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Chương IV: TỪ TRƯỜNG 

CHỦ ĐỀ 1:TỪ TRƯỜNG CỦA DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT 

 

DẠNG 1: Xác định hướng của từ trường (hoặc hướng của vec-tơ cảm ứng từ B ) 

Câu 1. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong 

dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ: 

 

 

 

Câu 2. Chọn hình vẽ đúng về chiều của vec-tơ cảm ứng từ đối với dòng điện thẳng dài vô hạn 

 
Câu 3. Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây 

dẫn thẳng dài vô hạn: 

 

 

 

Câu 4. Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn 

thẳng dài vô hạn: 

 

 

Câu 5. Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây 

dẫn thẳng dài vô hạn: 

 

Câu 6. Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây 

dẫn thẳng dài vô hạn: 

 

Câu 7. Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của 

dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện: 

 

 

Câu 8. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của 

dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện: 
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Câu 9. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của 

dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện: 

 

 

Câu 10. Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của 

dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện: 

 

 

Câu 11. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong 

ống dây gây nên: 

 

 

 

 

 

Câu 12. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong 

ống dây gây nên: 

 

 

 

 

 

 

 

DẠNG 2: TỪ TRƯỜNG CỦA MỘT DÒNG ĐIỆN 

 
Câu 13. Cho dòng điện cường độ 1A chạy trong dây dẫn thẳng 

dài vô hạn. Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 10cm có độ 

lớn:  

A. 2.10-6T    B. 2.10-5T     

C. 5.10-6T    D. 0,5.10-6T   

 

Câu 14. Dây dẫn thẳng dài có dòng điện 5A chạy qua. Cảm 

ứng từ tại M có độ lớn 10-5T. Điểm M cách dây một khoảng: 

A. 20cm    B. 10cm      

C. 1cm     D. 2cm 

 

Câu 15. Tại tâm của dòng điện tròn cường độ 5A người ta đo 

được cảm ứng từ B = 31,4.10-6T. Đường kính của dòng điện 

tròn là:  

A. 20cm     B. 10cm      

C. 2cm     D. 1cm 

 

 

Câu 16. Một day dẫn thẳng đi xuyên qua và vuông góc với 

mặt phẳng hình vẽ tại điểm O. 

 
 Cho dòng điện I = 6A có chiều như hình vẽ chạy qua. Xác 
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định hướng và độ lớn của vec tơ cảm ứng từ B tại các điểm: 

                           

a. Điểm M (x = 6cm ; y = 2cm) 

 

b. Điểm N (x = 0cm ; y = 5cm)  

 

c. Điểm P (x = -3cm ; y = -4cm) 

 

Câu 17. Cuộn dây tròn gồm 100 vòng dây đặt trong không 

khí. Cảm ứng từ ở tâm vòng dây là 6,28.10-6 T . Tìm dòng điện 

qua cuộn dây , biết bán kính vòng dây R = 5 cm. 

I = 5 mA . 

Câu 18. Ống dây dài 20 cm , có 1000 vòng , đặt trong không 

khí. Cho dòng điện I = 0,5 A đi qua . Tìm cảm ứng từ trong 

ống dây  

 

B = 3,14.10-3 T 

Câu 19. Cuộn dây tròn bán kính R = 5cm (gồm N = 100 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 B 

= 5.10-4T. Tìm I? 

 

ĐS: 0,4A 

Câu 20. Một dây thẳng chiều dài 18,84cm được bọc bằng một 

lớp cách điện mỏng và quấn thành một cuộn dây tròn. Cho 

dòng điện có cường độ I = 0,4A đi qua vòng dây. Tính cảm 

ứng từ trong vòng dây. 

ĐS: 0,84.10-5 T 

Câu 21. Một ống dây thẳng chiều dài 20cm, đường kính 2cm. 

Một dây dẫn có vỏ bọc cách điện dài 300cm được quấn đều 

theo chiều dài ống. Ống dây không có lõi và đặt trong không 

khí. Cường độ dòng điện đi qua dây dẫn là 0,5A. Tìm cảm ứng 

từ trong ống dây. 

ĐS: 0,015T 

 

Câu 22. Ống dây dẫn hình trụ dài 20cm,đường kính 2cm.Một 

dây dẫn có vỏ bọc cách điện dài 300m được quấn đều theo 

chiều dài ống dây.Cho dòng điện có I=0,5A chạy qua dây.Ống 

dây đặt trong không khí và không có lõi thép. Xác định cảm 

ứng từ tại một điểm P trên trục ống dây.   

 

ĐS:B=0,015T 

Câu 23. Dùng một dây đồng đường kính d=0,5mm có một lớp 

sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ để làm một ống 

dây(Xôlenoit), các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện có 

I=0,4A chạy qua ống dây.Xác định cảm ứng từ trong ống dây.

       

ĐS:B=0,001T 

Câu 24. Một ống dây dài 50 (cm), cường độ dòng điện chạy 

qua mỗi vòng dây là 2 (A). cảm ứng từ bên trong ống dây có 

độ lớn B = 25.10-4 (T).  Tính số vòng dây của ống dây. 

ĐS: 497 

 

Câu 25. Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), lớp sơn 

cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này để quấn một 

ống dây có dài l = 40 (cm). Số vòng dây trên mỗi mét chiều 

dài của ống dây là bao nhiêu? 

ĐS: 1250 

 

Câu 26. Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), điện trở R 

= 1,1 (Ω), lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây 

này để quấn một ống dây dài l = 40 (cm). Cho dòng điện chạy 

qua ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 

6,28.10-3 (T). Hiệu điện thế ở hai đầu ống dây là bao nhiêu? 

ĐS: 4,4 (V) 
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DẠNG 3: NGUYÊN LÝ CHỐNG CHẤT TỪ TRƯỜNG 

 

Câu 27. Hai dòng điện thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí và cách nhau một khoảng d=10cm. 

Dòng điện chạy trong hai dây dẫn có cùng cường độ I=20A. Xác định cảm ứng từ B  tại  

a. M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn và cách hai dây dẫn lần lượt d1=6cm, d2=4cm 

b. N nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn và cách hai dây dẫn lần lượt d1=12cm, d2=2cm 

c. P  cách hai dây dẫn lần lượt d1=6cm, d2=8cm  

Giải bài toán trên trong hai trường hợp: 

Trường hợp 1: Hai dòng điện chạy cùng chiều 

Trường hợp 2: Hai dòng điện ngược chiều 

 

TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì: 

A. có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó. 

B. có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó. 

C. có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó. 

D. có lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó. 

Câu 2: Tính chất cơ bản của từ trường là: 

A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó. 

B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó. 

C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó. 

D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh. 

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ. 

B. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ. 

C. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường. 

D. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ. 

Câu 4: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với 

A. các điện tích chuyển động.    B. nam châm đứng yên.   

C. các điện tích đứng yên.    D. nam châm chuyển động. 

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là Đúng? 

A. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường thẳng song song với dòng điện 

B. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường tròn 

C. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường thẳng song song cách đều nhau 

D. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng 

vuông góc với dây dẫn 

Câu 6: Hai điểm M và N gần một dòng điện thẳng dài. Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng 

cách từ N đến dòng điện. Độ lớn của cảm ứng từ tại M và N là BM và BN thì 

A. BM = 2BN   B. BM = 4BN   C. NM BB
2

1
=   D. NM BB

4

1
=  

Câu 7: Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I chạy qua. Hai điểm M và N nằm trong cùng một mặt phẳng chứa dây 

dẫn, đối xứng với nhau qua dây. Kết luận nào sau đây là không đúng? 

A. Vectơ cảm ứng từ tại M và N bằng nhau.  B. M và N đều nằm trên một đường sức từ. 

C. Cảm ứng từ tại M và N có chiều ngược nhau.  D. Cảm ứng từ tại M và N có độ lớn bằng nhau. 

Câu 8: Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm? 

A. Sắt và hợp chất của sắt;  B. Niken và hợp chất của niken; 

C. Cô ban và hợp chất của cô ban; D. Nhôm và hợp chất của nhôm. 

Câu 9: Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 2 

dây dẫn 

A. hút nhau.  D. đẩy nhau.  C. không tương tác. D. đều dao động. 

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không phải của các đường sức từ biểu diễn từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong 

dây dẫn thẳng dài? 

A. Các đường sức là các đường tròn;    

B. Mặt phẳng chứa các đường sức thì vuông góc với dây dẫn; 

C. Chiều các đường sức được xác định bởi quy tắc nắm tay phải; 

D. Chiều các đường sức không phụ thuộc chiều dòng dòng điện. 


