
 

CHƯƠNG VI – SÓNG ÁNH SÁNG 

Chủ đề Mức độ cần đạt  Ghi chú 

 

a) Tán sắc ánh sáng. 

Ánh sáng trắng và 

ánh sáng đơn sắc. 

 

b) Nhiễu xạ ánh 

sáng. Giao thoa ánh 

sáng. 

 

c) Máy quang phổ. 

Các loại quang phổ. 

 

 d) Tia hồng ngoại. 

Tia tử ngoại. Tia X. 

 

e) Thuyết điện từ 

ánh sáng. Thang 

sóng điện từ. 

Kiến thức 

- Mô tả được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính 

và nêu được hiện tượng tán sắc là gì. 

- Nêu được mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác 

định trong chân không và chiết suất của môi trường phụ 

thuộc vào bước sóng của ánh sáng trong chân không. 

- Nêu được hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là gì. 

- Trình bày được một thí nghiệm về sự giao thoa ánh 

sáng và nêu được điều kiện để xảy ra hiện tượng giao 

thoa ánh sáng. 

- Nêu được vân sáng, vân tối là kết quả của sự giao thoa 

ánh sáng. 

- Nêu được điều kiện để có cực đại giao thoa, cực tiểu 

giao thoa ở một điểm.  

- Viết được công thức tính khoảng vân. 

- Nêu được hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh 

sáng có tính chất sóng và nêu được tư tưởng cơ bản của 

thuyết điện từ ánh sáng. 

- Trình bày được nguyên tắc cấu tạo của máy quang phổ 

lăng kính và nêu được tác dụng của từng bộ phận của 

máy quang phổ. 

- Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ, 

quang phổ vạch hấp thụ là gì, các đặc điểm chính và 

những ứng dụng chính của mỗi loại quang phổ. 

- Nêu được phép phân tích quang phổ là gì. 

- Nêu được bản chất, cách phát, các đặc điểm và công 

dụng của tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X. 

- Kể được tên của các vùng sóng điện từ kế tiếp nhau 

trong thang sóng điện từ theo bước sóng.  

Kĩ năng 

- Giải được các bài tập về hiện tượng giao thoa ánh sáng. 

- Xác định được bước sóng ánh sáng theo phương pháp 

giao thoa bằng thí nghiệm. 

 

 


