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GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VỚI KHE YOUNG 

 Dạng 01: Câu hỏi lý thuyết 

 

Câu 1. Nói về giao thoa ánh sáng, tìm phát biểu sai ? 

 A. Trong miền giao thoa, những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn 

nhau. 

 B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ giải thích được bằng sự giao thoa của hai sóng kết hợp. 

 C. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng 

có tính chất sóng. 

 D.  Trong miền giao thoa, những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng tới không gặp được nhau. 

Câu 2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng 

chứa hai khe đến màn quan sát là D , Bước sóng ánh sáng dùng trong thì nghiệm là λ. Khoảng vân được tính 

bằng công thức 
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Câu 3. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn 

 A. cùng màu sắc. B. đơn sắc. C.  kết hợp. D. cùng cường độ. 

Câu 4. Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng 

 A.  Của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm. 

 B. Của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng. 

 C. Của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm. 

 D. Của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng. 

Câu 5. Vị trí vân sáng trong thí nghiệm giao thoa của I-âng được xác định bằng công thức nào sau đây? 
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Câu 6. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng

. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ 

lớn nhỏ nhất bằng 

 A. 
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Câu 7. Trong giao thoa ánh sáng, vân tối ℓà tập hợp các điểm có: 

 A. hiệu đường đi đến hai nguồn bằng một số nguyên ℓần bước sóng. 

 B. hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số nguyên ℓần bước sóng. 

 C.  hiệu đường đi đến hai nguồn bằng một số ℓẻ ℓần nửa ℓần bước sóng. 

 D. hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số ℓẻ ℓần nửa bước sóng. 

Câu 8. Nếu trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đa sắc gồm 4 đơn sắc. đỏ, vàng, lục, lam. Như vậy, 

vân sáng đơn sắc gần vân trung tâm nhất là vân màu 

 A. vàng. B. lục. C.  lam. D. đỏ. 

Câu 9. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng 

 A. là sóng siêu âm. B. là sóng dọc. 

 C. có tính chất hạt. D.  có tính chất sóng. 

Câu 10. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Nếu 

tại điểm M trên màn quan sát là vân sáng thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M bằng 

 A.  nguyên lần bước sóng. B. nguyên lần nửa bước sóng. 

 C. nửa nguyên lần bước sóng. D. nửa bước sóng. 

 Dạng 02: Hiệu quang trình (hiệu đường đi) 

 

Câu 11. Trong hiện tượng giao thoa với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai nguồn ℓà a, khoảng cách từ hai 

nguồn đến màn ℓà D, x ℓà khoảng cách từ O đến vân sáng ở M. Hiệu đường đi được xác định bằng công thức 

nào trong các công thức sau: 
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Câu 12. Trong thí nghiệm I-âng, vân sáng bậc nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi 

của ánh sáng từ hai nguồn đến các vị trí đó bằng 

 A. .
4


 B. .

2


 C.  λ. D. 2λ. 

Câu 13. Trong thí nghiệm I-âng, vân sáng bậc nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi 

của ánh sáng từ hai nguồn đến các vị trí đó bằng 

 A. .
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Câu 14. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe I-âng, hiệu đường đi từ hai khe đến một điểm 

A trên màn là 2,5µm. Chiếu 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm thì vân giao thoa tại điểm A là 

 A.  vân sáng bậc 5. B. vân tối thứ 5 C. vân sáng bậc 6. D. vân tối thứ 6. 

Câu 15. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có 

bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ tư (tính vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi 

của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng 

 A.  3,5λ. B. 3 λ. C. 2,5 λ. D. 2 λ. 

Câu 16. Trong thí nghiêṃ I-âng về giao thoa ánh sáng , hai khe đươc ̣chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có 

bướ c sóng . Nếu taị điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính tư vân sáng trung tâm) thì hiệu đường 

đi của ánh sáng tư hai khe S1, S2 đến M có đô ̣lớ n bằng 

 A.  2,5λ. B. 3λ. C. 1,5λ. D. 2λ. 

Câu 17. Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe được chiếu ánh sáng có bước sóng λ1 = 500 nm. Xét một điểm 

trên màn mà hiệu đường đi tới hai nguồn sáng là 0,75 μm, tại điểm này quan sát được gì nếu thay ánh sáng trên 

bằng ánh sáng có bước sóng λ2 = 750 nm 

 A.  từ vân tối thành vân sáng. B. từ vân sáng thành vân tối. 

 C. đều cho vân sáng. D. đều cho vân tối 

Câu 18. . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần 

lượt là 1 = 750 nm, 2 = 675 nm và 3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng 

cách đến hai khe bằng 1,5 m có vân sáng của bức xạ 

 A. 2 và 3. B. 3. C.  1. D. 2. 

Câu 19. . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có 

bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi 

của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng 

 A. 2λ. B. 1,5λ. C. 3λ. D.  2,5λ. 

Câu 20. Ánh sáng từ hai nguồn kết hợp có bước sóng 750 nm truyền đến một cái màn tại một điểm mà 

hiệu đường đi hai nguồn sáng là 0,75 µm. Tại điểm này quan sát được gì nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng 

có bước sóng 500 nm? 

 A. Từ cực đại của một màu chuyển thành cực đại của một màu khác. 

 B.  Từ cực đại giao thoa chuyển thành cực tiểu giao thoa. 

 C. Từ cực tiểu giao thoa chuyển thành cực đại giao thoa. 

 D. Cả hai trường hợp đều quan sát thấy cực tiểu. 

 Dạng 03: Xác định khoảng vân, toạ độ vân 

 

Câu 21. Vị trí vân tối trong thí nghiệm giao thoa của I-âng được xác định bằng công thức nào sau đây? 
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Câu 22. Hai sóng kết hợp là 

 A. hai sóng thoả mãn điều kiện cùng pha. 

 B. hai sóng có cùng tần số, có hiệu số pha ở hai thời điểm xác định của hai sóng thay đổi theo thời 

gian 

 C.  hai sóng xuất phát từ hai nguồn kết hợp. 
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 D. hai sóng phát ra từ hai nguồn nhưng đan xen vào nhau. 

Câu 23. Nói về giao thoa ánh sáng, tìm phát biểu sai ? 

 A. Trong miền giao thoa, những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn 

nhau. 

 B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ giải thích được bằng sự giao thoa của hai sóng kết hợp. 

 C. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng 

có tính chất sóng. 

 D.  Trong miền giao thoa, những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng tới không gặp được nhau. 

Câu 24. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng cách nhau 0,5 mm, màn quan sát đặt song 

song với mặt phẳng chứa hai khe và cách hai khe một đoạn 1 m. Tại vị trí M trên màn, cách vân sáng trung tâm 

một đoạn 4,4 mm là vân tối thứ 6. Bước sóng λ của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là 

 A.  0,4 μm. B. 0,6 μm. C. 0,5 μm. D. 0,44 μm. 

Câu 25. Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu vàng ta quan sát được hệ 

vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu vàng bằng ánh sáng đơn sắc màu lam và các điều kiện 

khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì 

 A. Khoảng vân tăng lên. B.  Khoảng vân giảm xuống. 

 C. Vị trí vân trung tâm thay đổi. D. Khoảng vân không thay đổi. 

Câu 26. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe I-âng, tại vị trí cách vân trung tâm 4mm, ta 

thu được vân tối thứ 3. Vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm một khoảng: 

 A.  6,4 mm B. 5,6 mm C. 4,8 mm D. 5,4 mm 

Câu 27. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có 

bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 

quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 

 A. 0,45 mm. B. 0,6 mm. C.  0,9 mm. D. 1,8 mm. 

Câu 28. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách 

từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m.  

Trên màn, vân sáng thứ ba cách vân trung tâm một khoảng 

 A. 4,2 mm. B.  3,6mm. C. 4,8mm. D. 6mm. 

Câu 29. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 5 mm, D = 2 m. Khoảng cách giữa 6 vân 

sáng liên tiếp là 1,5 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc là 

 A. 0,65μm. B. 0,71 μm. C.  0,75 μm. D. 0,69 μm. 

Câu 30. Hai khe Y- âng cách nhau a = 1mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn ℓà D = 3m. Khoảng cách 

giữa ba vân sáng ℓiên tiếp ℓà 3mm. Bước sóng của ánh sáng ℓà: 

 A. 0,4μm B.  0,5μm C. 0,55μm D. 0,45μm 

Câu 31. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có 

bước sóng λ1. Hiệu quãng đường từ hai khe đến vân sáng bậc 4 là 2,4 μm. Một điểm M trên màn có hiệu quãng 

đường đến hai khe là 1,5 μm sẽ quan sát thấy 

 A. vân sáng bậc 2 B. vân tối thứ 2 C. vân sáng bậc 3 D.  vân tối thứ 3 

Câu 32. . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân 

i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì 

khoảng vân giao thoa trên màn 

 A. giảm đi bốn lần. B. không đổi. 

 C. tăng lên hai lần. D.  tăng lên bốn lần. 

Câu 33. Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng a = 5mm và cách đều một màn E 

một khoảng D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, người ta thấy khoảng cách từ vân sáng thứ năm đến vân 

trung tâm ℓà 1,5mm. Tính bước sóng λ của nguồn sáng? 

 A. 0,5 μm B. 0,55 μm C. 0,6 μm D.  0,75 μm 

Câu 34. . Trong một thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 

λ1 = 540 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân i1 = 0,36 mm. Khi thay ánh sáng 

trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 600 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng 

vân 
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 A. i2 = 0,60 mm. B.  i2 = 0,40 mm. C. i2 = 0,50 mm. D. i2 = 0,45 mm. 

Câu 35. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách hai khe là 1,2 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng 

chứa hai khe và màn ảnh là 2 m. Người ta chiếu vào khe Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m. Xét 

tại hai điểm M và N trên màn có toạ độ lần lượt là 6 mm và 15,5 mm là vị trí vân sáng hay vân tối? 

 A. M sáng bậc 2; N tối thứ 16. B.  M sáng bậc 6; N tối thứ 16. 

 C. M sáng bậc 2; N tối thứ 9. D. M tối bậc 2; N tối thứ 9. 

Câu 36. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 

0,5μm. Khoảng cách giữa hai khe a = 2mm. Thay λ bởi λ' = 0,6μm và giữ nguyên khoảng cách từ hai khe đến 

màn. Để khoảng vân không đổi thì khoảng cách giữa hai khe ℓúc này ℓà: 

 A. a' = 1,5mm. B. a' = 1,8mm. C. a' = 2,2mm. D.  a' = 2,4mm. 

 Dạng 04: Xác định tính chất giao thoa tại điểm M 

 

Câu 37. Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến 

màn là 2m. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm. Tại điểm M cách vân trung tâm 9mm ta có 

 A. vân tối thứ 4. B. vân sáng bậc 5. C.  vân tối thứ 5. D. vân sáng bậc 4. 

Câu 38. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được trên màn quan 

sát là mm1,14 . Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng mm5,7  có 

 A. vân tối thứ 6. B.  vân sáng bậc 5. C. vân sáng bậc 6. D. vân tối thứ 5. 

Câu 39. . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần 

lượt là λ1 = 750 nm, λ2 = 675 nm và λ3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thỏa trên màn mà hiệu khoảng 

cách đến hai khe bằng 1,5 μm có vân sáng của bức xạ 

 A. λ2 và λ3. B. λ3. C.  λ1. D. λ2. 

Câu 40. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách nhau 3 mm được chiếu bằng 

ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn đặt cách hai khe 2 m. Tại điểm 

N cách vân trung tâm 1,8 mm là 

 A. vân sáng bậc 4. B. vân tối thứ 4. C.  vân tối thứ 5. D. vân sáng bậc 5. 

Câu 41. Trong thí nghiệm Young, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là λ = 0,75 μm. Vân sáng 

thứ tư xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi của ánh sáng từ hai nguồn đến các vị trí đó bằng. 

 A. 2,25 μm B.  3 μm C. 3,75μm D. 1,5μm 

Câu 42. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng khe Yâng. Cho S1S2 = 1mm, khoảng cách giữa hai 

khe S1S2 đến màn ℓà 2m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm ℓà  = 0,5 μm. x ℓà khoảng cách từ điểm 

M trên màn đến vân trung tâm. Muốn M nằm trên vân tối bậc 2 thì: 

 A.  xM = 1,5mm B. xM = 4mm C. xM = 2,5mm D. xM = 5mm 

Câu 43. Ánh sáng trên bề mặt rộng 7,2 mm của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng (hai rìa ℓà 

hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4 mm ℓà vân: 

 A. tối thứ 18 B. tối thứ 16 C. sáng bậc 18 D.  Sáng bậc 16 

Câu 44. Hai khe Yâng cách nhau 3mm được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có = 0,5μm. Khoảng cách 

từ hai khe đến màn ℓà D = 1,5m. Điểm M trên màn cách vân trung tâm 1,25mm có vân sáng hay vân tối thứ 

mấy kể từ vân sáng trung tâm? 

 A.  Vân sáng bậc 5 B. Vân tối thứ 5 C. Vân sáng bậc 4 D. Vân sáng thứ 6 

Câu 45. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe ℓà 1mm, khoảng cách 

từ 2 khe đến màn ℓà 1m, bước sóng dùng trong thí nghiệm ℓà 0,5μm. Tại vị trí cách vân trung tâm 0,75mm ta 

được 

 A. vân sáng bậc 2. B. vân sáng bậc 3. C.  vân tối thứ 2 D. vân tối thứ 3. 

Câu 46. Trong thí nghiệm giao thoa khe Young dùng ánh trắng có bước sóng trong khoảng từ 0,38 m 

đến 0,76 m, hiệu khoảng cách từ hai khe sáng đến một điểm A trên màn là d =3,5 m. Có bao nhiêu bức xạ 

đơn sắc bị triệt tiêu (cho vân tối) tại A? 

 A. 5 B. 2 C.  4 D. 8 

 Dạng 05: Xác định khoảng các giữa hai vân M, N 

 

Câu 47. Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân sáng bậc 9 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung 
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tâm là 

 A.  4i. B. 5i. C. 14i. D. 13i. 

Câu 48. Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 10 ở cùng một bên vân sáng chính giữa là 

 A. 6,5 khoảng vân B.  6 khoảng vân. C. 10 khoảng vân. D. 4 khoảng vân. 

Câu 49. Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 bên này đến vân sáng bậc 5 bên kia so với vân sáng trung tâm là 

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

Câu 50. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khi chiếu hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng 500 nm thì khoảng cách lớn nhất giữa vân tối thứ tư và vân sáng bậc năm bằng 5 mm. Khoảng cách từ hai 

khe đến màn quan sát bằng 2 m. Khoảng cách giữa hai khe bằng 

 A. 1,5 mm B. 0,3 mm C. 1,2 mm D.  1,7 mm 

Câu 51. Trong thí nghiệm I-âng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 

là D = 2 m. Vân sáng thứ 3 cách vân sáng trung tâm 1,8 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm 

là 

 A. 0,4 μm. B. 0,55 μm. C. 0,5 μm. D.  0,6 μm. 

Câu 52. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách 

từ hai khe đến màn là 1 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân 

sáng bậc 5 ở hai bên so với vân sáng trung tâm là 

 A. 0,50 mm. B. 0,75 mm. C. 1,25 mm. D.  2 mm. 

Câu 53. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. 

Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì 

khoảng vân giao thoa trên màn 

 A. giảm đi bốn lần. B. không đổi. 

 C. tăng lên hai lần. D.  tăng lên bốn lần. 

Câu 54. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe 

là 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2 m. Trong khoảng rộng 12,5 mm trên màn có 13 vân tối biết một 

đầu là vân tối còn một đầu là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là. 

 A. 0,48 µm B. 0,52 µm C.  0,5 µm D. 0,46 µm 

Câu 55. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng có bước sóng 1 = 0, 5μm thì 

khoảng cách từ vân tối bậc 2 đến vân sáng bậc 4 gần nhất ℓà 3mm. Nếu dùng ánh sáng đơn sắc bước sóng 2= 

0, 6μm thì vân sáng bậc 5 cách vân sáng trung tâm bao nhiêu? 

 A. 6,0mm B.  7,2mm C. 2,4mm D. 5,5mm 

Câu 56. Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng a = 5mm và cách đều một màn E 

một khoảng D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, người ta thấy khoảng cách từ vân sáng bậc năm đến vân 

trung tâm ℓà 1,5mm. Tính bước sóng λ. 

 A. 0,5μm. B.  0,75μm. C. 0,65μm. D. 0,7μm. 

Câu 57. . Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng cách 

giữa hai khe hẹp là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan 

sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh 

sáng dùng trong thí nghiệm là 

 A. 0,50.10-6 m. B. 0,55.10-6 m. C. 0,45.10-6 m. D.  0,60.10-6 m. 

 Dạng 06: Đến số vân sáng tối trong khoảng (đoạn) M, N không đối xứng 

 

Câu 58. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng người ta sử dụng ánh sáng đơn sắc. Giữa hai điểm M 

và N trên màn cách nhau 9 (mm) chỉ có 5 vân sáng mà tại M là một trong 5 vân sáng đó, còn tại N là vị trí của 

vân tối. Xác định vị trí vân tối thứ 2 kể tư vân sáng trung tâm. 

 A.  ±3 mm. B. ±0,3 mm. C. ±0,5 mm. D. ±5 mm. 

Câu 59. Trong thí nghiệm với khe Yâng có a = 1,5mm, D = 3m. Người ta đo được khoảng cách giữa vân 

sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng một phía vân trung tâm ℓà 3mm. Tính bước sóng ánh sáng dùng trong thí 

nghiệm: 

 A. 2.10-6 μm B. 0,2.10-6 μm C. 5 μm D.  0,5 μm 
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Câu 60. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn 

sắc. Khoảng vân trên màn là1,2mm . Trong khoảng giữa hai điểm M  và N  trên màn ở cùng một phía so với 

vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2mm  và4,5mm , quan sát được 

 A. 2 vân sáng và 3 vân tối. B. 2 vân sáng và 1 vân tối. 

 C. 3 vân sáng và 2 vân tối. D.  2 vân sáng và 2 vân tối. 

Câu 61. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe ℓà a = 2mm, khoảng 

cách từ hai khe sáng đến sáng đến màn D = 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm  = 0,5 μm. Khoảng 

cách từ vân tối thứ hai đến vân tối thứ năm cùng bên ℓà bao nhiêu? 

 A. 12mm B.  0,75mm C. 0,625mm D. 625mm 

Câu 62. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn 

sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân 

sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được 

 A.  2 vân sáng và 2 vân tối. B. 3 vân sáng và 2 vân tối. 

 C. 2 vân sáng và 3 vân tối. D. 2 vân sáng và 1 vân tối. 

Câu 63. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I−âng, hai khe cách nhau 2 mm, khoảng cách 

từ hai khe tới màn quan sát là 2 m. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 µm. Cho M và N là hai điểm nằm 

trong trường giao thoa, chúng nằm khác phía nhau so với vân chính giữa, có OM = 12,3 mm, ON = 5,2 mm. số 

vân sáng và số vân tối trong đoạn MN là 

 A.  35 vân sáng, 35 vân tối. B. 36 vân sáng, 36 vân tối. 

 C. 35 vân sáng, 36 vân tối. D. 36 vân sáng, 35 vân tối. 

Câu 64. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng . 

Người ta đo khoảng giữa các vân tối và vân sáng nằm cạnh nhau ℓà 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N 

trên màn và ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân trung tâm ℓần ℓượt ℓà 6mm và 7mm có bao nhiêu vân 

sáng. 

 A. 5 vân B. 7 vân C.  6 vân D. 9 vân 

Câu 65. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng λ1. Trên màn quan sát, trên đoạn thăng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân 

tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1
2

5

3


 =  thì tại 

M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là 

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

Câu 66. . Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng 1
 . Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân 

tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
1

2

5

3


 =  thì tại 

M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là 

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

 Dạng 07: Đến số vân sáng – vân tối trong khoảng (đoạn) M, N đối xứng qua O 

 

Câu 67. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc, khoảng 

cách giữa hai khe là 3 mm, khoảng cách từ màn quan sát tới hai khe là 2 m. Giữa hai điểm M, N đối xứng nhau 

qua vân trung tâm có 13 vân sáng (M và N là 2 vân tối) và MN = 3,9 mm. Bước sóng đơn sắc dùng trong thí 

nghiệm là 

 A. 550 nm. B. 520 nm. C. 490 nm. D.  450 nm. 

Câu 68. Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe ( )a l mm ,=  

bước sóng ánh sáng ( )0,65 m =   và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là ( )2 m .  

Trên trường giao thoa đối xứng qua O có bề rộng ( )2,5 cm  quan sát được số vân tối là 

 A. 22 B. 18 C. 20 D.  24 
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Câu 69. Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,5 μm, đến khe Yâng S1, S2 với 

1 2
SS 0,5mm.=  Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn D = 1m. Chiều rộng vùng giao thoa quan sát được L = 13mm. 

Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được? 

 A.  13 sáng, 14 tối B. 11 sáng, 12 tối C. 12 sáng, 13 tối D. 10 sáng, 11 tối 

Câu 70. Trong thí nghiệm Young. a = 0,5mm, D = 2m. Ta quan sát thấy 11 vân sáng trên đoạn MN = 20 

mm trên màn. Tại M và N cũng là vân sáng và đối xứng nhau qua vân trung tâm. Bước sóng của ánh sáng dùng 

trong thí nghiệm là 0,6 m thì trên đoạn MN sẽ có bao nhiêu vân sáng? 

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

Câu 71. Hai khe Yâng được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,62.10-6 m. Biết khoảng 

cách giữa hai khe ℓà a = 2mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn ℓà D = 2m. Số vân sáng 

quan sát được trên màn với bề rộng MN = 10mm (MN nằm đối xứng hai vân sáng trung tâm) ℓà? 

 A. 15 B. 16 C.  17 D. 15 

Câu 72. Người ta thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Young cách nhau 0,5mm, khoảng 

cách giữa hai khe đến màn là 2m, ánh sáng dùng có bước sóng  = 0,5 m. Bề rộng của giao thoa trường là 

18mm. Số vân sáng N1, vân tối N2 có được là 

 A. N1 = 11, N
2
 = 12 B. N1 = 7, N

2
 = 8 C.  N1 = 9, N

2
 = 10 D. N1 = 13, N

2
 = 14 

Câu 73. Bề rộng vùng giao thoa (đối xứng) quan sát được trên màn là MN = 30 mm, khoảng cách giữa 

hai vân tối liên tiếp bằng 2 mm. Trên MN quan sát thấy 

 A.  16 vân tối, 15 vân sáng. B. 15 vân tối, 16 vân sáng. 

 C. 14 vân tối, 15 vân sáng. D. 16 vân tối, 16 vân sáng. 

 Dạng 08: Bài toán liên quan đến dịch chuyển D, a thoả mãn yêu cầu cho trước 

 

Câu 74. . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân 

i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì 

khoảng vân giao thoa trên màn 

 A. giảm đi bốn lần. B. không đổi. 

 C. tăng lên hai lần. D.  tăng lên bốn lần. 

Câu 75. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có 

bước sóng 0,6 m . Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 

quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân sáng bậc 4 nằm ở hai điểm M và N. Dịch màn quan sát một đoạn 

50 cm theo hướng ra 2 khe thì số vân sáng trên đoạn MN giảm so với lúc đầu là 

 A. 7 vân. B. 4 vân. C. 6 vân. D.  2 vân. 

Câu 76. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 2 mm, hình ảnh giao 

thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1 m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  , khoảng vân đo được 

là 0,2 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng   ’ thì tại vị trí của vân sáng thứ 3 của bức xạ   có 

một vân sáng của bức xạ ’ . Bức xạ ’  có giá trị 

 A.  0,6 m . B. 0,48 m . C. 0,58 m . D. 0,52 m . 

Câu 77.    Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 


1 . Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M 

và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1
2

5

3


 = thì tại M là vị 

trí của một vân sáng giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là 

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

Câu 78. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc, khoảng 

cách 2 khe tới màn quan sát là D.  Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng AB có 9 vân sáng, A và B là vị trí của 

hai vân sáng. Nếu tịnh tiếnmàn ra xa mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 40 cm thì số vân sáng trên đoạn AB là 

7, tại A và B vẫn là các vân sáng. Giá trị của D là 

 A. 0,9 m.   B. 0,8 m.  C.  1,2 m.  D. 1,5m 
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Câu 79. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 

mm. Ban đầu, thí nghiệm được tiến hành trong không khí. Sau đó tiến hành thí nghiệm trong nước có chiết suất 

4

3
 đối với ánh sáng đơn sắc nói trên. Để khoảng vân trên màn quan sát không đổi so với ban đầu, người ta thay 

đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp và giữ nguyên các điều kiện khác. Khoảng cách giữa hai khe lúc này bằng 

 A. 1,2 mm. B. 0,6 mm. C.  0,9 mm. D. 1,6 mm. 

Câu 80. . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng , khoảng cách giữa 

hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát, tại 

điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn 

bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của  bằng 

 A.  0,60 μm B. 0,50 μm C. 0,45 μm D. 0,55 μm 

Câu 81. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe sáng cách màn quan sát 1,375 

m thì tại điểm M trên màn quan sát được vân sáng bậc 5. Để quan sát được vân tối thứ 6 tại điểm M nói trên thì 

phải tịnh tiến màn theo phương vuông góc với nó một đoạn 

 A.  0,125 m. B. 0,25 m. C. 0,2 m. D. 0,115 m. 

Câu 82. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng có bước sóng  =
1

559nm

thì trên màn có 15 vân sáng, khoảng cách giữa hai vần ngoài cùng là 6,3 mm. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 


2  thì trên màn có 18 vân sáng, khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng vẫn là 6,3 mm. Giá trị  2  là 

 A. 450 nm. B. 480 nm. C.  460 nm. D. 560 nm. 

Câu 83. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, 

khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu 

tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. 

Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 

 A. 0,64 m . B. 0,50 m . C. 0,45 m . D.  0,48 m . 

Câu 84. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, ta thấy tại điểm M trên màn có vân sáng 

bậc 10. Dịch chuyển màn theo phương vuông góc với nó một đoạn 10 cm thì tại M có vân tối thứ 10 tính từ vân 

trung tâm. Trước lúc dich chuyển, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn bằng 

 A. 1,2 m. B. 1,5 m. C.  1,9 m. D. 1,0 m. 

Câu 85. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ, màn 

quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe có thể thay đổi (nhưng S1 

và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 3, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng 

cách S1S2 một lượng Δa thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 5k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 3Δa thì tại M 

là. 

 A. vân sáng bậc 7. B.  vân sáng bậc 9. C. vân sáng bậc 8. D. vân tối thứ 9 . 

Câu 86. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng  , 

khoảng cách giữa hai khe ( )a 1 mm .=  Khi khoảng cách từ màn chắn chứa hai khe đến màn ảnh là D thì quan 

sát thấy trên đoạn MN dài ( )12 mm  ở màn ảnh có n vân sáng, kể cả hai vân sáng ở M và N. Tịnh tiến màn ảnh 

theo hướng ra xa màn chắn chứa hai khe một đoạn ( )50 cm  thì trên đoạn MN bớt đi 2 vân sáng (tại M và N 

vẫn có vân sáng). Giá trị của D là: 

 A. 1m B.  1,5m C. 2,5m D. 2m 

Câu 87. . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, 

khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu 

tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. 

Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 

 A. 0,64 m B. 0,50 m C. 0,45 m D.  0,48 m 
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Câu 88. Tại điểm M trên màn có vân sáng bậc 10. Dịch màn đi so với vị trí cũ 10 cm thì cũng tại M có 

vân tối thứ 10 kể từ vân sáng trung tâm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn trước khi dịch chuyển 

ℓà? 

 A. D = 1,2m B.  D = 1,9m C. D = 1,5m D. D = 1m 

Câu 89. Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng đơn sắc với D không đổi, a có thể thay đổi được. 

Ban đầu tại điểm M trên màn quan sát là vân sáng bậc 6. Nếu lần lượt tăng hoặc giảm khoảng cách giữa hai khe 

một lượng a thì tại M là vân sáng bậc 3k hoặc k; bây giờ nếu tăng khoảng cách giữa hai khe thêm một lượng 

a

3
 (nguồn S luôn cách 3 đều hai khe) thì tại M là vân sáng bậc 

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

Câu 90. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có 

bước sóng λ1 = 0,4 μm thì khoảng vân là i1. Nếu tăng khoảng cách giữa màn và mặt phẳng hai khe lên gấp đôi 

đồng thời thay nguồn sáng phát ánh sáng bước sóng λ2 thì khoảng vân i2 = 3i1. Bước sóng 2 bằng 

 A.  0,6 μm B. 0,5 μm C. 0,75 μm D. 0,56 μm 

Câu 91. Trong một thí nghiệm I-âng, hai khe S1, S2 cách nhau một khoảng a = 1,8 mm. Hệ vân quan sát 

được qua một kính lúp, dùng một thước đo cho phép ta do khoảng vân chính xác tới 0,01 mm. Ban đầu, người 

ta đo được 16 khoảng vân và được giá trị 2,4 mm. Dịch chuyển kính lúp ra xa thêm 30 cm cho khoảng vân rộng 

thêm thì đo được 12 khoảng vân và được giá trị 2,88 mm. Tính bước sóng của bức xạ trên là 

 A. 0,45 μm B. 0,32 μm C.  0,54 μm D. 0,432 μm 

Câu 92. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Nếu giảm khoảng cách giữa hai khe 2 ℓần và giảm 

khoảng cách từ hai khe tới màn 1,5 ℓần thì khoảng vân thay đổi một ℓượng 0,5mm. Khoảng vân giao thoa ℓúc 

đầu ℓà: 

 A. 0,75mm B.  1,5mm C. 0,25mm D. 2mm 

Câu 93. Thực hiện thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng có bước sóng . Trên màn quan sát, tại 

điểm M có vân sáng. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông 

góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa một đoạn nhỏ nhất là  m0,4  thì M chuyển thành vân tối. Dịch thêm một 

đoạn nhỏ nhất  m1,6  thì M lại là vân tối. Khoảng cách hai khe đến màn ảnh khi chưa dịch chuyển bằng 

 A.  m1 . B.  m3 . C.   m2 . D.  m1,5 . 

Câu 94. Cho thí nghiệm Y-âng, ánh sáng có bước sóng 500 nm. H là chân đường cao hạ vuông góc từ S1 

tới màn M. Lúc đầu người ta thấy H là một cực đại giao thoa. Dịch màn M ra xa hai khe S1, S2 đến khi tại H bị 

triệt tiêu năng lượng sáng lần thứ nhất thì độ dịch là 
1

m.
7

 Để năng lượng tại H lại triệt tiêu thì phải dịch màn xa 

thêm ít nhất là 
16

m.
35

 Khoảng cách hai khe S1 và S2 là 

 A.  2 mm. B. 1,8 mm. C. 0,5 mm. D. 1 mm. 

Câu 95. Trong thí nghiệm I – âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Trên màn quan sát, tại 

điểm M có vân sáng bậc k . Lần lượt tăng rồi giảm khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn a  (sao cho vị trí 

vân sáng trung tâm không thay đổi) thì tại M có vân sáng lần lượt bậc 1
k  và 2

k . Ta có 

 A. 1 2
2k k k . B.  1 2

2k k k . C. 2 1
k k k . D. 1 2

k k k . 
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BẢNG ĐÁP ÁN 

 

1D 2B 3C 4A 5C 6B 7C 8C 9D 10A 11A 12C 13C 14A 15A 

16A 17A 18C 19D 20B 21D 22C 23D 24A 25B 26A 27C 28B 29C 30B 

31D 32D 33D 34B 35B 36D 37C 38B 39C 40C 41B 42A 43D 44A 45C 

46C 47A 48B 49C 50D 51D 52D 53D 54C 55B 56B 57D 58A 59D 60D 

61B 62A 63A 64C 65A 66A 67D 68D 69A 70C 71C 72C 73A 74D 75D 

76A 77A 78C 79C 80A 81A 82C 83D 84C 85B 86B 87D 88B 89B 90A 

91C 92B 93C 94A 95B           

 

GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VỚI KHE YOUNG 

 Dạng 01: Câu hỏi lý thuyết 

 

 

Câu 1. Nói về giao thoa ánh sáng, tìm phát biểu sai ? 

 A. Trong miền giao thoa, những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn 

nhau. 

 B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ giải thích được bằng sự giao thoa của hai sóng kết hợp. 

 C. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng 

có tính chất sóng. 

 D. Trong miền giao thoa, những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng tới không gặp được nhau. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Câu 2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng 

chứa hai khe đến màn quan sát là D , Bước sóng ánh sáng dùng trong thì nghiệm là λ. Khoảng vân được tính 

bằng công thức 

 A. 
.

=
λ a

i
D

. B. 
.

=
λ D

i
a

. C. 
.

=
a D

i
λ

. D. =
a

i
λD

 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Câu 3. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn 

 A. cùng màu sắc. B. đơn sắc. C. kết hợp. D. cùng cường độ. 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn sáng kết hợp (hai nguồn 

cùng phương,cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian). 

Câu 4. Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng 

 A. Của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm. 

 B. Của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng. 

 C. Của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm. 

 D. Của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Tốc độ truyền sóng âm tăng nên bước sóng tăng, còn tốc độ truyền sóng ánh sáng giảm nên bước sóng giảm 

Câu 5. Vị trí vân sáng trong thí nghiệm giao thoa của I-âng được xác định bằng công thức nào sau đây? 

 A. 
a

Dk2
x


=  B. 

a2

Dk
x


=  C. a

Dk
x


=

 D. 
a2

D)1k2(
x

+
=  

Hướng dẫn giải 

Chọn C 
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Câu 6. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng

. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ 

lớn nhỏ nhất bằng 

 A. 
4

 B. 
2

 C.  D. 2  

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến điểm M là: 
2 1

1

2 2Min
d d d k d  

Câu 7. Trong giao thoa ánh sáng, vân tối ℓà tập hợp các điểm có: 

 A. hiệu đường đi đến hai nguồn bằng một số nguyên ℓần bước sóng. 

 B. hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số nguyên ℓần bước sóng. 

 C. hiệu đường đi đến hai nguồn bằng một số ℓẻ ℓần nửa ℓần bước sóng. 

 D. hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số ℓẻ ℓần nửa bước sóng. 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Câu 8. Nếu trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đa sắc gồm 4 đơn sắc. đỏ, vàng, lục, lam. Như vậy, 

vân sáng đơn sắc gần vân trung tâm nhất là vân màu 

 A. vàng. B. lục. C. lam. D. đỏ. 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Câu 9. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng 

 A. là sóng siêu âm. B. là sóng dọc. 

 C. có tính chất hạt. D. có tính chất sóng. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng 

Câu 10. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Nếu 

tại điểm M trên màn quan sát là vân sáng thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M bằng 

 A. nguyên lần bước sóng. B. nguyên lần nửa bước sóng. 

 C. nửa nguyên lần bước sóng. D. nửa bước sóng. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Điều kiện của vân sáng giao thoa. 2 1d d k− =   với k=0,±1,±2… 

 

 Dạng 02: Hiệu quang trình (hiệu đường đi) 

 

 

Câu 11. Trong hiện tượng giao thoa với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai nguồn ℓà a, khoảng cách từ hai 

nguồn đến màn ℓà D, x ℓà khoảng cách từ O đến vân sáng ở M. Hiệu đường đi được xác định bằng công thức 

nào trong các công thức sau: 

 A. 
2 1

a.x
d d

D
− =  B. 

2 1

a.x
d d

2D
− =  C. 

2 1

2a.x
d d

D
− =  D. 

2 1

a.D
d d

x
− =  

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Câu 12. Trong thí nghiệm I-âng, vân sáng bậc nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi 

của ánh sáng từ hai nguồn đến các vị trí đó bằng 

 A. .
4


 B. .

2


 C. λ. D. 2λ. 
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Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Câu 13. Trong thí nghiệm I-âng, vân sáng bậc nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi 

của ánh sáng từ hai nguồn đến các vị trí đó bằng 

 A. .
4


 B. .

2


 C. .  D. 2 .  

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

 
Câu 14. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe I-âng, hiệu đường đi từ hai khe đến một điểm 

A trên màn là 2,5µm. Chiếu 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm thì vân giao thoa tại điểm A là 

 A. vân sáng bậc 5. B. vân tối thứ 5 C. vân sáng bậc 6. D. vân tối thứ 6. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Câu 15. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có 

bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ tư (tính vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi 

của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng 

 A. 3,5λ. B. 3 λ. C. 2,5 λ. D. 2 λ. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Vân tối thứ 4 thì hiệu đường đi. 

Câu 16. Trong thí nghiêṃ I-âng về giao thoa ánh sáng , hai khe đươc ̣chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có 

bướ c sóng . Nếu taị điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính tư vân sáng trung tâm) thì hiệu đường 

đi của ánh sáng tư hai khe S1, S2 đến M có đô ̣lớ n bằng 

 A. 2,5λ. B. 3λ. C. 1,5λ. D. 2λ. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Vân tối thứ 3 thì hiệu đường đi. 2 1
(3 0,5) 2,5 .d d  − = − =  

Câu 17. Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe được chiếu ánh sáng có bước sóng λ1 = 500 nm. Xét một điểm 

trên màn mà hiệu đường đi tới hai nguồn sáng là 0,75 μm, tại điểm này quan sát được gì nếu thay ánh sáng trên 

bằng ánh sáng có bước sóng λ2 = 750 nm 

 A. từ vân tối thành vân sáng. B. từ vân sáng thành vân tối. 

 C. đều cho vân sáng. D. đều cho vân tối 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

vì điều kiện vân sáng. 2 1d d k− =  , và điều kiện vân tối là. 2 1d d (2k 1) / 2− = +   

Với 1 2
1

1

d d 0,75
500nm 1,5

0,5

−
 =  = =


. 1,5  là số bán nguyên đây là vân tối 

Với 1 2
2

2

d d 0,75
750nm 1

0,75

−
 =  = =


. 1  là số nguyên   đây là vân sáng 

Câu 18. . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần 

lượt là 1 = 750 nm, 2 = 675 nm và 3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng 

cách đến hai khe bằng 1,5 m có vân sáng của bức xạ 

 A. 2 và 3. B. 3. C. 1. D. 2. 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Câu 19. . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có 

bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi 

của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng 

 A. 2λ. B. 1,5λ. C. 3λ. D. 2,5λ. 
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Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Câu 20. Ánh sáng từ hai nguồn kết hợp có bước sóng 750 nm truyền đến một cái màn tại một điểm mà 

hiệu đường đi hai nguồn sáng là 0,75 µm. Tại điểm này quan sát được gì nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng 

có bước sóng 500 nm? 

 A. Từ cực đại của một màu chuyển thành cực đại của một màu khác. 

 B. Từ cực đại giao thoa chuyển thành cực tiểu giao thoa. 

 C. Từ cực tiểu giao thoa chuyển thành cực đại giao thoa. 

 D. Cả hai trường hợp đều quan sát thấy cực tiểu. 

Hướng dẫn giải 

Hướng dẫn giải 
9

6

1

d 750.10
1

0,75.10

−

−


= = 


 Vân sáng bậc 1. 

9

9

2

d 750.10
1,5

500.10

−

−


= = 


 Vân tối thứ 2 

 

 Dạng 03: Xác định khoảng vân, toạ độ vân 

 

 

Câu 21. Vị trí vân tối trong thí nghiệm giao thoa của I-âng được xác định bằng công thức nào sau đây? 

 A. 
a

Dk2
x


=  B. 

a2

Dk
x


=  C. 

a

Dk
x


=  D. 

a2

D)1k2(
x

+
=  

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Câu 22. Hai sóng kết hợp là 

 A. hai sóng thoả mãn điều kiện cùng pha. 

 B. hai sóng có cùng tần số, có hiệu số pha ở hai thời điểm xác định của hai sóng thay đổi theo thời 

gian 

 C. hai sóng xuất phát từ hai nguồn kết hợp. 

 D. hai sóng phát ra từ hai nguồn nhưng đan xen vào nhau. 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Câu 23. Nói về giao thoa ánh sáng, tìm phát biểu sai ? 

 A. Trong miền giao thoa, những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn 

nhau. 

 B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ giải thích được bằng sự giao thoa của hai sóng kết hợp. 

 C. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng 

có tính chất sóng. 

 D. Trong miền giao thoa, những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng tới không gặp được nhau. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Câu 24. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng cách nhau 0,5 mm, màn quan sát đặt song 

song với mặt phẳng chứa hai khe và cách hai khe một đoạn 1 m. Tại vị trí M trên màn, cách vân sáng trung tâm 

một đoạn 4,4 mm là vân tối thứ 6. Bước sóng λ của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là 

 A. 0,4 μm. B. 0,6 μm. C. 0,5 μm. D. 0,44 μm. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

vị trí vân tối thứ 6. 
( )

1 D a.x
x k

2 a k 0,5 D

 
= + →  = 

+ 
 với k =5 

( )

a.x
0,4 m

k 0,5 D
 = = 

+
 

Câu 25. Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu vàng ta quan sát được hệ 

vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu vàng bằng ánh sáng đơn sắc màu lam và các điều kiện 

khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì 
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 A. Khoảng vân tăng lên. B. Khoảng vân giảm xuống. 

 C. Vị trí vân trung tâm thay đổi. D. Khoảng vân không thay đổi. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Ta có 
D

i
a

=  mà v l v li i      vậy khoảng vân giảm xuống. 

Câu 26. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe I-âng, tại vị trí cách vân trung tâm 4mm, ta 

thu được vân tối thứ 3. Vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm một khoảng: 

 A. 6,4 mm B. 5,6 mm C. 4,8 mm D. 5,4 mm 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

 
Câu 27. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có 

bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 

quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 

 A. 0,45 mm. B. 0,6 mm. C. 0,9 mm. D. 1,8 mm. 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Khoảng cách giữa 2 vân tối liên tiếp nhau là
D

i 0,9mm
a


= =  

Câu 28. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách 

từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m.  

Trên màn, vân sáng thứ ba cách vân trung tâm một khoảng 

 A. 4,2 mm. B. 3,6mm. C. 4,8mm. D. 6mm. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Có x = 3i = 3 3,6( )
D

mm
a


=  

Câu 29. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 5 mm, D = 2 m. Khoảng cách giữa 6 vân 

sáng liên tiếp là 1,5 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc là 

 A. 0,65μm. B. 0,71 μm. C. 0,75 μm. D. 0,69 μm. 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

 
Câu 30. Hai khe Y- âng cách nhau a = 1mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn ℓà D = 3m. Khoảng cách 

giữa ba vân sáng ℓiên tiếp ℓà 3mm. Bước sóng của ánh sáng ℓà: 

 A. 0,4μm B. 0,5μm C. 0,55μm D. 0,45μm 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Câu 31. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có 

bước sóng λ1. Hiệu quãng đường từ hai khe đến vân sáng bậc 4 là 2,4 μm. Một điểm M trên màn có hiệu quãng 

đường đến hai khe là 1,5 μm sẽ quan sát thấy 

 A. vân sáng bậc 2 B. vân tối thứ 2 C. vân sáng bậc 3 D. vân tối thứ 3 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Theo giả thiết ta có 
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2 1

2 1

d d 2,4 4

d' d' 1,5 k

k ' 2,5

− = = 

− = = 

→ =

 

Vậy vân tối thứ 3 

Câu 32. . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân 

i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì 

khoảng vân giao thoa trên màn 

 A. giảm đi bốn lần. B. không đổi. 

 C. tăng lên hai lần. D. tăng lên bốn lần. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Ta có 
D

i
a

=   

và 
D' .2D

i ' 4i
aa '

2


=  = =  vậy khoảng vân tăng lên 4 lần. 

Câu 33. Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng a = 5mm và cách đều một màn E 

một khoảng D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, người ta thấy khoảng cách từ vân sáng thứ năm đến vân 

trung tâm ℓà 1,5mm. Tính bước sóng λ của nguồn sáng? 

 A. 0,5 μm B. 0,55 μm C. 0,6 μm D. 0,75 μm 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Câu 34. . Trong một thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 

λ1 = 540 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân i1 = 0,36 mm. Khi thay ánh sáng 

trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 600 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng 

vân 

 A. i2 = 0,60 mm. B. i2 = 0,40 mm. C. i2 = 0,50 mm. D. i2 = 0,45 mm. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Câu 35. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách hai khe là 1,2 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng 

chứa hai khe và màn ảnh là 2 m. Người ta chiếu vào khe Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m. Xét 

tại hai điểm M và N trên màn có toạ độ lần lượt là 6 mm và 15,5 mm là vị trí vân sáng hay vân tối? 

 A. M sáng bậc 2; N tối thứ 16. B. M sáng bậc 6; N tối thứ 16. 

 C. M sáng bậc 2; N tối thứ 9. D. M tối bậc 2; N tối thứ 9. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Khoảng vân. 
−

−
= = =

6

3

0,6.10 .2
1( )

1,2.10

D
i mm

a


 

Ta đi xét. 


= 


 = 


6  lµ v©n s¸ng bËc 6

15,5  lµ v©n tèi thø 15,5 + 0,5 =16

m
x

M
i

x
N

i

 

Câu 36. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 

0,5μm. Khoảng cách giữa hai khe a = 2mm. Thay λ bởi λ' = 0,6μm và giữ nguyên khoảng cách từ hai khe đến 

màn. Để khoảng vân không đổi thì khoảng cách giữa hai khe ℓúc này ℓà: 

 A. a' = 1,5mm. B. a' = 1,8mm. C. a' = 2,2mm. D. a' = 2,4mm. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

 

 Dạng 04: Xác định tính chất giao thoa tại điểm M 
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Câu 37. Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến 

màn là 2m. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm. Tại điểm M cách vân trung tâm 9mm ta có 

 A. vân tối thứ 4. B. vân sáng bậc 5. C. vân tối thứ 5. D. vân sáng bậc 4. 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Câu 38. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được trên màn quan 

sát là mm1,14 . Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng mm5,7  có 

 A. vân tối thứ 6. B. vân sáng bậc 5. C. vân sáng bậc 6. D. vân tối thứ 5. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

+ Xét tỉ số M
x

i

5,7
5

1,14
 tại M là vân sáng bậc 5. 

Câu 39. . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần 

lượt là λ1 = 750 nm, λ2 = 675 nm và λ3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thỏa trên màn mà hiệu khoảng 

cách đến hai khe bằng 1,5 μm có vân sáng của bức xạ 

 A. λ2 và λ3. B. λ3. C. λ1. D. λ2. 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

vì điều kiện vân sáng
2 1

2 1

d d
d d k k

−
− = → =


 k phải nguyên 

+ Với bức xạ 1. 
6

9

1,5.10
k 2

750.10

−

−
= =  là vân sáng 

+ Với bức xạ 2. 
6

9

1,5.10 2
k

675.10 9

−

−
= =  không là vân giao thoa 

+Với bức xạ 3. 
6

9

1,5.10 1
k

600.10 4

−

−
= =  không là vân giao thoa 

Câu 40. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách nhau 3 mm được chiếu bằng 

ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn đặt cách hai khe 2 m. Tại điểm 

N cách vân trung tâm 1,8 mm là 

 A. vân sáng bậc 4. B. vân tối thứ 4. C. vân tối thứ 5. D. vân sáng bậc 5. 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Câu 41. Trong thí nghiệm Young, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là λ = 0,75 μm. Vân sáng 

thứ tư xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi của ánh sáng từ hai nguồn đến các vị trí đó bằng. 

 A. 2,25 μm B. 3 μm C. 3,75μm D. 1,5μm 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Câu 42. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng khe Yâng. Cho S1S2 = 1mm, khoảng cách giữa hai 

khe S1S2 đến màn ℓà 2m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm ℓà  = 0,5 μm. x ℓà khoảng cách từ điểm 

M trên màn đến vân trung tâm. Muốn M nằm trên vân tối bậc 2 thì: 

 A. xM = 1,5mm B. xM = 4mm C. xM = 2,5mm D. xM = 5mm 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Câu 43. Ánh sáng trên bề mặt rộng 7,2 mm của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng (hai rìa ℓà 

hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4 mm ℓà vân: 

 A. tối thứ 18 B. tối thứ 16 C. sáng bậc 18 D. Sáng bậc 16 

Hướng dẫn giải 
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Chọn D 

Câu 44. Hai khe Yâng cách nhau 3mm được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có = 0,5μm. Khoảng cách 

từ hai khe đến màn ℓà D = 1,5m. Điểm M trên màn cách vân trung tâm 1,25mm có vân sáng hay vân tối thứ 

mấy kể từ vân sáng trung tâm? 

 A. Vân sáng bậc 5 B. Vân tối thứ 5 C. Vân sáng bậc 4 D. Vân sáng thứ 6 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Câu 45. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe ℓà 1mm, khoảng cách 

từ 2 khe đến màn ℓà 1m, bước sóng dùng trong thí nghiệm ℓà 0,5μm. Tại vị trí cách vân trung tâm 0,75mm ta 

được 

 A. vân sáng bậc 2. B. vân sáng bậc 3. C. vân tối thứ 2 D. vân tối thứ 3. 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Câu 46. Trong thí nghiệm giao thoa khe Young dùng ánh trắng có bước sóng trong khoảng từ 0,38 m 

đến 0,76 m, hiệu khoảng cách từ hai khe sáng đến một điểm A trên màn là d =3,5 m. Có bao nhiêu bức xạ 

đơn sắc bị triệt tiêu (cho vân tối) tại A? 

 A. 5 B. 2 C. 4 D. 8 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

d
0,38 0,76

k 0,5


 

+
 

 

 Dạng 05: Xác định khoảng các giữa hai vân M, N 

 

 

Câu 47. Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân sáng bậc 9 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung 

tâm là 

 A. 4i. B. 5i. C. 14i. D. 13i. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Câu 48. Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 10 ở cùng một bên vân sáng chính giữa là 

 A. 6,5 khoảng vân B. 6 khoảng vân. C. 10 khoảng vân. D. 4 khoảng vân. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Câu 49. Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 bên này đến vân sáng bậc 5 bên kia so với vân sáng trung tâm là 

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

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Câu 50. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khi chiếu hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng 500 nm thì khoảng cách lớn nhất giữa vân tối thứ tư và vân sáng bậc năm bằng 5 mm. Khoảng cách từ hai 

khe đến màn quan sát bằng 2 m. Khoảng cách giữa hai khe bằng 

 A. 1,5 mm B. 0,3 mm C. 1,2 mm D. 1,7 mm 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

khoảng cách lớn nhất giữa vân tối thứ tư và vân sáng bậc 5 khi 2 vân sáng nằm ở 2 bên của vân trung tâm. 

t 4 s5

10
d x x 3,5i 5i 8,5i 5mm i mm

17
= + = + = = → =  mà 

D D
i a 1,7mm

a i

 
= → = =  

Câu 51. Trong thí nghiệm I-âng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 

là D = 2 m. Vân sáng thứ 3 cách vân sáng trung tâm 1,8 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm 

là 
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 A. 0,4 μm. B. 0,55 μm. C. 0,5 μm. D. 0,6 μm. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Câu 52. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách 

từ hai khe đến màn là 1 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân 

sáng bậc 5 ở hai bên so với vân sáng trung tâm là 

 A. 0,50 mm. B. 0,75 mm. C. 1,25 mm. D. 2 mm. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở hai bên so với vân sáng trung tâm là 

k 3 k 5d x x 3i 5i 8i 2mm= == + = + = =  

Câu 53. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. 

Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì 

khoảng vân giao thoa trên màn 

 A. giảm đi bốn lần. B. không đổi. 

 C. tăng lên hai lần. D. tăng lên bốn lần. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

 
Câu 54. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe 

là 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2 m. Trong khoảng rộng 12,5 mm trên màn có 13 vân tối biết một 

đầu là vân tối còn một đầu là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là. 

 A. 0,48 µm B. 0,52 µm C. 0,5 µm D. 0,46 µm 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Vì trong khoảng rộng 12,5 mm trên màn có 13 vân tối biết một đầu là vân tối còn một đầu là vân sáng nên. 

d
d 12i 0,5i i 1mm

12,5
= + → = = , mà 6D ai

i 0,5.10 m 0,5 m
a D

−
= → = = =   

Câu 55. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng có bước sóng 1 = 0, 5μm thì 

khoảng cách từ vân tối bậc 2 đến vân sáng bậc 4 gần nhất ℓà 3mm. Nếu dùng ánh sáng đơn sắc bước sóng 2= 

0, 6μm thì vân sáng bậc 5 cách vân sáng trung tâm bao nhiêu? 

 A. 6,0mm B. 7,2mm C. 2,4mm D. 5,5mm 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Câu 56. Cho hai nguồn sáng kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng a = 5mm và cách đều một màn E 

một khoảng D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, người ta thấy khoảng cách từ vân sáng bậc năm đến vân 

trung tâm ℓà 1,5mm. Tính bước sóng λ. 

 A. 0,5μm. B. 0,75μm. C. 0,65μm. D. 0,7μm. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Câu 57. . Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng cách 

giữa hai khe hẹp là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan 

sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh 

sáng dùng trong thí nghiệm là 

 A. 0,50.10-6 m. B. 0,55.10-6 m. C. 0,45.10-6 m. D. 0,60.10-6 m. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

 

 Dạng 06: Đến số vân sáng tối trong khoảng (đoạn) M, N không đối xứng 
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Câu 58. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng người ta sử dụng ánh sáng đơn sắc. Giữa hai điểm M 

và N trên màn cách nhau 9 (mm) chỉ có 5 vân sáng mà tại M là một trong 5 vân sáng đó, còn tại N là vị trí của 

vân tối. Xác định vị trí vân tối thứ 2 kể tư vân sáng trung tâm. 

 A. ±3 mm. B. ±0,3 mm. C. ±0,5 mm. D. ±5 mm. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Ta có khoảng vân i. 
9

4 0,5 2( )
4,5

 = +  = =x i i i mm  

Vị trí vân tối thứ 2 kể tư vân sáng trung tâm. 2 (2 0,5) 3( ).=  − = tx i mm  

Câu 59. Trong thí nghiệm với khe Yâng có a = 1,5mm, D = 3m. Người ta đo được khoảng cách giữa vân 

sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng một phía vân trung tâm ℓà 3mm. Tính bước sóng ánh sáng dùng trong thí 

nghiệm: 

 A. 2.10-6 μm B. 0,2.10-6 μm C. 5 μm D. 0,5 μm 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Câu 60. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn 

sắc. Khoảng vân trên màn là1,2mm . Trong khoảng giữa hai điểm M  và N  trên màn ở cùng một phía so với 

vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2mm  và4,5mm , quan sát được 

 A. 2 vân sáng và 3 vân tối. B. 2 vân sáng và 1 vân tối. 

 C. 3 vân sáng và 2 vân tối. D. 2 vân sáng và 2 vân tối. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Số vân sáng: 2 ki 4,5 1,67 k 3,75 2     →  vân sáng. 

Số vân tối: 2 0,5 4,5 2,17 4,25 2k i k  vân tối. 

Câu 61. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe ℓà a = 2mm, khoảng 

cách từ hai khe sáng đến sáng đến màn D = 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm  = 0,5 μm. Khoảng 

cách từ vân tối thứ hai đến vân tối thứ năm cùng bên ℓà bao nhiêu? 

 A. 12mm B. 0,75mm C. 0,625mm D. 625mm 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Câu 62. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn 

sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân 

sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được 

 A. 2 vân sáng và 2 vân tối. B. 3 vân sáng và 2 vân tối. 

 C. 2 vân sáng và 3 vân tối. D. 2 vân sáng và 1 vân tối. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Câu 63. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I−âng, hai khe cách nhau 2 mm, khoảng cách 

từ hai khe tới màn quan sát là 2 m. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 µm. Cho M và N là hai điểm nằm 

trong trường giao thoa, chúng nằm khác phía nhau so với vân chính giữa, có OM = 12,3 mm, ON = 5,2 mm. số 

vân sáng và số vân tối trong đoạn MN là 

 A. 35 vân sáng, 35 vân tối. B. 36 vân sáng, 36 vân tối. 

 C. 35 vân sáng, 36 vân tối. D. 36 vân sáng, 35 vân tối. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Khoảng vân. ( )
D

i 0,5 mm
a


= =  

Vì hai điểm M và N hên màn ở khác phía so với vân sáng trung tâm nên có thể chọn 
Mx 12,3mm= −  và 

Nx 5,2mm=  
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( ) ( )
M N

M N

x ki k.0,5 x 24,6 k 10,4 k 24;....10 :35cogia tri

x m 0,5 i m 0,5 0,5 x 25,1 m 9,9 m 25......9 :co35gia tri

 =   −    = −


 + = +   −    = −
 

Câu 64. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng . 

Người ta đo khoảng giữa các vân tối và vân sáng nằm cạnh nhau ℓà 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N 

trên màn và ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân trung tâm ℓần ℓượt ℓà 6mm và 7mm có bao nhiêu vân 

sáng. 

 A. 5 vân B. 7 vân C. 6 vân D. 9 vân 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Câu 65. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng λ1. Trên màn quan sát, trên đoạn thăng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân 

tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1
2

5

3


 =  thì tại 

M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là 

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

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

M N

Mx
i i i i i i i i i i

iiiiiiiii

 
Ta có 

1 2 1 2 si 0,6i MN 10i 6i N 6 1 7=  = =  = + =  

(Lúc đầu, M là vân sáng nên 
M 1 2x ki 0,6ki= =  (k là số nguyên). Vì 0,6k không thể là số bán nguyên được và 

0,6k chỉ có thể là số nguyên, tức là sau đó tại M vẫn là vân sáng). 

Câu 66. . Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng 
1

 . Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân 

tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1

2

5

3


 =  thì tại 

M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là 

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

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

 
Ta có. 

1 2 1 2
i 0,6i MN 10i 6i=  = =  

Số vân sáng. 
s

N 6 1 7= + = (Lúc đầu, M là vân sáng nên 
M 1 2

x ki 0,6ki= = , với k là số nguyên). 

Vì 0,6k không thể là số bán nguyên được và 0,6k chỉ có thể là số nguyên, tức là sau đó tại M vẫn là vân sáng). 

 

 Dạng 07: Đến số vân sáng – vân tối trong khoảng (đoạn) M, N đối xứng qua O 

 

 

Câu 67. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc, khoảng 

cách giữa hai khe là 3 mm, khoảng cách từ màn quan sát tới hai khe là 2 m. Giữa hai điểm M, N đối xứng nhau 

qua vân trung tâm có 13 vân sáng (M và N là 2 vân tối) và MN = 3,9 mm. Bước sóng đơn sắc dùng trong thí 

nghiệm là 

 A. 550 nm. B. 520 nm. C. 490 nm. D. 450 nm. 

Hướng dẫn giải 
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Chọn D 

Ta thấy M,N là 2 vân tối và giữa MN có 13 vân sáng vậy MN vó 13 khoản vân. 

ia
MN 13i 3,9 i 0,3mm 0,45 m

D
= =  =   = =  . 

Câu 68. Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe ( )a l mm ,=  

bước sóng ánh sáng ( )0,65 m =   và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là ( )2 m .  

Trên trường giao thoa đối xứng qua O có bề rộng ( )2,5 cm  quan sát được số vân tối là 

 A. 22 B. 18 C. 20 D. 24 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Khoảng vân: 
0,65.2

1,3
1

D
i mm

a


= = =  

Số vân tối quan sát được: 
1 25 1

2 2 2.10 20
2 2 2.1,3 2

t

L
N

i

  
= + = + = =  

   
 

Câu 69. Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 0,5 μm, đến khe Yâng S1, S2 với 

1 2
SS 0,5mm.=  Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn D = 1m. Chiều rộng vùng giao thoa quan sát được L = 13mm. 

Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được? 

 A. 13 sáng, 14 tối B. 11 sáng, 12 tối C. 12 sáng, 13 tối D. 10 sáng, 11 tối 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Câu 70. Trong thí nghiệm Young. a = 0,5mm, D = 2m. Ta quan sát thấy 11 vân sáng trên đoạn MN = 20 

mm trên màn. Tại M và N cũng là vân sáng và đối xứng nhau qua vân trung tâm. Bước sóng của ánh sáng dùng 

trong thí nghiệm là 0,6 m thì trên đoạn MN sẽ có bao nhiêu vân sáng? 

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

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

D
i 2,4mm

a


= =  

Số vân sáng 
s

L
N 2 1 9

2i

 
= + = 

 
 

Câu 71. Hai khe Yâng được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,62.10-6 m. Biết khoảng 

cách giữa hai khe ℓà a = 2mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn ℓà D = 2m. Số vân sáng 

quan sát được trên màn với bề rộng MN = 10mm (MN nằm đối xứng hai vân sáng trung tâm) ℓà? 

 A. 15 B. 16 C. 17 D. 15 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Câu 72. Người ta thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Young cách nhau 0,5mm, khoảng 

cách giữa hai khe đến màn là 2m, ánh sáng dùng có bước sóng  = 0,5 m. Bề rộng của giao thoa trường là 

18mm. Số vân sáng N1, vân tối N2 có được là 

 A. N1 = 11, N
2
 = 12 B. N1 = 7, N

2
 = 8 C. N1 = 9, N

2
 = 10 D. N1 = 13, N

2
 = 14 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

D
i 2mm

a


= =  

Số vân sáng 
s

L
N 2 1 9

2i

 
= + = 
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Số vân tối 
t

L
N 2 0,5 10

2i

 
= + = 

 
 

Câu 73. Bề rộng vùng giao thoa (đối xứng) quan sát được trên màn là MN = 30 mm, khoảng cách giữa 

hai vân tối liên tiếp bằng 2 mm. Trên MN quan sát thấy 

 A. 16 vân tối, 15 vân sáng. B. 15 vân tối, 16 vân sáng. 

 C. 14 vân tối, 15 vân sáng. D. 16 vân tối, 16 vân sáng. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

 

 Dạng 08: Bài toán liên quan đến dịch chuyển D, a thoả mãn yêu cầu cho trước 

 

 

Câu 74. . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân 

i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì 

khoảng vân giao thoa trên màn 

 A. giảm đi bốn lần. B. không đổi. 

 C. tăng lên hai lần. D. tăng lên bốn lần. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Câu 75. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có 

bước sóng 0,6 m . Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 

quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân sáng bậc 4 nằm ở hai điểm M và N. Dịch màn quan sát một đoạn 

50 cm theo hướng ra 2 khe thì số vân sáng trên đoạn MN giảm so với lúc đầu là 

 A. 7 vân. B. 4 vân. C. 6 vân. D. 2 vân. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Ban đầu hai vân sáng bậc 4 nằm ở M và N vậy M, N đối xứng nhau qua vân trung tâm và trên MN có 9 vân 

sáng hay có 8 khoảng vân. MN 8i= . 

Ta có 
D 0,6.1,5

i 0,9mm MN 8i 7,2mm
a 1


= = =  = =  

Khi dịch chuyển màn 0,5m ra xa hai khe thì khoảng vân mới 

(D 0,5)
i ' 1,2mm

a

 +
= = . 

Số vân sáng giữa M và khi đó 
MN 7,2

2 1 2 1 7
2i 2.1,2

  
+ = + =  

   
 vân sáng. 

Vậy giảm 2 vân sáng 

Câu 76. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 2 mm, hình ảnh giao 

thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1 m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  , khoảng vân đo được 

là 0,2 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng   ’ thì tại vị trí của vân sáng thứ 3 của bức xạ   có 

một vân sáng của bức xạ ’ . Bức xạ ’  có giá trị 

 A. 0,6 m . B. 0,48 m . C. 0,58 m . D. 0,52 m . 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Vị trí vân sáng thứ 3 của   là. 3i 0,6mm= . 

Khi thay bước sóng '  tại vị trí trên là vân sáng đối với ' nên ta có. 

'D
3i ki ' k 0,5k ' k ' 1, 2

a


= = =    =  (k nguyên vì là vân sáng) 

Mà ' i ' i    vậy tại vị trí vân sáng thứ 3 của   là vân sáng thứ nhất hoặc thứ 2 của '  vậy k 2=  thỏa 
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mãn ' 0,6 m =  . 

Câu 77. . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng 1 . Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân 

tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1
2

5

3


 = thì tại 

M là vị trí của một vân sáng giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là 

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

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

theo bài ra 1 1MN 10i 20 i 2mm= =  = , 

Lập tỉ số 
1 1 2 1

2

2 2 1

i i 10
i mm

i 3

 
=  = =
 

 

Ta thấy 
2

MN
6

i
=  mà tại M là 1 vân sáng vậy có 6 +1=7 vân sáng 

Câu 78. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc, khoảng 

cách 2 khe tới màn quan sát là D.  Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng AB có 9 vân sáng, A và B là vị trí của 

hai vân sáng. Nếu tịnh tiếnmàn ra xa mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 40 cm thì số vân sáng trên đoạn AB là 

7, tại A và B vẫn là các vân sáng. Giá trị của D là 

 A. 0,9 m. 

 B. 0,8 m. 

 C. 1,2 m. 

 D. 1,5m 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Trên đoạn AB có 9 vân sáng và A,B là vị trí vân sáng vậy AB 8i=  Khi tịnh tiến màn ra ra 2 khe trên đoạn AB 

có 7 vân sáng và A,B là vị trí vân sáng vậy AB 6i’=  

Do đó ta có tỉ số 
D i 6 D 3

D 1,2m
D' i ' 8 D 0,4 4

= =  =  =
+

. 

Câu 79. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 

mm. Ban đầu, thí nghiệm được tiến hành trong không khí. Sau đó tiến hành thí nghiệm trong nước có chiết suất 

4

3
 đối với ánh sáng đơn sắc nói trên. Để khoảng vân trên màn quan sát không đổi so với ban đầu, người ta thay 

đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp và giữ nguyên các điều kiện khác. Khoảng cách giữa hai khe lúc này bằng 

 A. 1,2 mm. B. 0,6 mm. C. 0,9 mm. D. 1,6 mm. 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Khoảng vân giao thoa trong môi trường chiết xuất n 

i D D 4
i a a a 0,9 mm.

n na a 3

 
  = = =  =  =


 

Câu 80. . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng , khoảng cách giữa 

hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát, tại 

điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn 

bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của  bằng 

 A. 0,60 μm B. 0,50 μm C. 0,45 μm D. 0,55 μm 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 
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Câu 81. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe sáng cách màn quan sát 1,375 

m thì tại điểm M trên màn quan sát được vân sáng bậc 5. Để quan sát được vân tối thứ 6 tại điểm M nói trên thì 

phải tịnh tiến màn theo phương vuông góc với nó một đoạn 

 A. 0,125 m. B. 0,25 m. C. 0,2 m. D. 0,115 m. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Tại M là vân sáng bậc 5 thì OM 5i=  

Tại M là vân tối thứ 6 thì OM 5,5i’=  

i ' 5 D ' D x 5
x 0,125m

i 5,5 D D 5,5

−
 = =  =  = . 

Câu 82. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng có bước sóng  =
1

559nm

thì trên màn có 15 vân sáng, khoảng cách giữa hai vần ngoài cùng là 6,3 mm. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 


2  thì trên màn có 18 vân sáng, khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng vẫn là 6,3 mm. Giá trị  2  là 

 A. 450 nm. B. 480 nm. C. 460 nm. D. 560 nm. 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Từ công thức 
1 2 1 1

2

2 1 2

i 14D 17
i 460 nm

a i 14 17

  
=   =  =   = =

 
. 

Câu 83. . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, 

khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu 

tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. 

Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 

 A. 0,64 m . B. 0,50 m . C. 0,45 m . D. 0,48 m . 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Từ công thức
D i D 1 D ia

i D 1,25m 0,48 m
a i ' D' 0.8 D 0,25 D

=   =  =  =  = = 
−

. 

Câu 84. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, ta thấy tại điểm M trên màn có vân sáng 

bậc 10. Dịch chuyển màn theo phương vuông góc với nó một đoạn 10 cm thì tại M có vân tối thứ 10 tính từ vân 

trung tâm. Trước lúc dich chuyển, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn bằng 

 A. 1,2 m. B. 1,5 m. C. 1,9 m. D. 1,0 m. 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Tại M là vân sáng bậc 10 và vân tối thứ 10 

Ta có 
i D 9,5 D 9,5

OM 10i 9,5i ' D 1,9m
i ' D ' 10 D 0,1 10

= =  = =  =  =
+

. 

Câu 85. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ, màn 

quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe có thể thay đổi (nhưng S1 

và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 3, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng 

cách S1S2 một lượng Δa thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 5k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 3Δa thì tại M 

là. 

 A. vân sáng bậc 7. B. vân sáng bậc 9. C. vân sáng bậc 8. D. vân tối thứ 9 . 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 
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Câu 86. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng  , 

khoảng cách giữa hai khe ( )a 1 mm .=  Khi khoảng cách từ màn chắn chứa hai khe đến màn ảnh là D thì quan 

sát thấy trên đoạn MN dài ( )12 mm  ở màn ảnh có n vân sáng, kể cả hai vân sáng ở M và N. Tịnh tiến màn ảnh 

theo hướng ra xa màn chắn chứa hai khe một đoạn ( )50 cm  thì trên đoạn MN bớt đi 2 vân sáng (tại M và N vẫn 

có vân sáng). Giá trị của D là: 

 A. 1m B. 1,5m C. 2,5m D. 2m 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Khoảng vân 
D

i
a


=  

+ Ban đầu: D1 = D 

Trên MN có n vân sáng 

Đoạn ( ) ( )1
MN n 1 i 1= −  

+ Khi tịnh tiến màn nh theo hướng ra xa màn chắn thêm đoạn 50cm 0,5m=  thì trên MN có có ( )n 2−  vân sáng 

Đoạn ( ) ( )2
MN n 3 i 2= −  

Ta có:
1

2

( 0,5)

D
i

a

D
i

a






=


+ =



 

Từ (1)và (2),ta có: 

1 2

( 1) ( 3) ( 0,5)
( 1) ( 3)

( 1) ( 3)( 0,5)

n D n D
n i n i

a a

n D n D

 − − +
− = −  =

→ − = − +

 

4 3n D→ = +  

Thay vào (1) ta được: ( ) 1

( 1) (4 3 1)
1 12

n D D D
MN n i mm

a a

 − + −
= − = = =  

2
(4 2) 20 2

2,5( )

D
D D D m

D loai

=
 + = →  =

= −
 

Câu 87. . Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, 

khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu 

tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. 

Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 

 A. 0,64 m B. 0,50 m C. 0,45 m D. 0,48 m 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 
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Câu 88. Tại điểm M trên màn có vân sáng bậc 10. Dịch màn đi so với vị trí cũ 10 cm thì cũng tại M có 

vân tối thứ 10 kể từ vân sáng trung tâm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn trước khi dịch chuyển 

ℓà? 

 A. D = 1,2m B. D = 1,9m C. D = 1,5m D. D = 1m 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Câu 89. Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng đơn sắc với D không đổi, a có thể thay đổi được. 

Ban đầu tại điểm M trên màn quan sát là vân sáng bậc 6. Nếu lần lượt tăng hoặc giảm khoảng cách giữa hai khe 

một lượng athì tại M là vân sáng bậc 3k hoặc k; bây giờ nếu tăng khoảng cách giữa hai khe thêm một lượng 

a

3
 (nguồn S luôn cách 3 đều hai khe) thì tại M là vân sáng bậc 

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

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Ta có 

OM 6i ki ' 3ki ''= = =  

Từ công thức. 
D 6 k 3k k ' a

i a
aa a a a a a 2

a
3


=  = = =   =

− + 
+

 

6 k ' k '
k ' 7

a aa
a a

3 6

 = =  =


+ +

 vậy tại M là vân sáng bậc 7. 

Câu 90. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có 

bước sóng λ1 = 0,4 μm thì khoảng vân là i1. Nếu tăng khoảng cách giữa màn và mặt phẳng hai khe lên gấp đôi 

đồng thời thay nguồn sáng phát ánh sáng bước sóng λ2 thì khoảng vân i2 = 3i1. Bước sóng 2 bằng 

 A. 0,6 μm B. 0,5 μm C. 0,75 μm D. 0,56 μm 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

 
Câu 91. Trong một thí nghiệm I-âng, hai khe S1, S2 cách nhau một khoảng a = 1,8 mm. Hệ vân quan sát 

được qua một kính lúp, dùng một thước đo cho phép ta do khoảng vân chính xác tới 0,01 mm. Ban đầu, người 

ta đo được 16 khoảng vân và được giá trị 2,4 mm. Dịch chuyển kính lúp ra xa thêm 30 cm cho khoảng vân rộng 

thêm thì đo được 12 khoảng vân và được giá trị 2,88 mm. Tính bước sóng của bức xạ trên là 

 A. 0,45 μm B. 0,32 μm C. 0,54 μm D. 0,432 μm 
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Hướng dẫn giải 

Chọn C 

 
Câu 92. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Nếu giảm khoảng cách giữa hai khe 2 ℓần và giảm 

khoảng cách từ hai khe tới màn 1,5 ℓần thì khoảng vân thay đổi một ℓượng 0,5mm. Khoảng vân giao thoa ℓúc 

đầu ℓà: 

 A. 0,75mm B. 1,5mm C. 0,25mm D. 2mm 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Câu 93. Thực hiện thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng có bước sóng . Trên màn quan sát, tại 

điểm M có vân sáng. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông 

góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa một đoạn nhỏ nhất là  m0,4  thì M chuyển thành vân tối. Dịch thêm một 

đoạn nhỏ nhất  m1,6  thì M lại là vân tối. Khoảng cách hai khe đến màn ảnh khi chưa dịch chuyển bằng 

 A.  m1 . B.  m3 . C.  m2 . D.  m1,5 . 

Hướng dẫn giải 

Chọn C 

+ Khi chưa dịch chuyển màn quan sát tại M là vân sáng bậc k 
M

D
x k

a
 

 Khi dịch chuyển màn ra xa thì khoảng vân giao thoa hứng được trên màn sẽ tăng  bậc vân sáng, tối tại 

M sẽ tương ứng giảm. 

 Dịch chuyển màn ra xa một đoạn ngắn nhất  m0,4 , tại M là vân tối 

M

D
x k

a

0,4
0,5  

 Dịch chuyển thêm  m1,6  nữa thì M lại là vân tối 
M

D
x k

a

2
1,5  

+ Từ các phương trình trên, ta có hệ:
D

m
D

1,25 0,5
2

0,75 1,5

k
D

k
 

Câu 94. Cho thí nghiệm Y-âng, ánh sáng có bước sóng 500 nm. H là chân đường cao hạ vuông góc từ S1 

tới màn M. Lúc đầu người ta thấy H là một cực đại giao thoa. Dịch màn M ra xa hai khe S1, S2 đến khi tại H bị 

triệt tiêu năng lượng sáng lần thứ nhất thì độ dịch là 
1

m.
7

 Để năng lượng tại H lại triệt tiêu thì phải dịch màn 

xa thêm ít nhất là 
16

m.
35

 Khoảng cách hai khe S1 và S2 là 

 A. 2 mm. B. 1,8 mm. C. 0,5 mm. D. 1 mm. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 
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Câu 95. Trong thí nghiệm I – âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Trên màn quan sát, tại 

điểm M có vân sáng bậc k . Lần lượt tăng rồi giảm khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn a  (sao cho vị trí 

vân sáng trung tâm không thay đổi) thì tại M có vân sáng lần lượt bậc 
1
k  và 

2
k . Ta có 

 A. 
1 2

2k k k . B. 
1 2

2k k k . C. 
2 1

k k k . D. 
1 2

k k k . 

 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Ta có  

 

------------- HẾT ------------- 

 

 

 

 

1 2
Δ Δ

M

D D D
x k k k

a a a a a

  
= = =

+ −

( )

( )

1 1 2

2

2

M

M

M

ax
k

D

a a x
k k k k

D

a a x
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