LỰC TỪ.
I.Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện đặt trong từ trường:

Lực từ F do từ trường đều tác dụng lên đoạn dây thẳng l có dòng điện I có đặt điểm:
-Điểm đặt: trung điểm đoạn dây.
 
-Phương : vuông góc với mặt phẳng B; l

 

-Chiều : xác định theo quy tắc bàn tay trái.
-Độ lớn : xác định theo công thức Ampère:
 
F  B.I .l.sin B; I (1)

 

Nhận xét:
_Trường hợp đường sức và dòng điện cùng phương(tức là   00    1800 )thì F=0
_Trường hợp đường sức và dòng điện vuông góc nhau(tức là   900 )thì F= Fmax  B.I .l
II.Lực tương tác giữa hai dây dẫn thẳng song song mang dòng điện:
Độ lớn của lực tác dụng lên một đoạn dây dẫn có chiều dài l là:
I .I
F  2.107. 1 2 .l (2)
r
-Trong đó:+r:khoảng cách giữa hai dòng điện.
+I1;I2 :cường độ dòng điện chạy trong hai dây dẫn
-Lực tương tác sẽ là:+Lực hút nếu I1  I 2
+Lực đẩy nếu I1  I 2
III.Lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường-lực Lorentz:

Lực từ F do từ trường đều tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường có đặt điểm
-Điểm đặt:điện tích .
 
-Phương : vuông góc với mặt phẳng B; v

 

-Chiều : xác định theo quy tắc bàn tay trái*.
-Độ lớn : xác định theo công thức Lorentz:
 
F  q .B.v.sin B; v (3)

 

Nhận xét:
_Lực Loren không làm thay đổi độ lớn vận tốc hạt mang điện, mà chỉ làm thay đổi hướng của vận tốc
_Khi =0 thì hạt mang điện chuyển động tròn đều trong từ trường.
IV.Mômen của ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây mang dòng điện:
 
M  BIS sin Với   B, n
(4)
M: mômen ngẫu lực từ (N.m)
B: cảm ứng từ (T)
I: cường độ dòng điện qua khung (A)
S: diện tích khung dây (m2)

n : vectơ pháp tuyến của khung dây.

 Chiều của vectơ pháp tuyến: n hướng ra khỏi mặt Bắc của khung. Mặt Bắc là mặt mà khi nhìn
vào đó ta thấy dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ.
Nhận xét:
_Trường hợp đường sức vuông góc với mặt phẳng của khung thì lực từ không làm cho khung quay mà
chỉ có tác dụng làm biến dạng khung.
_Trường hợp đường sức từ nằm trong mặt phẳng của khung thì M=Mmax= I.B.S

 

Bài tập tự luận về lực từ.
Bài 1 : Hãy xác định các đại lượng được yêu cầu biết:
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a.B=0,02T,I=2A,l=5cm,  =300. F=?
b.B=0,03T,l=10cm,F=0,06N,  =450. F=?
c.I=5A,l=10cm,F=0,01N.  =900. B=?
Bài 2 : Treo một thanh đồng có chiều dài l=1m và có khối lượng 200g vào hai sợi dây thẳng đứng cùng chiều dài
trong một từ trượng đều có B=0,2T và có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên .Cho dòng điện một chiều qua thanh
đồng thì thấy dây treo bị lệch so với phương thẳng đứng một góc  =600 .
a.Xác định cường độ dòng điện I chạy trong thanh đồng và lực căng của dây?
b.Đột nhiên từ trường bị mất.Tính vận tốc của thanh đồng khi nó đi qua vị trí cân bằng.Biết chiều dài của các dây
treo là 40cm.Bỏ qua mọi ma sát và sức cản của không khí.Lấy g=10m/s2
ĐS:I=

m.g
m.g
.tg  , T=
; vcb  2.g.l 1  cos  
B.l
2.cos 

Bài 3 : Treo một thanh đồng có chiều dài l=5cm và có khối lượng 5g vào hai sợi dây thẳng đứng cùng chiều dài
trong một từ trượng đều có B=0,5T và có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên .Cho dòng điện một chiều có cường độ
dòng điện I =2A chạy qua thanh đồng thì thấy dây treo bị lệch so với phương thẳng đứng một góc  .Xác định góc
lệch  của thanh đồng so với phương thẳng đứng?
ĐS:  =450

Bài 4 : Hai thanh ray nằm ngang ,song song và cách nhau l=20cm đặt trong từ trường đều B thẳng đứng hướng
xuống với B=0,2T.Một thanh kim loại đặt trên ray vuông góc với ray .Nối ray với nguồn điện để trong thanh có
dòng điện I chạy qua. Hệ số ma sát giưa thanh kim loại với ray là 
a.Thanh MN trượt sang trái với gia tốc a=3m/s2.
Xác định chiều và độ lớn của I trong thanh MN.
b.Nâng hai đầu A,C lên một góc  =300so với mặt ngang.
Tìm hướng và gia tốc chuyển động của thanh biết v0=0
ĐS : I=10A ;a  0,47m/s2
Bài 5 :Một dây dẫn thẳng MN có chiều dài l,khối lượng của một đơn vị chiều dài của dây là D=0,04kg/m.Dây

được treo bằng hai dây nhẹ theo phương thẳng đứng và đặt trong từ trường đều có B vuông góc với mặt phẳng
chứa MN và dây treo,B=0,04T.Cho dòng điện I chạy qua dây.
a.Xác định chiều và độ lớn của I để lực căng của dây treo bằng 0
b.Cho MN=25cm,I=16A và có chiều từ M đến N .Tính lực căng của mỗi dây?
ĐS : I chạy từ M đến N và I=10A;F=0,13N.

Bài 6 : Hai thanh ray nằm ngang ,song song và cách nhau l=10cm đặt trong từ trường đều B thẳng đứng hướng
lên với B=0,4T.Một thanh kim loại MN đặt trên ray vuông góc với hai thanh ray AB và CD với hệ số ma sát là 
.Nối ray với nguồn điện  =12V, r=1  .Biết điện trở thanh kim loại là R=2  và khối lượng của thanh ray là
m=100g.Bỏ qua điện trở ray và dây nối. Lấy g=10m/s2
a.Thanh MN nằm yên.Xác định giá trị của hệ số ma sát  .
b.Cho  =0,2.Hãy xác định :



+ gia tốc chuyển động a của thanh MN.
+muốn cho thanh MN trượt xuống hai đầu A,C với cùng gia tốc như
trên thì phải nâng hai đầu B,D lên một góc  so với phương ngang là bao nhiêu ?
ĐS :  = ;b.a=1,2m/s2 ;  =35,490
Bài 7:Một đoạn dây được uốn gập thành khung dây có dạng tam giác AMN vuông góc tại A như hình vẽ.Đặt
khung dây vào một từ trường đều,vecto cảm ứng từ song song với cạnh AN và hướng từ trái sang phải.Coi khung

dây nằm có định trong mặt phẳng hình vẽ và AM=8cm ,AN=6cm , B=3.10-3T, I=5A.Xác định lực từ F tác dụng
lên đoạn của dây dẫn trong các trường hợp ở các hình vẽ sau.

Bi 8: Hai dy dẫn thẳng, di song song v cch nhau 10 (cm) trong chn khơng, dịng điện trong hai dây cùng chiều có
cường độ I1 = 2 (A) v I2 = 5 (A). Tính lực từ tc dụng ln 20(cm) chiều di của mỗi dy.
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ĐS: lực hút có độ lớn 4.10-6 (N)
Bi 9: Hai dây dẫn thẳng, dài song song đặt trong không khí. Dịng điện chạy trong hai dây có cùng cường độ 1 (A).
Lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài của mỗi dây có độ lớn là
10-6(N). Tính khoảng cch giữa hai dy.
ĐS: 20 (cm)
Bi 10: Dy dẫn thẳng di cĩ dịng điện I1 = 15A đi qua đặt trong không khí.
a. Tính cảm ứng từ tại điểm cách dậy 15 cm.
b. Tính lực tc dụng ln 1m dy của dịng điện I2 = 10A đặt song song, cách I1 15cm v I2 ngược chiều
ĐS: a) B =2.10 – 5 T b)F = 2.10 – 4 N.
Bi 11:Ba dịng điện thẳng dài đặt song song với nhau,cách đều nhau đi qua
ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a=4cm theo phương vuông góc với mặt
phẳng hình vẽ.cho cc dịng điện chạy qua có cùng mộtchiều với các cường độ
dịng điện I1=10A,I2=I3=20A.Tìm lực tổng hợp F tc dụng ln mỗi mt
dy dẫn cĩ dịng điện I1?
ĐS: 10-3N

I1 

 I3

I2 



I2
Bi 12:Ba dịng điện thẳng dài đặt song song với nhau đi qua ba đỉnh của một tam giác theo
phương vuông góc với mặt phẳng như hình vẽ.Cho cc dịng điện chạy qua có chiều như
hình vẽ với cc cường độ dịng điện I1=10A,I2= 20A I3=30A,.Tìm lực tổng hợp F tc dụng
ln mỗi mt dy dẫn cĩ dịng điện I1.Biết I1 cch I2 v I3 lần lượt là r1=8Cm,r2=6cm v hai
I3
I1
dịng I2v I3 cch nhau 10 cm?
ĐS:0.112 N
Bi 13: Khung dy dẫn hình vuơng cạnh a = 20 (cm) gồm cĩ 10 vịng dy, dịng điện chạy trong mỗi vịng dy cĩ cường
độ I = 2 (A). Khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 (T), mặt phẳng khung dây chứa các đường
cảm ứng từ. Tính mômen lực từ tác dụng lên khung dây.
ĐS: 0,16 (Nm)
Bi 14: Một khung dy dẫn hình chữ nhật ABCD đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=5.10-2 (T). Cạnh AB của
khung di 3 (cm), cạnh BC di 5 (cm). Dịng điện trong khung dây có cường độ I = 5 (A). Giá trị lớn nhất của mômen
ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có độ lớn là bao nhiêu?
ĐS: 3,75.10-4 (Nm)
Bi 15: Một khung dy cứng hình chữ nhật cĩ kích thước 2 (cm) x 3 (cm) đặt trong từ trường đều. Khung có 200 vịng
dy. Khi cho dịng điện có cường độ 0,2 (A) đi vào khung thì mơmen ngẫu lực từ tc dụng vo khung cĩ gi trị lớn nhất
l 24.10-4 (Nm). Tính độ lớn cảm ứng từ của từ trường .
ĐS: 0,10 (T)
Bi 16: Khung dy hình chữ nhật cĩ diện tích S = 25cm2 gồm 10 vịng dy nối tiếp cĩ dịng điện I = 2A đi qua mỗi vịng.
Khung dy đặt thẳng đứng trong từ trường đều có B nằm ngang độ lớn 0,3T. Tính mômen lực đặt lên khung khi :
a. B song song với mặt phẳng khung. .
b. B vuơng gĩc với mặt phẳng khung dy.
A
B
ĐS : M = 15.10 -3 Nm b. M = 0
Bi 17: Khung dy hình vuơng ABCD cạnh a = 4cm cĩ dịng điện I2 = 20A đi qua ( như
I1
I2
hình vẽ), một dịng điện thẳng I1 = 15A nằm trong mặt phẳng ABCD cách AD một đoạn
2cm. Tính lực điện tổng hợp do I1 tc dụng ln khung.
ĐS : F = 8.10 – 5 N
D
C
Bài 18 : Khung dây gồm 100 vòng , hình vuông cạnh a = 5 cm . Cạnh dưới nằm ngang
trong từ trường đều của nam châm chữ u ( các đường cảm ứng cũng nằm ngang nhưng
vuông góc cạnh a ) . Khung dây được treo thăng bằng ở một đầu đòn cân . Khi cho dòng điện I = 5 A chạy qua ,
phải đặt ở đĩa cân bên kia một quả cân m1 để làm cân thăng bằng .Sau đó ,quay nam châm 1800 để đổi chiều từ
trường . Phải lấy bớt ở đĩa cân bên kia 100 g để lấy lại thăng bằng cho cân .Xác định độ lớn của B . Lấy g = 10
m/s2.
ĐS : B = 0,04 T .
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Bi 19: Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B=0,2(T) với vận tốc ban đầu v 0 = 2.105
(m/s) vuơng gĩc với B . Tiinhs lực Lorenxơ tác dụng vào electron.
ĐS: 6,4.10-15 (N)
Bi 20: Một electron bay vo không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 10-4 (T) với vận tốc ban đầu
v0 = 3,2.106 (m/s) vuơng gĩc với B , khối lượng của electron là 9,1.10-31(kg). Tính bán kính quỹ đạo của electron.
ĐS: 18,2 (cm)
6
Bi 21: Một hạt proton chuyển động với vận tốc 2.10 (m/s) vào vùng không gian có từ trường đều B = 0,02 (T)
theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Biết điện tích của hạt proton là 1,6.10-19 (C). Tính lực Lorenxơ
tác dụng lên proton.
ĐS: 3,2.10-15 (N)
Bi 22: Một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường sức từ.
Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,8.106 (m/s) thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị f1 = 2.10-6 (N), nếu
hạt chuyển động với vận tốc v2 = 4,5.107 (m/s) thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị là bao nhiêu?
ĐS: f2 = 5.10-5 (N)
Bi 23: Hai hạt bay vào trong từ trường đều với cùng vận tốc. Hạt thứ nhất có khối lượng m1= 1,66.10-27 (kg), điện
tích q1 = - 1,6.10-19 (C). Hạt thứ hai có khối lượng m2 = 6,65.10-27 (kg), điện tích q2 = 3,2.10-19 (C). Bán kính quỹ
đạo của hạt thứ nhât là R1 = 7,5 (cm) thì bn kính quỹ đạo của hạt thứ hai là bao nhiêu?
ĐS: R2 = 15 (cm)
Bi 24: Một hạt electron với vận tốc đầu bằng 0, được gia tốc qua một hiệu điện thế 400V. Tiếp đó, nó được dẫn



vào một miền có từ trường với B vuơng gĩc với v ( v là vận tốc electron). Quỹ đạo của electron là một đường trịn
bn kính R =7cm. Xc định cảm ứng từ B .
ĐS: 0,96.10-3T
Bi 25: Một proton chuyển động theo một quỹ đạo trịn bn kính 5cm trong một từ trường đều B = 10-2T.
a. Xác định vận tốc của proton
b. Xác định chu kỳ chuyển động của proton. Khối lượng p = 1,72.10-27kg.
ĐS: a. v = 4,785.104m/s; b. 6,56.10-6s
Bi 26: Một e bay vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có độ lớn 5.10-2T thì chịu một lực lorenxơ có
độ lớn 1,6.10-14N. Vận tốc của e khi bay vo l bao nhiu ?
ĐS : 2.106 m/s
Bi 27: Một chm hạt có vận tốc ban đầu không đáng kể được tăng tốc bởi hiệu điện thế U = 106V. Sau khi tăng tốc,
chùm hạt bay vào từ trường đều cảm ứng từ B = 1,8T. Phương bay của chùm hạt vuông góc với đường cảm ứng từ.
a. Tìm vận tốc của hạt khi nĩ bắt đầu bay vào từ trường. m = 6,67.10-27 kg ; cho q = 3,2.10-19 C.
b. Tìm độ lớn lực Lorentz tác dụng lên hạt.
ĐS : a. v = 0,98.107 m/s ; b. f = 5,64.10-12 N.
Bi 28: Một proton m = 1,67.10-27kg;q =1,6.10-19 C bay vào từ trường đêu B = 0,4T với vận tốc v = 2.106 m/s.Tìm :
a. Bán kính quỹ đạo.

 

b. Cường độ điện trường đều có phương vuông góc với mp ( v , B ) để proton vẫn đi thẳng.
Bi 29: Xác định lực từ trong các trường hợp sau:
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Bi 30: Xác định chiều của vector cảm ứng từ v cực của nam chm trong cc hình sau:
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