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TÁN SẮC ÁNH SÁNG
(BÀI TẬP TỰ LUYỆN)
Giáo viên: Lê Tiến Hà
Đây là tài liệu đi kèm theo bài giảng “Tán sắc ánh sáng” thuộc khóa học PEN-C: Môn Vật lí (Thầy Lê Tiến Hà). Để sử
dụng tài liệu hiệu quả, Bạn cần kết hợp theo dõi bài giảng với tài liệu bài giảng trước khi làm bài tập tự luyện và so sánh
với đáp án.

Câu 1. Chiếu chùm sáng đa sắc gồm 5 ánh sáng cơ bản; đỏ; vàng, lam, chàm và tím từ nước ra không khí. Biết sini
= 3/4, chiết suất của đỏ đối với các ánh sáng trên là nđ = 4/3. Xác định có mấy bức xạ không ló ra khỏi mặt nước
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
0
Câu 2. Chiếu tia sáng trắng xuống mặt nước hợp với mặt nước góc 60 . Xác định góc lệch của tia đỏ và tia tím, cho
nđ = 1,54; nt = 1,58.
A. 290
B. 0,290
C. 0058’
D. 0049’
Câu 3. Chiếu tia sáng trắng xuống mặt nước và vuông góc với mặt nước Hãy nêu hiện tượng mà ta có thể quan sát
được ở dưới đáy bình (giả sử ánh sáng có thể chiếu tới đáy).
A. Không có hiện tượng gì cả
B. Dưới đáy bể chỉ có một màu sáng duy nhất
C. Dưới đáy bể quan sát thấy dải màu liên tục từ đỏ đến tím (đỏ trong - tím ngoài)
D. Dưới đáy bể quan sát thấy dải màu liên tục từ đỏ đến tím (tím trong - đỏ ngoài)
Câu 4: Cho một chùm sáng trắng hẹp chiếu từ không khí tới mặt trên của một tấm thủy tinh theo phương xiên. Hiện
tượng nào sau đây không xảy ra ở bề mặt :
A. Phản xạ.
B. Khúc xạ.
C. Phản xạ toàn phần.
D. Tán sắc.
Câu 5: Bước sóng của ánh sáng laser helium – neon trong không khí là 633 nm. Bước sóng của nó trong nước bằng
bao nhiêu? Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đó là 1,3298
A. 476 nm
B. 632 nm
C. 546 nm
D. 762 nm
Câu 6: Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng của nó trong không khí là 700 nm và trong một chất lỏng trong suốt là
560 nm. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó là
A. 5/4
B. 0,8
C. 5/4 m/s
D. 0,8 m/s
Câu 7: Bước sóng trong chân không của ánh sáng đỏ là 0,75µm, của ánh sáng tím là 0,4 µm. Tính bước sóng của
các ánh sáng đó trong thuỷ tinh, biết chiết suất của thuỷ tinh đối với tia đỏ là nđ = 1,5 và đối với tia tím là nt = 1,54.
A. λđ = 0,50µm, λt = 0,26µm.
B. λt = 0,50µm, λđ = 0,26µm.
C. λđ = 0,15µm, λt = 0,76µm.
D. λđ = 0,55µm, λt = 0,20µm.
Câu 8: Chiếu xiên góc lần lượt bốn tia sáng đơn sắc màu cam, màu lam, màu đỏ, màu chàm từ không khí vào nước
với cùng một góc tới. So với phương của tia tới, tia khúc xạ bị lệch ít nhất là tia màu
A. cam.
B. đỏ.
C. chàm.
D. lam.
0
Câu 9: Chiếu một tia sáng trắng hẹp từ không khí tới nước dưới góc tới 60 . Biết chiết suất của nước với ánh sáng
đỏ và ánh sáng tìm lần lượt là 1,31 và 1,38. Góc tạo bởi tia khúc xạ đỏ và tím trong nước là
A. 38,870
B. 2,510
C. 41,380
D. 5,210
Câu 10: Chiếu một tia sáng trắng hẹp từ không khí tới nước dưới góc tới 520. Tia khúc xạ màu tím lệch với tia khúc
xạ màu đỏ góc 20 . Tia khúc xạ màu đỏ hợp và tia phản xạ hợp thành góc vuông. Chiết suất của nước đối với ánh
sáng đơn sắc tím là
A. 0,8
B. 1,4
C. 1,28
D. 1,34

Tổng đài tư vấn: 1900 6933

- Trang | 1-

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi THPT quốc gia PEN - C: Môn Vật lí (Thầy Lê Tiến Hà)
Câu 11: Chiết suất của nước đối với ánh sáng tím, ánh sáng vàng và ánh sáng đỏ có các giá trị: 1,343,
1,358, 1,328. Chiếu một chùm sáng trắng song song từ nước ra không khí, người ta thấy tia ló màu vàng có phương
là là mặt nước Góc giữa tia ló màu đỏ và tia phản xạ màu tím bằng
o

o

o

o

A. 58,84 .
B. 54,64 .
C. 46,25 .
D. 50,45
Câu 12: Chiếu một chùm tia sáng song song đi từ không khí vào mặt nước dưới góc tới 60 0, chiều sâu của bể nước
là 0,9 m. Chiết suất của nước với ánh sáng đổ và tím lần lượt bằng 1,34 và 1,38. Tính bề rộng dải quang phổ thu
được được đáy bể?
A. 1,83 cm
B. 1,33 cm
C. 3,67 cm
D. 1,67 cm
Câu 13: Chiếu chùm sáng trắng, hẹp, song song xuống mặt nước yên lặng, theo phương hợp với mặt nước góc
0

30 . Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ lần lượt là 1,343 và 1,329. Góc hợp bởi
tia khúc xạ đỏ và tia khúc xạ tím trong nước là
A. 41'23,53".
B. 22'28,39".
C. 30'40,15".
D. 14'32,35".
0
Câu 14: Một tia sáng trắng hẹp chiếu tới bể nước sâu 1,2 m, với góc tới 45 . Biết chiết suất của nước đối với ánh
sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là 2 và 3 . Độ dài của vệt sáng in trên đáy bể là:
A. 17cm.
B. 12,4 cm.
C. 60 cm.
D. 15,6 cm.
Câu 15: Chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp từ không khí vào bể đựng chất lỏng có đáy phẳng, nằm ngang với góc tới
600. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng tím nt = 1,34; đối với ánh sáng đỏ nđ = 1,33. Chiều sâu của nước trong
bể là 1 m. Bề rộng của dải màu thu được ở bể
A. 2,12 mm.
B. 4,04 mm.
C. 11,15 mm.
D. 3,52 mm.
Câu 16: Chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp từ không khí vào bể đựng chất lỏng có đáy phẳng, nằm ngang với góc tới
300. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng tím nt = 1,70, đối với ánh sáng đỏ nđ = 1,68. Bề rộng của dải màu thu
được ở đáy bể là 1,5 cm. Chiều sâu của nước trong bể là
A. 1,87 m.
B. 3,73 m.
C. 1,57 m.
D. 2,24 m.
Câu 17: Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i = 600. Biết chiết suất của bản mặt đối với
tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,70. Bề dày của bản mặt e = 2 cm. Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt
là:
A. 0,146 cm.
B. 0,0146 m.
C. 0,0146 cm.
D. 0,292 cm.
Câu 18: Một tấm nhựa trong suốt có bề dày e = 10 cm. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này
với góc tới i = 60o. Chiết suất của tấm nhựa với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ = 1,45; nt=1,65. Bề rộng dải quang
phổ liên tục khi chùm sáng ló ra khỏi tấm nhựa là:
A. 1,81 cm.
B. 2,81 cm.
C. 2,18 cm.
D. 0,64 cm.
0
Câu 19. Chiếu vào mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A = 60 một chùm tia sáng trắng hẹp. Biết góc lệch
của tia màu vàng là cực tiểu. Chiết suất của lăng kính đối với tia vàng là n V = 1,52 và của tia tím là nt = 1,54. Góc
lệch của tia màu tím là
A. 36,840
B. 43,860
C. 48,500
D. 40,720
Câu 20. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp song song coi như một tia sáng vào mặt bên AB của lăng kính có A =
500, dưới góc tới i1 = 600. Chùm tia ló ra khỏi mặt AC gồm nhiều màu sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Biết
chiết suất của chất làm lăng kính đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là n đ = 1,54 và nt = 1,58 . Hãy xác định góc hợp
bởi tia đỏ và tia tím khi ló ra khỏi lăng kính
A. 37,10
B. 24,760
C. 2,340
D. 3,3240
0
Câu 21. Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 , làm bằng thủy tinh trong suốt
mà chiết suất phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong chân không như
đồ thị trên hình vẽ. Một chùm ánh sáng hẹp tới mặt bên AB (gần A) dưới góc tới i
sao cho góc lệch tia ló và tia tới ứng với ánh sáng màu vàng là cực tiểu. Tính góc
hợp bởi hai tia giới hạn ló ra khỏi mặt bên AC
A. 29,480
B. 54,340
C. 28,550
D. 10,560
Câu 22. Một lăng kính thủy tinh có A = 80, nt = 1,6552. Chiếu một chùm tia sáng
trắng hẹp song song theo phương vuông góc với mặt bên của lăng kính. Dùng một
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màn ảnh song song mặt bên AB và sau lăng kính một khoảng ℓ = 1m để thu chùm sáng ló ra khỏi lăng kính. Xác
định khoảng cách giữa hai vệt sáng đỏ và tím trên màn
A. 5,3152 mm
B. 1,3 mm
C. 5,2416 mm
D. 1,6522
Câu 23. Một máy quang phổ dùng lăng kính thủy có góc chiết quang A = 600. Chiếu đồng thời các bức xạ màu đỏ,
màu lục, màu tím có bước sóng lần lượt là 1, 2, 3 vào máy quang phổ. Thấu kính chuẩn trực và thấu kính buồng
ảnh đều có tiêu cự f = 40 cm. Biết chiết suất của chất làm lăng kính đối với các bức xạ 1, 2, 3 lần lượt là n1 =
1,608; n2 = 1,617; n3 = 1,635. Lăng kính được đặt sao cho bức xạ 2 cho góc lệch cực tiểu. Tính góc lệch qua lăng
kính ứng với hai bức xạ còn lại.
A. i2t = 53,070; i2đ = 55,730
B. i2t = 30,360; i2đ = 29,640
C. i2t = 29,640; i2đ = 30,360
D. i2t = 55,730; i2đ = 53,070
Câu 24. Một máy quang phổ dùng lăng kính thủy có góc chiết quang A = 600. Chiếu đồng thời các bức xạ màu đỏ,
màu lục, màu tím có bước sóng lần lượt là 1, 2, 3 vào máy quang phổ. Thấu kính chuẩn trực và thấu kính buồng
ảnh đều có tiêu cự f = 40 cm. Biết chiết suất của chất làm lăng kính đối với các bức xạ 1, 2, 3 lần lượt là n1 =
1,608; n2 = 1,617; n3 = 1,635. Lăng kính được đặt sao cho bức xạ 2 cho góc lệch cực tiểu. Xác định khoảng cách
giữa hai vạch trên mặt phẳng tiêu diện của buồng ảnh tương ứng với hai bức xạ đơn sắc 0, 3
A. 1,84 cm
B. 2,64 cm
C. 4,78 cm
D. 0,64 cm
Câu 25. Chiếu một chùm ánh sáng trắng hẹp song song đi từ không khí vào một bể nước dưới góc tới i = 600, chiều
sâu của bể nước là h = 1 m. Dưới đáy bể đặt một gương phẳng song song với mặt nước. Biết chiết suất của nước
đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,34 và 1,33. Tính độ rộng của chùm tia ló trên mặt nước
A. 11 mm
B. 12 mm
C. 13 mm
D. 14 mm
Câu 26. Một chùm sáng hẹp song song gồm hai thành phần đơn sắc tím và đỏ, có bề rộng a, được chiếu từ không
khí đến mặt khối thủy tinh dưới góc tới 600. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là
1,732 và 1,712. Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh là
A. 0,962
B. 1,040
C. 0,996
D. 1,004
Câu 27. Chiếu một chùm tia sáng song song từ không khí đến mặt khối thủy tinh nằm ngang dưới góc tới 600. Cho
chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 3 và 2 thì tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ
trong thủy tinh là bao nhiêu
A. 1,58
B. 0,91
C. 1,73
D. 1,10
Câu 28. Một thấu kính hai mặt lồi có cùng bán kính R1 = R2 = 10 cm, chiết suất của chất làm thấu kính đối với tia
đỏ và tia tím lần lượt là nđ = 1,61 và nt = 1,69. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song với trục chính. Tính
khoảng cách từ tiêu điểm ứng với tia đỏ đến tiêu điểm ứng với tia tím
A. 0,951 cm
B. 8,246 cm
C. 8,197 cm
D. 5,1452 cm
Câu 29. Một thấu kính hai mặt lồi có cùng bán kính R1 = R2 = 10 cm, chiết suất của chất làm thấu kính đối với tia
đỏ và tia tím lần lượt là nđ = 1,61 và nt = 1,69. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song với trục chính. Đặt một
màn ảnh vuông góc với trục chính và đi qua tiêu điểm của tia đỏ. Tính độ rộng của vệt sáng trên màn. Biết thấu kính
có rìa là đường tròn có đường kính d = 25 cm
A. 2,0012 cm
B. 1,69 cm
C. 3,281 cm
D. 7,246 cm
Câu 30. Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia song sóng rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn
sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường).
Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu
A. tím, lam, đỏ
B. đỏ, vàng, lam
C. đỏ, vàng
D. lam, tím
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