
1 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

------------------------- 

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 16 – 17 
Môn: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 
Mã môn học: PHYS130102 
Đề số/Mã đề: 01        Đề thi có 02 trang. 
Thời gian: 90 phút. 
Ngày thi: 13/06/2017 
Được phép sử dụng tài liệu giấy. 

  
Câu 1: (2,0 điểm)  

Xác định công khối khí thực hiện trong quá trình giãn 
nở từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 như hình 1. Khối khí 
nhận công hay sinh công? 

 
Câu 2:  (2,0 điểm)  

Hai dây dẫn dài vô hạn đặt song song và cách nhau 
môṭ khoảng d = 10 cm. Cho dòng điêṇ I = 5A chạy vào 
hai dây dẫn trên, chiều dòng điện như hình 2. 

a. Xác định cảm ứng từ ��⃗  do hai dòng điện gây ra 
tại P, P1 và P2 với P nằm giữa hai dây dẫn, P1 cách 
dây bên phải môṭ khoảng 1d, P2 cách dây bên trái 
môṭ khoảng 2d (hình 2). 

b. Với chiều dòng điêṇ như trên, hỏi hai dây dâñ 
này hút hay đẩy nhau? Giải thı́ch. 

 
Câu 3:  (2,5 điểm)  

Một dây tích điện uốn thành nửa đường tròn tâm O, bán kính 
R = 50cm. Tổng điện tích của dây là 15C, hıǹh 3. 
Giả sử dây tích điện đều với mật độ điện dài λ. Tính lực điện tác 
dụng lên điện tích điểm Q = 5C đặt tại tâm O của vòng dây. 

 
Câu 4:  (2,5 điểm)  

Một mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử thực hiện chu trình 
biến đổi như hình 4. Trong đó AB là quá trình đoạn 
nhiệt, CD là quá trình đẳng nhiệt.   

a. Tính nhiệt độ của từng trạng thái và độ biến thiên 
nội năng sau quá trình ABC. 

b. Tính hiệu suất của chu trình. 
 
Câu 5:  (1 điểm)  

 Hãy giải thích tác dụng của sợi dây xích ở phía dưới 
các xe chở xăng dầu? 
 
Cho biết: Hằng số khí lý tưởng R=8,31 J/(mol.K), 
1atm=1,013.105N/m2, hằng số điện 0 = 8,8610−12C2 
/N.m2 , hằng số từ µ0 = 4.10- 7 H/m. 
 
 
 
 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 
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Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 
[CĐR 2.5]: Phân tích và tính được nội năng, độ biến thiên nội 
năng, công và nhiệt lượng mà khối khí thực hiện hoặc nhận từ 
bên ngoài. 

Câu 1 

[CĐR 2.9]: Xác định được cảm ứng từ do một dòng điện có 
hình dạng bất kỳ gây ra tại một điểm và lưc̣ từ tác dụng lên 
dòng điện khác. 

Câu 2 

[CĐR 2.7] Xác định được vector cường độ điện trường, điện 
thế do các phân bố điện gây ra tại một điểm trong không gian 
xung quanh chúng. 

Câu 3 

 [CĐR 2.6]: Phân tích và tính được hiệu suất của động cơ 
nhiệt hoạt động theo một chu trình bất kỳ 

Câu 4 

[CĐR 1.9] Hiểu rõ các tính chất của vật dẫn ở trạng thái cân 
bằng tĩnh điện: phân bố điện tích; ứng dụng của các tính chất 
này trong đời sống và kỹ thuật. 

Câu 5 

 
 

           
       Thông qua trưởng bô ̣môn 
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