng là: 

   
  

  
 

             

  
 

 



trong thời gian t = 0,2 s. Xác định suất 

điện động cảm ứng trong ống dây. 

E5.1.17 

Một ống dây gồm N = 110 vòng dây đặt 

trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 

T trục ống dây hợp với phương từ trường 

một góc . Tiết diện thẳng của ống dây là S 

= 1 cm
2
. Cho từ trường giảm về 0 T trong 

thời gian t = 0,1 s. Suất điện động cảm 

ứng trong ống dây là E = 15 mV. Xác định 

góc lệch  

 

 Từ công thức tính suất điện động ta xác định: 

     
   

         
 

 

E5.1.18 

Một đĩa bằng đồng bán kính r = 6 cm được 

đặt vuông góc với đường sức của một từ 

trường đều có cảm ứng từ B = 0,3 T. Đĩa 

quay với vận tốc góc  = 4 vòng/s. Các 

điểm a và b là những chỗ tiếp xúc trượt để 

dòng điện có thể đi qua đĩa theo bán kính 

ab. Xác định suất điện động trong mạch.  

 

5-8 Áp dụng công thức tính suất điện động gây bởi 

bán kính ab quét trong từ trường ta có: 

   
    

 
 

 


