
Ôn tập chương sóng ánh sáng 

Thầy: Trịnh Đình Giang tổ Vật lí - Công nghệ trường THPT Phạm Văn Đồng 

    CHƢƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG 

I. Tóm tắt lí thuyết 

1. Hiện tƣợng tán sắc ánh sáng. 

* Đ/n: Là hiện tượng ánh sáng bị tách thành nhiều màu khác nhau khi đi qua mặt phân cách của hai môi 

trường trong suốt. 

* Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc 

 Ánh sáng đơn sắc có tần số xác định, chỉ có một màu.  

 Bước sóng của ánh sáng đơn sắc 
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* Chiết suất của môi trường trong suốt phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng. Đối với ánh sáng màu đỏ là nhỏ nhất, 

màu tím là lớn nhất. 

* Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. 

 Bước sóng của ánh sáng trắng: 0,4 m    0,76 m. 

2. Hiện tƣợng giao thoa ánh sáng (chỉ xét giao thoa ánh sáng trong thí nghiệm Iâng). 

* Đ/n: Là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng ánh sáng kết hợp trong không gian trong đó xuất hiện những 

vạch sáng và những vạch tối xen kẽ nhau. 

 Các vạch sáng (vân sáng) và các vạch tối (vân tối) gọi là vân giao thoa. 

* Hiệu đƣờng đi của ánh sáng (hiệu quang trình) 
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 Trong đó: a = S1S2 là khoảng cách giữa hai khe sáng 

 D = OI là khoảng cách từ hai khe sáng S1, S2 đến màn quan sát 

 S1M = d1; S2M = d2  

  x = OM là (toạ độ) khoảng cách từ vân trung tâm đến điểm M ta xét 
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 k = 0: Vân sáng trung tâm 

 k = 1: Vân sáng bậc (thứ) 1 

 k = 2: Vân sáng bậc (thứ) 2 

* Vị trí (toạ độ) vân tối: d = (k + 0,5)  Zk
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 k = 0, k = -1: Vân tối thứ (bậc) nhất 

 k = 1, k = -2: Vân tối thứ (bậc) hai 

 k = 2, k = -3: Vân tối thứ (bậc) ba 

* Khoảng vân i: Là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp: 
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D
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* Nếu thí nghiệm đƣợc tiến hành trong môi trƣờng trong suốt có chiết suất n thì bƣớc sóng và khoảng 

vân: 
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* Khi nguồn sáng S di chuyển theo phƣơng song song với S1S2 thì hệ vân di chuyển ngƣợc chiều và 

khoảng vân i vẫn không đổi khi đó Độ dời của hệ vân là: 0
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D
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D
=  

 Trong đó:  D là khoảng cách từ 2 khe tới màn 

    D1 là khoảng cách từ nguồn sáng tới 2 khe 

    d là độ dịch chuyển của nguồn sáng 

* Khi trên đường truyền của ánh sáng từ khe S1 (hoặc S2) được đặt một bản mỏng dày e, chiết suất n thì hệ 

vân sẽ dịch chuyển về phía S1 (hoặc S2) một đoạn: 0
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* Xác định số vân sáng, vân tối trong vùng giao thoa (trƣờng giao thoa) có bề rộng L  

(đối xứng qua vân trung tâm) 
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 + Số vân sáng (là số lẻ): 12  nNS   

 + Số vân tối (là số chẵn): nNt 2  Nếu p< 0,5 

                              22  nN t  . Nếu p>0,5 

 Ví dụ: [6] Thì n=6, p=0 ; [5,05] thì n=5 , p=0; [7,99] Thì n=7 ,p=9 

* Xác định số vân sáng, vân tối giữa hai điểm M, N có toạ độ x1, x2 (giả sử x1 < x2) 

 + Vân sáng: x1 < ki < x2  

 + Vân tối: x1 < (k+0,5)i < x2 

Số giá trị k  Z là số vân sáng (vân tối) cần tìm 

Lưu ý: M và N cùng phía với vân trung tâm thì x1 và x2 cùng dấu. 

 M và N khác phía với vân trung tâm thì x1 và x2 khác dấu. 

* Xác định khoảng vân i trong khoảng có bề rộng L. Biết trong khoảng L có n vân sáng. 

 + Nếu 2 đầu là hai vân sáng thì: 
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 + Nếu 2 đầu là hai vân tối thì: 
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 + Nếu một đầu là vân sáng còn một đầu là vân tối thì: 
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* Sự trùng nhau của các bức xạ 1, 2 ... (khoảng vân tương ứng là i1, i2 ...) 

 + Trùng nhau của vân sáng: xs = k1i1 = k2i2 = ...  k11 = k22 = ...  

 + Trùng nhau của vân tối: xt = (k1 + 0,5)i1 = (k2 + 0,5)i2 = ...  (k1 + 0,5)1 = (k2 + 0,5)2 = ...  

Lưu ý: Vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là vị trí trùng nhau của tất cả các vân sáng của các bức 

xạ. 

* Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng trắng (0,4 m    0,76 m) 

 - Bề rộng quang phổ bậc k:  tđ
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 -Xác định số vân sáng, số vân tối và các bức xạ tương ứng tại một vị trí xác định  
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 Với 0,4 m    0,76 m  các giá trị của k    

 + Vân tối: 
 

Zk
DK

xa

a

D
kx 


 ,

5,0
)5,0( 


 

 Với 0,4 m    0,76 m  các giá trị của k    

 - Khoảng cách dài nhất và ngắn nhất giữa vân sáng và vân tối cùng bậc k: 
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      Khi vân sáng và vân tối nằm khác phía đối với vân trung tâm. 

ax đ[k ( 0,5) ]M t

D
x k

a
      Khi vân sáng và vân tối nằm cùng phía đối với vân trung tâm. 

II. Bài tập 

Baøi: Aùnh saùng – taùn saéc aùnh saùng – nhieãu xaï aùnh saùng 

 Lí thuyeát aùnh saùng 

Caâu 1. Moãi aùnh saùng ñôn  saéc ñöôïc ñaëc tröng bôûi: 

      A.  Vaän toác truyeàn B. Cöôøng ñoä saùng       C.  Chu kyø    D. Phöông truyeàn 

Caâu 2: Böôùc soùng cuûa moät böùc xaï maøu lam coù trò soá: 

      A. 0,68 m   B. 0,48 m   C. 0,76 m    D. 0,40 m  

Caâu 3. AÙnh saùng vaøng coù böôùc soùng trong chaân khoâng laø 0,5893 m. Taàn soá cuûa aùnh saùng vaøng: 

     A.  5,05.10
14

S
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 B.  5,16.10
14

S
-1  

C.  6,01.10
14

S
-1

   D. 5,09.10
14

S
-1

 

Caâu 4: Moät aùnh saùng coù taàn soá f truyeàn vôùi vaän toác c trong chaân khoâng vaø vaän toác v trong moät moâi tröôøng chieát suaát 

n. Tìm caâu sai. 
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A. 
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B. Goïi   laø böôùc soùng cuûa aùnh saùng ñoù trong chaân khoâng thì 
c

f
   

C. Goïi '  laø böôùc soùng cuûa aùnh saùng ñoù trong moâi tröôøng chieát suaát n thì '
v

f
        

D. Goïi '  laø böôùc soùng cuûa aùnh saùng ñoù trong moâi tröôøng chieát suaát n thì '
cf

n
        

Caâu 5. Chieát suaát cuûa thuyû tinh Flin ñoái vôùi aùnh saùng tím laø 1,6852. Vaän toác truyeàn cuûa aùnh saùng  tím trong thuyû tinh 

Flin laø: 

A. 1,78.10
8

m/s  B. 2,01.10
8

m/s  C. 2,15.10
8

m/s   D. 1,59.10
8

m/s .  

Caâu 6. ÔÛ vuøng aùnh saùng vaøng, chieát suaát tuyeät ñoái cuûa nöôùc laø 1,333, chieát suaát tæ ñoái cuûa kim cöông ñoái vôùi nöôùc laø 

1,814, Vaän toác cuûa aùnh saùng vaøng ôû treân khi truyeàn trong kim cöông laø: 

A. 2,4.10
8

m/s  B. 1,59.10
8

m/s  C. 2,7810
8

m/s   D. 1,24.10
8

m/s  

Caâu 7. AÙnh saùng ñoû coù böôùc soùng trong thuyû tinh Crao vaø trong chaân khoâng laàn löôït laø 0,4333 m vaø 0,6563 m. Vaän 

toác truyeàn cuûa aùnh saùng ñoû trong Crao: 

A. 2,05.10
8

m/s  B. 1,56.10
8

m/s  C. 1,98.10
8

m/s   D. 2,19.10
8

m/s 

Caâu 8. Khi aùnh saùng truyeàn töø moâi tröôøng trong suoát naøy saùng moâi tröôøng trong suoát khaùc. Nhaän xeùt naøo döôùi ñaây laø 

ñuùng. 

 A. Böôùc soùng thay ñoåi nhöng taàn soá khoâng ñoåi B. Böôùc soùng vaø taàn soá ñeàu thay ñoåi 

 C. Böôùc soùng khoâng ñoåi nhöng taàn soá thay ñoåi D. Böôùc soùng vaø taàn soá ñeàu khoâng thay ñoåi 

Caâu 9. Goïi nc, nl, nL, nv laø chieát suaát cuûa thuyû tinh laàn löôït ñoái vôùi caùc tia chaøm, lam, luïc vaø vaøng. Saép xeáp thöù töï naøo 

sau ñaây laø ñuùng. 

      A. nc > nl > nL > nv .  B. nc < nl < nL < nv .      C. nc > nL > nl > nv .  D. nc < nL < nl < nv . 

Caâu 10. AÙnh saùng ñoû coù böôùc soùng trong chaân khoâng laø 0,3563 m chieát suaát cuûa nöôùc ñoái vôùi aùnh saùng ñoû laø 1,3311. 

Trong nöôùc aùnh saùng ñoû coù böôùc soùng 

A.  0,4226 m  B.  0,2676 m  C.  0,4415 m   D.  0,4549 m.  

 Söï taùn saéc 

Caâu 11. Taïi sao khi ñi qua lôùp kính cöûa soå, aùnh saùng traéng khoâng bò taùn saéc thaønh caùc maøu cô baûn ? Choïn ñaùp aùn 

Ñuùng: 

A. Vì kính cöûa soå laø loaïi thuyû tinh khoâng taùn saéc aùnh saùng. 

B. Vì kính cöûa soå khoâng phaûi laø laêng kính neân khoâng taùn saéc aùnh saùng. 

C. Vì do keát quaû cuûa taùn saéc, caùc tia maøu ñi qua lôùp kính vaø loù ra ngoaøi döôùi daïng nhöõng chuøm tia choàng chaát leân 

nhau, toång hôïp trôû laïi thaønh aùnh saùng traéng  

D. Vì aùnh saùng traéng ngoaøi trôøi laø nhöõng soùng khoâng keát hôïp, neân chuùng khoâng bò taùn saéc. 

Caâu 12: Trong caùc caâu sau, tìm caâu sai: 

A. Chieát suaát cuûa laêng kính ñoái vôùi aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau thì coù giaù trò khaùc nhau. 

B. AÙnh saùng ñôn saéc laø aùnh saùng khoâng bò taùn saéc khi truyeàn qua laêng kính. 

C. Maét ta nhìn thaáy aùnh saùng coù böôùc soùng biến thieân töø 0,38 m  ñeán 0,76 m  

D. ÔÛ mieàn aùnh saùng nhìn thaáy thì tia tím coù böôùc soùng lôùn nhaát, tia ñoû coù böôùc soùng nhoû nhaát. 

Caâu 13. Moät baûn thuyû tinh phaúng, hai maët song song, beà daøy e = 5cm ñaët naèm ngang. Chieáu vaøo maët treân cuûa moät 

baûn moät tia saùng goàm caùc thaønh phaàn coù böôùc soùng 1 , ñeán 2  döôùi goùc tôùi 60
o

.  Chieát suaát cuûa baûn ñoái vôùi thaønh 

phaàn ñôn saéc 1  vaø    2  laàn löôït n1 = 1,732 vaø n2 = 1,225. Ñoä roäng cuûa veät saùng ôû maët döôùi cuûa baûn: 

     a) 2,11cm  b) 1,50cm  c) 1,75cm  d) 1,34cm 

Caâu 14. Chieáu moät tia saùng vaøng vaøo maët beân cuûa moät laêng kính coù goùc chieáu quang A = 9
o

 (coi laø goùc nhoû) döôùi goùc 

tôùi nhoû. Vaän toác cuûa tia vaøng trong laêng kính laø 1,98. Goùc leäch cuûa tia loù laø 

      a) 0,0809 rad  b) 0,089 rad  c) 0,0153 rad   d) 0,1025 rad  

Caâu 15. Moät laêng kính coù goùc chieáu quang A = 6
o

. Chieát suaát cuûa laêng kính ñoái vôùi tia ñoû laø 

 nñ = 1,6444 vaø ñoái vôùi tia tím nt = 1,6852. Chieáu tia saùng traéng tôùi maët beân cuûa laêng kính döôùi goùc tôùi nhoû. Goùc leäch 

giöõa tia loù maøu ñoû vaø tia loù maøu tím laø 

      A.  0,0011 rad  B.  0,0043 rad  C.  0,00152 rad   D.  0,0025 rad  



Ôn tập chương sóng ánh sáng 

Thầy: Trịnh Đình Giang tổ Vật lí - Công nghệ trường THPT Phạm Văn Đồng 

Caâu 16. Chieáu moät chuøm tia saùng traéng song song, heïp vaøo maët beân cuûa moät laêng kính coù goùc chieáu quang A = 6
o 

theo phöông vuoâng goùc vôùi maët phaân giaùc cuûa goùc chieáu quang. Chieát suaát cuûa laêng kính ñoái vôùi tia ñoû laø nñ = 1,50 

vaø ñoái vôùi tia tím nt = 1,54. Treân maøn M ñaët song song vaø caùch maët phaân giaùc treân moät ñoaïn 2m, ta thu ñöôïc giaûi maøu 

coù beà roäng 

     a) 4mm   b) 6mm    c) 8mm    d) 5mm.  

Caâu 17. Moät laêng kính thuyû tinh coù goùc chieáu quang A = 5
o

, chieát suaát ñoái vôùi tia tím nt = 1,6852. Chieáu vaøo laêng 

kính moät tia saùng traéng döôùi goùc tôùi nhoû, hai tia loù tím vaø vaøng hôïp vôùi nhau moät goùc   = 0,0031 rad, chieát suaát cuûa 

laêng kính ñoái vôùi tia vaøng laø 

     A. 1,59.  B. 1,73.   C. 1,41.    D. 1,64. 

Caâu 18. Moät thaáu kính moûng hoäi tuï coù hai maët caàu gioáng nhau baùn kính 20cm. Chieát suaát cuûa thaáu kính ñoái vôùi aùnh 

saùng ñoû laø  

nñ = 1,50, ñoái vôùi aùnh saùng ñoû laø nt = 1,54. Khoaûng caùch giöõa tieâu ñieåm ñoái vôùi tia ñoû vaø tieâu ñieåm ñoái vôùi tia tím laø: 

     a) 1,50cm  b) 1,48m  c) 1,78cm  d) 2,10cm 

Caâu 19. Cho moät laêng kính coù tieát dieän thaúng laø moät tam giaùc ñeàu. Chieáu moät tia saùng ñôn saéc, naèm trong tieát dieän 

thaúng, tôùi maët beân cuûa moät laêng kính sao cho goùc leäch D cuûa tia saùng sau khi ñi qua laêng kính ñaït cöïc tieåu vaø baèng 

30
0

. Chieát suaát n cuûa laêng kính laø 

    A. 
4

3
.  B. 1,41.   C. 1,73.   D. 1,5 

Caâu 20. Moät thaáu kính moûng hoäi tuï baèng thuyû tinh coù chieát suaát ñoái vôùi tia ñoû laø nñ = 1,5145, ñoái vôùi tia ñoû laø nt = 

1,5318. Tæ soá giöõa tieâu cöï ñoái vôùi tia ñoû vaø tieâu cöï ñoái vôùi tia tím laø: 

     A. 1,0336  B. 1,0597  C. 1,1057  D. 1,2809.  

Caâu 21. Moät chuøm saùng maøu ñoû song song vôùi truïc chính cuûa moät thaáu kính cho moät ñieåm saùng maøu ñoû naèm caùch 

quang taâm thaáu kính ñoù 50 cm. Moät chuøm saùng maøu tím song song vôùi truïc chính caùch thaáu kính treân cho moät ñieåm 

saùng tím naèm taïi ñieåm naøo so vôùi aùnh saùng ñoû ? Cho bieát chieát suaát cuûa thuyû tinh laøm thaáu kính ñoái vôùi aùnh saùng ñoû 

laø 1,6 vaø ñoái vôùi aùnh saùng tím laø 1,64. Choïn caâu traû lôøi ñuùng 

A. Ñieåm saùng tím naèm treân truïc chính ôû phía tröôùc ñieåm saùng ñoû moät khoaûng baèng 3 cm 

B. Ñieåm saùng tím naèm treân truïc chính ôû sau  ñieåm saùng ñoû moät khoaûng baèng 3 cm 

C. Ñieåm saùng tím naèm treân truïc chính ôû tröôùc ñieåm saùng ñoû moät khoaûng baèng 3,125 cm 

D. Ñieåm saùng tím naèm treân truïc chính ôû  sau  ñieåm saùng ñoû moät khoaûng baèng 1,25 cm 

Câu 22;Chọn câu trả lời đúng. Một thấu kính hai mặt lồi bằng thủy tinh có cùng bán kính R, tiêu cự 10cm và chiết suất 

n= 1,5 đối với ánh sáng vàng. Tính R 

  a) R= 10cm          b) R= 20cm            c) R= 40cm              d) R= 60cm 

Giao thoa aùnh saùng 

 Lí thuyeát 

Caâu 23. Nhöõng hieän töôïng naøo sau ñaây chöùng toû aùnh saùng coù baûn chaát soùng 

      A. Phaûn xaï aùnh saùng. B. Khuùc xaï aùnh saùng.      C.  Giao thoa aùnh saùng. D. giao thoa vaø khuùc xaï. 

Caâu 24. Quan saùt aùnh saùng phaûn xaï treân caùc vaùng daàu, môõ hoaëc bong boùng xaø phoøng, ta thaáy nhöõng vaàng maøu saëc 

sôõ. Ñoù laø hieän töôïng naøo sau ñaây ? 

     A. Taùn saéc aùnh saùng cuûa aùnh saùng traéng.  B. Giao thoa aùnh saùng cuûa aùnh saùng traéng. 

     C. Nhieãu xaï aùnh saùng.    D. Phaûn xaï aùnh saùng. 

Caâu 25. Quan saùt moät lôùp vaùng daàu treân maët nöôùc ta thaáy nhöõng quaàng maøu khaùc nhau, ñoù laø do: 

A.AÙnh saùng traéng qua lôùp daàu bò taùn saéc 

B. Maøng daàu coù beà daøy khoâng baèng nhau, taïo ra nhöõng laêng kính coù taùc duïng laøm cho aùnh saùng bò taùn saéc. 

C. Maøng daàu coù khaû naêng haáp thuï vaø phaûn xaï khaùc nhau ñoái vôùi caùc aùnh saùng ñôn saéc trong aùnh saùng traéng 

D. Moãi aùnh saùng ñôn saéc trong aùnh saùng traéng sau khi phaûn xaï ôû maët treân vaø maët döôùi cuûa maøng daàu giao thoa vôùi 

nhau taïo   ra nhöõng vaân maøu ñôn saùc.  

Caâu 26. Hieän töôïng giao thoa aùnh saùng laø söï choàng chaát cuûa hai soùng aùnh saùng thoaû maõn ñieàu kieän: 

A.  Cuøng taàn soá, cuøng chu kyø   B.  Cuøng bieân ñoä, cuøng taàn soá 

C.  Cuøng pha, cuøng bieân ñoä   D.  Cuøng taàn soá, ñoä leäch pha khoâng ñoåi 

SBTCBCaâu 27. Hai nguoàn saùng naøo döôùi ñaây laø hai nguoàn keát hôïp 

     A. Hai ngoïn ñeàn ñoû. 

     B. hai ngoâi sao. 

     C. Hai ñeøn LED luïc. 
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     D. Hai aûnh thaät cuûa cuøng moät ngoïn ñeøn xanh qua hai thaáu kính hoäi tuï khaùc nhau. 

Caâu 28. Caùc  soùng aùnh saùng giao thoa bò trieät tieâu laãn nhau ( xuaát hieän vaân toái) taïi vò trí coá ñònh trong moâi tröôøng, 

neáu taïi vò trí naøy: 

   A. Chuùng ñoàng pha vaø coù chu kì baèng nhau. 

    B. Chuùng ngöôïc pha nhau vaø coù bieân ñoä baèng nhau 

    C. Caùc pha cuûa chuùng khaùc nhau moät ñaïi löôïng 

2


 vaø chuùng coù vaän toác baèng nhau. 

    D. Caùc pha cuûa chuùng khaùc nhau moät ñaïi löôïng   vaø chuùng coù böôùc soùng baèng nhau 

    Choïn caâu traû lôøi ñuùng 

Caâu 29: Trong hieän töôïng giao thoa aùnh saùng, goïi xs laø vò trí cuûa moät vaân saùng treân maøn aûnh thì: 

     A. .
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Caâu 30: Trong thí nghieäm giao thoa aùnh saùng qua khe Iaâng, goïi i laø khoaûng vaân. Tìm caâu ñuùng 

A. i laø khoaûng caùch giöõa hai vaân saùng.  

B. i laø khoaûng caùch giöõa hai vaân toái 

C. i laø khoaûng caùch giöõa moät vaân saùng vaø vaân toái ôû caïnh vaân saùng aáy   

D. i laø khoaûng caùch giöõa hai vaân toái gaàn nhau nhaát naèm veà hai phía ñoái vôùi vaân saùng trung taâm. 

Caâu 31: Veà khoaûng caùch giöõa moät vaân saùng vaø vaân toái lieân tieáp vôùi noù laø 

       A. 
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.   B. 

4


.    C. .

2
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.  D. 

D

a
 . 

 Baøi taäp giao thoa 

1. Coâng thöùc thoâng thöôøng  

Caâu 32. AÙnh saùng ñôn saéc duøng trong thí nghieäm veà giao thoa cuûa Iaâng coù böôùc soùng 0,6 m. Hai khe saùng caùch nhau 

0,2 mm vaø caùch maøn 1,5m. Vaân saùng baäc hai caùch vaân saùng trung taâm: 

     a) 10mm   b) 20mm   c) 5mm    d) 9mm.  

Caâu 33. Trong thí nghieäm Iaâng, hai khe saùng caùch nhau 1 mm vaø caùch maøn 1m, Khoaûng caùch giöõa 3 vaân saùng lieân 

tieáp laø 9mm. AÙnh saùng thí nghieäm coù böôùc soùng: 

     a) 6 m  b) 6,5 m  c) 5,1 m   d) 4,5 m 

Caâu 34. Trong thí nghieäm Iaâng, AÙnh saùng thí nghieäm coù böôùc soùng 6 m, hai khe saùng caùch maøn 1m, khoaûng caùch 

giöõa vaân saùng trung taâm vaø vaân toái thöù tö laø 6mm. khoaûng caùch giöõa hai khe saùng laø 

     a) 1mm   b) 6,5mm  c) 3,5mm   d) 4,5mm 

Caâu 35. Trong thí nghieäm Y-aâng, ta thaáy 11 vaân saùng lieân tieáp coù beà roäng 3,8cm hieän ra treân maøn ñaët caùch hai khe 

saùng 2m, aùnh saùng thí nghieäm coù böôùc soùng 0,57 m. Beå roäng giöõa hai khe saùng laø 

     A.  0,25mm.   B.  0,45mm.   C.  0,30mm.  D.  0,10mm. 

Caâu 36. AÙnh saùng ñöôïc duøng trong thí nghieäm Iaâng coù böôùc soùng 0,5 m. Hai khe saùng caùch nhau 1mm vaø caùch maøn 

2m. Khoaûng caùch töø vaân toái thöù tö ñeán vaân toái thöù baûy cuøng moät phía ñoâí vôùi vaân trung taâm laø: 

     a) 4,0mm.   b) 3mm.   c) 2mm.   d) 1,8mm.  

Caâu 37. Trong thí nghieäm Iaâng aùnh saùng ñöôïc duøng coù böôùc soùng 0,6 m. Hai khe saùng caùch nhau 0,5mm vaø caùch 

maøn 1m. Vaân toái thöù 4 caùch vaân saùng trung taâm moät ñoaïn: 

    A.  4,0mm.  B. 5,5mm.   C. 4,5mm.  D.  4,2mm. 

Caâu 38. Trong thí nghieämY-aâng treân ñoaïn MN = 9mm cuûa maøn quan saùt (ñoaïn MN vuoâng goùc vôùi caùc vaân) ta ñeám 

ñöôïc 15 vaân toái. Bieát taïi M coù vaân toái vaø taïi N coù vaân saùng. Tính khoaûng vaân 

    A.  0,62mm.   B. 6,01mm.   C. 6,33mm.  D. 5,98mm.  

Caâu 39. Trong thí nghieäm Iaâng hai khe saùng caùch nhau 0,5mm vaø caùch maøn 2m, aùnh saùng thí nghieäm coù böôùc soùng 

0,5 m. Taïi moät ñieåm treân maøn caùch vaân saùng trung taâm 7mm coù vaân: 

    a) Saùng baäc 4.  b) Toái thöù 4.  c) Saùng baäc 3.  d) Toái thöù  3. 

Câu 40 :Trong thí nghiệm giao thoa Iâng có khoảng vân giao thoa là i, khoảng cách từ vân sáng bậc 5 bên này đến vân tối 

bậc 4 bên kia vân trung tâm là: 

A. 8,5i B.7,5i C.6,5i  D.9,5i 

Caâu 41. Trong thí nghieäm veà giao thoa aùnh saùng, khoaûng caùch giöõa hai vaân saùng baäc hai vaø vaân toái thöù naêm laø 3 mm. 

a. Xaùc ñònh vò trí cuûa vaân saùng baäc naêm  

        A. 6 mm   B. 5 mm   C. 6,6 mm  D. 5,5mm 
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b. Xaùc ñònh vò trí cuûa vaân toái thöù ba 

        A.3,6 mm   B. 4 mm   C. 3 mm  D. 3,2 mm 

Caâu 42: Trong thí nghieäm Young veà giao thoa cuûa aùnh saùng, vaân toái thöù ba caùch vaân saùng trung taâm laø 3,4 mm. Xaùc 

ñònh vò trí cuûa vaân toái thöù naêm vaø vaân saùng baäc boán. 

        A. xT5 = 6,12 mm,  xS4 = 5,66 mm.   B. xT5 = 6,12 mm,  xS4 = 5,44 mm.    

        C. xT5 = 6,78 mm,  xS4 = 5,44 mm.   D. xT5 = 6,78 mm,  xS4 = 5,66 mm. 

Câu 43 :Thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc đối với khe Young. Trên màn ảnh, bề rộng của 10 khoảng vân đo được là 

1,6 cm. Tại điểm A trên màn cách vân chính giữa một khoảng x = 4 mm, ta thu được 

    A. vân sáng bậc 2.                                               B. vân sáng bậc 3. 

    C. vân tối thứ 2 kể từ vân sáng chính giữa.         D. vân tối thứ 3 kể từ vân sáng chính giữa.* 

Câu 44 :Thực hiện giao thoa ánh sáng có bước sóng   = 0,6 m với hai khe Young cách nhau a = 0,5mm. Màn ảnh 

cách hai khe một khoảng D = 2m. Ở các điểm M và N ở hai bên vân sáng trung tâm, cách vân sáng trung tâm 3,6mm và 

2,4mm, ta có vân tối hay sáng? 

     A. Vân ở M và ở N đều là vân sáng.              B. Vân ở M và ở N đều là vân tối. 

     C. Ở M là vân sáng, ở N là vân tối.                D. Ở M là vân tối, ở N là vân sáng.* 

2. Soá vaân quan saùt ñöôïc treân maøn L, treân ñoaïn ñoái xöùng MN vaø treân ñoaïn khoâng ñoái xöùng MN. 

Caâu 45. Trong thieát bò khe Young, cho 0,6 m  , hai khe caùch nhau moät ñoaïn a = 2 mm, hai khe caùch maøn quan 

saùt moät ñoaïn D = 2m. Xeùt hai ñieåm MN cho tröôùc, vôùi MN vuoâng goùc vôùi caùc vaân. Coù maáy vaân saùng maáy vaân toái. 

Choïn ñaùp soá ñuùng, vôùi MN = 1 mm. 

      A. Hai vaân saùng, 1 vaân toái.   B. Hai vaân toái, 1 vaân saùng. 

      C. Hai vaân saùng, 2 vaân toái.      D. chöa theå khaúng ñònh ñöôïc vaø chöa bieát vò trí cuûa ñoaïn MN.  

Câu 46: Trong thí nghiệm Yâng, khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 21,6mm, nếu độ rộng của vùng có giao thoa 

trên màn quan sát là 31mm thì số vân sáng quan sát được trên màn là 

         A. 7                                     B. 9                                   C. 11                                D. 13 

Câu 47: Trong thí nghiệm I âng với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 m , hai khe cách nhau 0,5mm, khoảng cách từ 

hai khe đến màn là 2m .Bề rộng miền giao thoa trên màn là 4,25 cm .Số vân tối quan sát trên màn là 

        A. 22                   B. 19                       C. 20                     D. 25 

Caâu 48. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, biết khoảng cách giữa hai khe  

S1S2 = a = 0,35mm, khoảng cách D = 1,5m và bước sóng  = 0,7m. M, N là hai điểm trên màn, nằm trong trường giao 

thao và đối xứng nhau qua vân trung tâm với MN = 1,2cm; MN vuông góc với các vân. Tìm số  vân sáng và số vân 

tối quan sát được trên đoạn MN. 

 A. 5 vân sáng và 6 vân tối. B. 5 vân sáng và 4 vân tối. 

 C. 6 vân sáng và 5 vân tối. C. 6 vân sáng và 4vân tối 

Câu 49. Chọn câu trả lời đúmg. Thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe Iâng, khỏang cách giữa hai khe là a = 

2mm, từ 2khe đến màn là D = 1m. Trên màn người ta quan sát được khỏang cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng thứ 

mười là 4mm. Hai điểm M và N đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm cách nhau một khỏang 8mm. Tính số vân sáng  và 

số vân tối quan sát được trong khoảng MN.  

   a) 23 vân sáng, 22 vân tối. b) 20 vân sáng , 21 vân tối . c) 21 vân sáng, 20 Vân tối . d) Một kết quả 

khác 

Câu 50 :Trong thí nghiệm giao thoa Iâng đối với ánh sáng đơn sắc, người ta đo được khoảng vân là 1,12mm. Xét hai 

điểm M và N trên màn, cùng ở một phía của vân trung tâm O và OM = 0,57. 10
4
m và ON  = 1,29 10

4
m. Ba điểm O, M, 

N thẳng hàng và MN vuông góc với các vân. Ở giữa MN có số vân sáng là: 

           A.6 B.5 C.7 D.8 

Câu 51:Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 0,5mm, từ hai khe đến màn giao thoa là 

2m. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm là 4,5.10 m. Trên màn, xét điểm M ở bên phải và cách vân trung tâm 

5,4mm; điểm N ở bên trái và cách vân trung tâm 9mm với MN vuông góc với các vân. Từ điểm M đến N có bao nhiêu 

vân sáng? 

A. 8. B. 9.                         C. 7. D. 10. 

 

3. thí nghieäm giao thao trong caùc moái tröôøng khaùc khoâng khí 

Caâu 52. Trong thí nghieäm vôùi khe Iaâng neáu thay khoâng khí baèng nöôùc coù chieát suaát 
4

3
n   thì heä vaân giao thoa treân 

maøn aûnh seõ thay ñoåi nhö theá naøo ? Choïn caâu traû lôøi ñuùng 

A.Vaân chính giöõa to hôn vaø dôøi choã 

B. Khoaûng vaân taêng leân baèng 4/3 laàn khoaûng vaân trong khoâng khí 

C. Khoaûng vaân khoâng ñoåi 

D. Khoaûng vaân trong nöôùc giaûm ñi vaø baèng ¾ khoaûng vaân trong khoâng khí 
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Câu 53: Khi thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng trong không khí ,khỏang vân đo được là i . Khi thực hiện giao 

thoa ánh sáng với hai khe Iâng trong môi truờng trong suốt có chiết suất n > 1 thì khỏang vân đo được là i
/
 sẽ là  . 
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/
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Câu 54: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe Iâng trong không khí người ta thấy tại M trên màn có vân 

sáng bậc 3. Nếu nhúng toàn bộ hệ thống vào trong nước có chiều suất n = 4/3 thì tại M ta thu được vân gì? 

A. Vân tối thứ 4 tính từ vân trung tâm B. Vân sáng bậc 4 

C. Vân tối thứ 6 tính từ vân trung tâm D. Vân sáng bậc 6 

 

4. Dòch maøn, dòch khe ra xa, laïi gaàn. 

Caâu 55. Thöïc hieän giao thoa aùnh saùng qua khe Young, khoaûng caùch giöõa hai khe heïp laø a = 0.8 mm, coù khoaûng vaân 

laø 1,40 mm. Khi di chuyeån maøn aûnh (E) ra xa theâm20 cm thì khoaûng vaân taêng theâm leân 0,14 mm. Tính böôùc soùng cuûa 

böùc xaï ñôn saéc duøng trong thí nghieäm. 

       A. 0,56 m    B. 0,52 m    C. 0,54 m   D. 0,60 m  

Câu 56 : Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, người ta thấy khoảng vân tăng thêm 0,3 mm khi dời màn 

để khoảng cách giữa màn và hai khe tăng thêm 0,5 m. Biết hai khe cách nhau là a = 1 mm. Bước sóng của ánh sáng đã sử 

dụng là: 

A. 0,40 m . B. 0,58 m . C. 0,60 m . D. 0,75 m . 

Câu 57 : Trong thí nghiệm Young,nếu ta di chuyển tịnh tiến khe S dọc  

theo SO , lại gần với S 1S 2 thì hệ thống vân giao thoa trên màn sẽ :    

A. không đổi 

B. di chuyển trên màn theo hướng S 2S 1 

C. di chuyển trên màn theo hướng S 1S2  

D. tăng khoảng cách giữa 2 vân sáng 

Câu 58 : Trong thí nghiệm Young.Nếu ta tăng khoảng cách giữa 2 nguồn kết hợp lên 2lần thì khoảng cách từ vân trung 

tâm đến vân sáng bậc 3 sẽ :    

A. giảm 3 lần        B. giảm 2 lần         C. giảm 6 lần            D. tăng 2 lần  

Câu 59. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng; khỏang cách giữa hai khe S1S2 là a; khỏang cách từ hai khe S1S2 đến màn 

là D. Nguồn phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ  (thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy ). M, N là hai điểm nằm trong 

trường giao thao trên màn và MN vuông góc với các vân, số vân quan sát  được giữa hai điểm N và M trên màn sẽ 

A. tăng lên khi tịnh tiến màn ra xa hai khe S1S2                  B. giảm khi tịnh tiến màn ra xa hai khe S1S2 

C. không đổi khi tịnh tiến màn ra xa hai khe S1S2              D. tăng khi giảm khỏang cách hai khe  S1S2 

5. Giao thoa aùnh saùng phöùc taïp 

Caâu 60.AÙnh saùng ñöôïc duøng trong thí nghieäm cuûa Iaâng goàm hai aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng 1  = 0,5 m vaø 2  = 

0.75 m. Hai khe saùng caùch nhau 1mm vaø caùch maøn 1,5m. Khoaûng caùch giöõa hai vaân saùng baäc 2 cuûa hai aùnh saùng 

ñôn saéc treân laø: 

     a) 1,00mm    b) 0,75mm   c) 0,50mm  d) 0,35mm. 

Câu 61:Trong thí nghiệm Yâng ta có a = 0,2mm, D = 1,2m.Nguồn gồm hai bức xạ có 1= 0,45 m và  2= 0,75 m. 

Với k thuộc tập số nguyên, vị trí hai vân sáng trùng nhau so với vân trung tâm của hai bức xạ được xác định theo công 

thức  

       A. 9k(mm)                   B. 10,5k(mm)                        C. 13,5k(mm)                       D. 15k (mm)  

 

Câu 62:Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng với khoảng vân trên màn 

ảnh thu được lần lượt là i1 = 0,48 mm và i2 = 0,64 mm. Xét tại hai điểm A, B trên màn cách nhau một khoảng 6,72 mm. 

Tại A cả hai hệ vân đều cho vân sáng, còn tại B hệ i1 cho vân sáng hệ i2 cho vân tối. Trên đoạn AB quan sát được 22 vạch 

sáng. Hỏi trên AB có mấy vạch sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? 

A. 3.     B. 4 .   C. 5.     D.6.   

Câu 63: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng: Nguồn sáng phát ra hai bức xạ có bước sóng lần lượt là 1 0,5 m   

và 2 0,75 m  . Xét tại M là vân sáng bậc 6 của vân sáng ứng với bước sóng 1  và tại N là vân sáng bậc 6 ứng với 

bước sóng 2  (M, N ở cùng phía đối với tâm O). Trên MN ta đếm được 

A. 5 vân sáng. B. 3 vân sáng. C. 7 vân sáng. D. 9 vân sáng. 

Giải: 1 1

2 2

5 2

7,5 3

i

i




    

S 

S1 
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0 



Ôn tập chương sóng ánh sáng 

Thầy: Trịnh Đình Giang tổ Vật lí - Công nghệ trường THPT Phạm Văn Đồng 

MN = 6i2 – 6i1 = 
1 1 1

3
6 6 3

2
i i i   vậy đoạn MN = 3 khoảng vân i1 mà tại M có vân sáng i1 suy ra trên MN có 4 vân sáng 

1  

MN = 6i2 – 6i1 = 
2 2 2

2
6 6 2

3
i i i   vậy đoạn MN = 2 khoảng vân i2 mà tại M có vân sáng i2 suy ra trên MN có 3 vân sáng 

2 ……………….. 

Câu C26: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng: Nguồn sáng phát ra hai bức xạ có bước sóng lần lượt là 1 0,6 m   

và 2 0,45 m  . Xét tại M là vân sáng bậc 4 của vân sáng ứng với bước sóng 1  và tại N là vân sáng bậc 9 ứng với 

bước sóng 2  (M, N ở cùng phía đối với tâm O). Trên MN ta đếm được 

A. 7 vân sáng. B. 9 vân sáng. C. 13 vân sáng. D. 14 vân sáng. 

Câu 64. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện đồng thời với hai bức xạ đơn sắc thì khoảng vân lần lượt là 1,35 

(mm) và 2,25 (mm). Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn (trong đó n là số 

nguyên).  

A. x = 1,2.n + 3,375 (mm).  B. x = 6,75.n + 4,375 (mm).   

C. x = 6,75n + 3,375 (mm).  D. D. x = 3,2.n (mm). 

Hướng dẫn:         
 

 
1

1 1 2 2 1 2

2

2 1 5
0,5 0,5 0,5 1,35 0,5 .2,25

2 1 3

m
x m i m i m m

m


         


 để đẳng thức này 

luôn xảy ra thì ta cần có 
 

 

1

2

2 1 5. 2 1

2 1 3. 2 1

m n

m n

   


  
1 5 2 6,75 3,375( )m n x n mm       

Caâu 65. AÙnh saùng ñöôïc duøng trong thí nghieäm giao thoa goàm hai aùnh saùng ñôn saéc: AÙnh saùng luïc  coù böôùc soùng 1  = 

0,50 m vaø aùnh saùng  ñoû  coù böôùc soùng    2 = 0,75 m . Vaân saùng luïc vaø ñoû truøng nhau laàn thöù nhaát (keå töø vaân saùng 

trung taâm) öùng vôùi vaân saùng ñoû baäc: 

A. 5.   B. 6.    C. 4.   D. 2. 

Caâu 66. Trong thí nghieäm Iaâng, khoaûng caùch hai khe saùng S1, S2 laø 1mm, khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn laø 1m. 

Chieáu vaøo khe S chuøm aùnh saùng traéng. Hai vaân toái cuûa böùc xaï  1  = 0,50 m vaø 2  = 0,75 m truøng nhau laàn thöù nhaát 

(keå töø vaân saùng trung taâm) taïi moät ñieåm caùch vaân saùng trung taâm moät khoaûng: 

a. 1mm    b. 2,5mm   c. 2mm   d. Khoâng coù ñieåm naøo thoaû 

Câu 67:Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng: khoảng cách giữa hai khe là a = S1S2 = 1,5 mm, hai khe cách 

màn ảnh một đoạn D = 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc 1 0,48 m   và 2 0,64 m  vào hai khe Young. 

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa có giá trị là 

A. d = 1,92 mm B. d = 2,56 mm            C. d = 1,72 mm D. d = 0,64 mm 

Caâu 68. Trong thieát bò giao thoa cuûa khe Young nguoàn phaùt ra hai böùc xaï 1 0,4 m  , 2 0,5 m  . Khoaûng vaân 

cuûa 1  laø i1 = 0,2 mm. Hoûi treân ñoaïn MN, vôùi MN vuoâng goùc vôùi vaân trung taâm, MO = ON = 1,5 mm, coù maáy vaïch 

saùng truøng  

      A. 3 vaïch saùng truøng.     B. 4 vaïch saùng  

       C. 2 vaïch saùng truøng.     D. khoâng coù vaïch saùng truøng naøo. 

Caâu 69. Trong thí nghieäm giao thoa aùnh saùng qua khe Young. Nguoàn saùng S phaùt ñoàng thôøi 2 böùc xaï 1  vaø 2  . Treân 

maøn aûnh (E) thaáy vaân saùng thöù 3 cuûa böùc xaï 1  truøng vôùi vaân toái thöù tö cuûa böùc xaï 2 . Tæ soá 
1

2




 coù gía trò 

A. 
6

5
   B. 

7

5
    C. 

7

6
  D. 

8

7
 

Caâu 70. Trong thí nghieäm veà giao thoa aùnh saùng, nguoàn saùng S phaùt ñoàng thôøi hai böùc xaï laø 1 0,70 m   vaø 2 . 

Treân maøn quan saùt, ta thaáy vaân saùng thöù taùm cuûa böùc xaï 1  truøng vôùi vaân saùng thöù möôøi cuûa böùc xaï 2  

a. Tính 2  

A. 0,56 m    B. 0,58 m    C. 0,54 m    D. 0,76 m  

b. Vò trí truøng nhau gaàn vaân saùng trung taâm nhaát cuûa hai loaïi vaân saùng laø caùc vaân saùng thöù bao nhieâu ? 

A. Vaân saùng thöù tö cuûa 2 , vaân saùng thöù naêm cuûa 1 . B. Vaân saùng thöù tö cuûa 1  , vaân saùng thöù saùu cuûa 2 . 
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C. Vaân saùng thöù tö cuûa 2 , vaân saùng thöù saùu cuûa 1 . D. Vaân saùng thöù tö cuûa 1  , vaân saùng thöù naêm cuûa 2 . 

Caâu 71. Trong thí nghieäm veà giao thoa aùnh saùng, nguoàn saùng S phaùt ñoàng thôøi hai böùc xaï coù böôùc soùng 1 0,54 m   

vaø 2 . Treân aømn aûnh  (E) thaáy vaân saùng thöù tö cuûa böùc xaï 1  truøng vôùi moät vaân saùng thöù k2 böùc xaï 2  . Cho bieát 

20,418 0,520m m    . Tính k2 vaø 2  

A. k2 = 5; 2 0,423 m      B. k2 = 5; 2 0,440 m    

C. k2 = 6; 2 0,416 m        D. k2 = 6; 2 0,432 m   

Caâu 72. Trong thí nghieäm veà giao thoa aùnh saùng, nguoàn saùng ñôn saéc S phaùt ra ñoàng thôøi 2 böùc xaï laø 1 0,45 m   

vaø 2 . Treân maøn aûnh thaáy vaân toái thöù saùu cuûa 1  truøng vôùi vaân toái öùng vôùi k2 cuûa 2 . Cho 20,50 0,60m m    . 

Tính k2 vaø 2  

A. k2 = 3; 2 0,57 m      B. k2 = 4; 2 0,53 m    

C. k2 = 3; 2 0,56 m        D. k2 = 4; 2 0,55 m   

Câu 73: Trong thí nghiệm Yâng, người ta chiếu sáng hai khe đồng thời bức xạ màu chàm có bước sóng 430nm và bức xạ 

màu đỏ. Trên màn quan sát, người ta thấy giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa có 5 vân màu chàm. Bước 

sóng ánh sáng màu đỏ trong thí nghiệm là: 

      A. 573nm B. 645nm C. 760nm D. 688nm 

Câu 74
*
 :Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Iâng và phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 

1
  và 

2
 . Khoảng vân của đơn sắc 

1
  đo được là 3 mm. Trong  khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn, đếm được 17 vạch sáng, 

trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hệ hai vân; biết rằng hai trong ba vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của 

khoảng L. Số vân sáng của đơn sắc 
2
 là: 

A.9.               B.11.               C.8.                    D.6. 

6. Giao thoa aùnh saùng traéng. 

Câu 75. Chọn câu  đúng. Thực hiện giao thoa ánh sáng trắng, trên màn quan sát thu được hình ảnh như thế nào ? 

a)Vân trung tâm là vân sáng trắng, hai bên có những dãi màu như vầu vồng 

b)Một dãi màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím 

c)Các vạch màu khác nhau riêng biệt trên một nền tối 

d)Không có các vân màu trên màn 

Caâu 76. Thí nghieäm giao thoa aùnh saùng vôùi khe Iaâng, hai khe caùch nhau 3mm vaø caùch maøn 3m. AÙnh saùng thí nghieäm 

coù böôùc soùng trong khoaûng 0,410 m ñeán 0,650 m. Soá böùc xaï cho vaân toái taïi ñieåm M treân maøn caùch vaân saùng trung 

taâm 3mm laø: 

A. 2   B. 5    C. 4   D. 3.  

Caâu 77. Thöïc hieän giao thoa aùnh saùng qua khe Young, nguoàn saùng S phaùt aùnh saùng traéng goàm caùc böùc xaï coù böôùc 

soùng töø 0,40 m  ñeán m76,0 . Hai khe heïp S1 vaø S2 caùch nhau 1,8 mm, maøn aûnh (E) caùch maët phaúng chöùa hai khe 

laø 1,8 m  

a. Tính beà roäng cuûa quang phoå baäc moät 1( )x  vaø beà roäng cuûa quang phoå baäc hai 2( )x   

      A. 1( )x = 0,36 mm; 2( )x = 0,72 mm   B. 1( )x = 0,24 mm; 2( )x = 0,48 mm 

      C. 1( )x = 0,18 mm; 2( )x = 0,36 mm  D. 1( )x = 0,48 mm; 2( )x = 0,96 mm 

b. taïi ñieåm M treân maøn aûnh caùch vaân saùng thöù nhaát cuûa böùc xaï 0,40 m   khoaûng 1,1mm coù vaân saùng cuûa nhöõng 

böùc xaï 

A. Coù 2 vaân saùng cuûa böùc xaï 1 0,72 m   vaø 2 0,48 m  . 

B. Coù 3 vaân saùng cuûa böùc xaï 1 0,72 m  2 0,64 m   vaø 3 0,48 m  . 

C. Coù 2 vaân saùng cuûa böùc xaï 1 0,75 m   vaø 2 0,50 m  . 

D. Coù 2 vaân saùng cuûa böùc xaï 1 0,70 m   vaø 3 0,48 m  . 

Caâu 78. Trong thí nghieäm veà giao thoa aùnh saùng, nguoàn saùng S phaùt aùnh saùng traéng goàm voâ soá böùc xaï ñôn saéc coù 

böôùc soùng töø 0,42 m  ñeán 0,76 m . Khoaûng caùch hai khe heïp S1 vaø S2 laø a = 3 mm, maøn aûnh (E) caùch 2 khe 1,5 m. 

Taïi ñieåm M caùch vaân saùng trung taâm laø 1,2 mm  coù nhöõng vaân saùng cuûa böùc xaï coù böôùc soùng bao nhieâu, thöù baäc bao 

nhieâu. 

A. k = 4; 1 0,6 m   ;  k = 5; 2 0,48 m    B. k = 4; 1 0,5 m   ;  k = 5; 2 0,44 m    

C. k = 3; 1 0,66 m   ;  k = 4; 2 0,48 m    D. k = 3; 1 0,64 m   ;  k = 4; 2 0,54 m    
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Câu 79: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng trắng. Biết rằng ánh sáng trắng là tổng hợp các ánh sáng đơn sắc có 

bước sóng từ 0,4 m đến  0,7 m. Tại một điểm M trên màn hứng vân giao thoa có vân sáng  với hiệu đường đi đến hai 

khe là 2 m. Số bức xạ đơn sắc cho vân sáng tại M là 

 A. 3. B. 2. C. 4 D. 5 

Maùy quang phoå – caùc loaïi quang phoå 

Caâu 97: Trong caùc loaïi böùc xaï: Hoàng ngoaïi, töû ngoaïi, rônghen, tím thì böùc xaï coù böôùc soùng nhoû nhaát laø böùc xaï: 

     A. Hoàng ngoaïi  B. Töû ngoaïi   C. Rônghen  D. Tím 

Caâu 98. Nguoàn saùng naøo sau ñaây phaùt ra quang phoå vaïch phaùt xaï: 

    A. Maët trôøi B. Khoái saét noùng chaûy C. Boùng ñeøn neâ-on của buùt thöû ñieänD. Maët trôøi vaø boùng ñeøn neâ-on cuûa buùt thöû 

ñieän. 

Caâu 99. OÁng chuaån tröïc trong maùy quang phoå laêng kính coù taùc duïng 

    A. Taïo chuøm tia saùng song song . B. Taäp trung aùnh saùng chieáu vaøo laêng kính. 

    C. Taêng cöôøng ñoä aùnh saùng  D. Taïo nguoàn saùng ñieåm.  

SBTCB Caâu 100.  Neáu môû roäng khe cuûa oáng chuaån tröïc leân moät chuùt thì caùc vaïch quang phoå seõ thay ñoåi theá naøo? 

     A. Khoâng thay ñoåi.  B. Nôû roäng ra.  C. Thu heïp laïi.   D. Xeâ dòch ñi. 

Caâu 101. Pheùp phaân tích quang phoå coù nhöõng öu ñieåm naøo sau ñaây: 

A. Phaân tích thaønh phaàn cuûa hôïp chaát hoaëc hoãn hôïp phöùc taïp caû veà ñònh tính laãn ñònh löôïng 

B. Nhanh, ñoä chính xaùc cao 

C. Phaân tích ñöôïc nhöõng vaät raát nhoû hoaëc ôû raát xa 

D. Taát caû caùc caâu treân 

Caâu 102. Nhöõng chaát naøo sau ñaây phaùt ra quang phoå lieân tuïc 

A. Chaát khí coù aùp suaát lôùn, ôû nhieät ñoä cao.  B. Chaát raén ôû nhieät ñoä thöôøng 

C. Hôi kim loaïi ôû nhieät ñoä cao.    D. Chaát loûng bò neùn maïnh.  

Caâu 103. Ñaëc ñieåm quan troïng cuûa quang phoå lieân tuïc laø: 

A. Phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn caáu taïo vaø nhieät ñoä cuûa nguoàn saùng. 

B. Phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn caáu taïo nhöng khoâng phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä cuûa nguoàn saùng 

C. Khoâng phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn caáu taïo nhöng phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä cuûa nguoàn saùng 

D. Phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä cuõng nhö thaønh phaàn caáu taïo cuûa nguoàn saùng 

Caâu 104: Treân maøn aûnh cuûa maùy quang phoå, ta coù theå thu ñöôïc quang phoå vaïch phaùt xaï khi nguoàn phaùt xaï oû traïng 

thaùi 

     A. chaát loûng bò nung noùng.     B. khí bay hôi ôû aùp suaát thaáp bò kích thích.  

     C. khí bay hôi ôû aùp suaát cao bò kích thích.   D. chaát raén bò nung noùng.  

Caâu 105. Ñeå xaùc ñònh thaønh phaàn cuûa 1 hôïp chaát khí baèng pheùp phaân tích quang phoå vaïch phaùt xaï cuûa noù, ngöôøi ta 

döïa vaøo: 

     A. Soá löôïng vaïch    B. Maøu saéc caùc vaïch 

     C. Ñoä saùng tæ ñoái giöõa caùc vaïch   D. Taát caû caùc yeáu toá treân 

Caâu 106: ÔÛ một nhieät ñoä nhaát ñònh, moät khối hôi coù aùp suaát thaáp coù khaû naêng haáp thuï 2 böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng 

1  vaø 2  maø 1  > 2 thì khoái hôi aáy coù khaû naêng phaùt ra: 

A. Moïi aùnh saùng saéc coù böôùc soùng lôùn hôn 1   B. Moïi aùnhsaùng saéc coù böôùc soùng   thoaû maõn 

2 1     

C. Moïi aùnh saùng saéc coù böôùc soùng 2  .  D. Böùc xaï ñôn saéc 1  vaø 2  

Caâu 107. Phoå phaùt xaï cuûa natri chöùa vaïch maøu vaøng öùng vôùi böôùc soùng 0,56 m  . Trong phoå haáp thuï cuûa natri thì 

: 

A. Thieáu vaéng soùng vôùi böôùc soùng 0,56 m     

B. Thieáu moïi böôùc soùng vôùi caùc böôùc soùng  > 0,56 m  

C. Thieáu moïi böôùc soùng vôùi caùc böôùc soùng  < 0,56 m    

D. Thieáu taát caû caùc böôùc soùng khaùc ngoaøi soùng   0,56 m  

SBTNC Caâu 108. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng khi noùi veà quang phoå vaïch haáp thuï 

A. Quang phoå cuûa maët trôøi maø ta thu ñöôïc treân traùi ñaát laø quang phoå vaïch haáp thuï. 

B. Quang phoå vaïch haáp thuï coù theå do caùc vaät raén ôû nhieät ñoä cao phaùt saùng phaùt ra. 

C. Quang phoå vaïch haáp thuï coù theå do caùc chaát loûng  ôû nhieät ñoä thaáp phaùt saùng phaùt ra. 
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D. Quang phoå vaïch haáp thuï coù theå do caùc chaát khí  ôû nhieät ñoä cao phaùt ra. 

SBTCBCaâu 109. Ñeå nhaän bieát söï coù maët cuûa caùc nguyeân toá hoaù hoïc trong moät maãu vaät, ta phaûi nghieân cöùu loaïi 

quang phoå naøo cuûa maãu vaät ñoù? 

      A. Quang phoå vaïch phaùt xaï.  B. Quang phoå lieân tuïc. 

      C. quang phoå haáp thuï.   D. caû ba loaïi quang phoå treân. 

 SBTCBCaâu 110. Cho moät chuøm saùng do moät ñeøn coù daây toùc noùng saùng phaùt ra truyeàn qua moät bình ñöïng dung dòch 

möïc ñoû loaûng, roài chieáu vaøo khe cuûa moät maùy quang phoå. Treân tieâu dieän cuûa thaáu kính buoàng toái ta seõ thaáy gì ? 

A. Moät quang phoå lieân tuïc.   B. Toái ñen. khoâng thaáy chuùt aùnh saùng naøo. 

    C. Moät vuøng maøu ñen treân neàn quang phoå lieân tuïc. D. Moät vuøng maøu ñoû. 

Caâu 111. Nhaän ñònh naøo sau ñaây sai khi noùi veà tia hoàng ngoaïi 

A. Tia hoàng ngoaïi do caùc vaät bò nung noùng phaùt ra 

B. Laø böùc xaï khoâng nhìn thaáy ñöôïc, coù böôùc soùng ngaén hôn böôùc soùng cuûa aùnh saùng ñoû 

C. Taùc duïng leân phim aûnh 

D. Baûn chaát laø soùng ñieän töø.  

Caâu 112. Tìm nhaän ñònh ñuùng khi noùi veà öùng duïng cuûa tia hoàng ngoaïi: 

    A. Tieät truøng      B. Kieåm tra veát nöùt treân beà maët kim loaïi 

    C. Laøm oáng nhoøm     D. Chöõa beänh coøi xöông.  

SBTCB.Caâu 113. Choïn caâu ñuùng. Tia töû ngoaïi 

A. Khoâng laøm ñen kính aûnh.   B. Kích thích söï phaùt quang cuûa nhieàu chaát. 

C. Bò leäch trong ñieän tröôøng vaø töø tröôøng.     D. Truyeàn ñöôïc qua giaáy, vaûi, goã. 

Caâu 114. Tia Rôghen ñöôïc öùng duïng trong maùy “ chieáu X-quang ” laø döïa vaùo caùc tính chaát naøo sau ñaây: 

      A.  Coù khaû naêng ñaâm xuyeân maïnh  B.  Huyû hoaïi teá baøo 

      C.  Taùc duïng maïnh leân phim aûnh  D.  coù khaû naêng ñaâm xuyeân vaø taùc duïng leân kính aûnh. 

Caâu 115.Trong vieäc chieáu vaø chuïp aûnh noäi taïng baèng tia X, ngöôøi ta phaûi heát söùc traùnh taùc duïng naøo döôùi ñaâycuûa tia 

X? 

    A. Khaû naêng ñaâm xuyeân. B. Laøm ñen kính aûnh. C. Laøm phaùt quang moät soá chaát.  D. Huyû dieät teá 

baøo. 

Caâu 116. Cho caùc böùc xaï: 

I.     AÙnh saùng khaû bieán (nhìn thaáy).  II.    Soùng Hertz ( soùng voâ tuyeán) 

III   Tia hoàng ngoaïi.    IV.  Tia töû ngoaïi 

V.    Tia Rôghen 

Khi moät vaät bò nung noùng, noù coù theå phaùt ra caùc böùc xaï: 

     A.  I, III, IV   B. III, IV  C. II, III, V     D.  III, V 

Caâu 117. Quang phoå goàm moät daûi maøu töø ñoû ñeán tím laø 

A. Quang phoå vaïch phaùt xaï. B. Quang phoå vaïch haáp thu. C. Quang phoå lieân tuïc  D. Quang phoå ñaùm  

Câu 118: Câu nào sau đây là sai  khi nói về các loại quang phổ? 

A. Quang phổ liên tục là  gồm dải màu nối liền nhau một cách liên tục. 

B. Quang phổ vạch phát xạ  là  gồm những vạch màu  riêng lẻ nằm trên nền một quang phổ liên tục. 

C. Quang phổ hấp thụ là  gồm hệ thống những vạch  tối nằm trên nền một quang phổ liên tục. 

D. Quang phổ phát xạ là  của ánh sáng do  vật được nung nóng phát ra . 

Câu 119: Hồ quang điện phát ra 

A. tia tử  ngoại và ánh sáng nhìn thấy.                                        B. tia hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy. 

C. tia hồng ngoại, tia tử  ngoại và ánh sáng nhìn thấy.               D. tia Rơngghen  và  ánh sáng nhìn thấy. 

Câu 120: Một chữ cái được viết bằng màu đỏ khi nhì qua một tấm kính màu xanh thì thấy chũ có màu gì 

A. Trắng. B. Đỏ. C. Đen. D. Xanh. 


