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C. Quang phổ vạch hấp thụ có những vạch sáng nằm trên nền quang phổ liên tục.
D. Quang phổ vạch phát xạ do các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát ra.

Câu 57: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?
A. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy.
B. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch

riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.
C. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của

nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
D. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng.

Câu 58: Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Vị trí vạch tối trong quang phổ hấp thụ của một nguyên tố trùng với vị trí vạch sáng màu trong quang

phổ phát xạ của nguyên tố đó.
B. Trong quang phổ vạch hấp thụ các vân tối cách đều nhau.
C. Trong quang phổ vạch phát xạ các vân sáng và các vân tối cách đều nhau.
D. Quang phổ vạch của các nguyên tố hoá học đều giống nhau ở cùng một nhiệt độ.

CHƯƠNG VII
LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

CHỦ ĐỀ 21
LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG.  HỆ THỨC ANHXTANH

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Năng lượng một lượng tử ánh sáng (hạt phôtôn
a.  Lượng tử năng lượng

Lượng tử năng lượng là phần năng lượng xác định mà mỗi lần nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay bức xạ ra.

b.  Năng lượng một lượng tử ánh photon hạt phôtôn) : 2hc
hf mc


  

Trong đó      h = 6,625.10-34 Js là hằng số Plăng.
c = 3.108 m/s là vận tốc ánh sáng trong chân không.
f, λ là tần số, bước sóng của ánh sáng (của bức xạ.
m là khối lượng của photon

Chú ý : Khi ánh sáng truyền đi các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi,
không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.

c.  Tế bào quang điện
Gồm: Một hình cầu bằng thạch anh bên trong là chân không, có hai

điện cực anốt A v à canốt K. Anốt A l à vòng dây kim loại. Canốt K l à
tấm kim loại có dạng hình chỏm cầu.

d.  Thuyết lượng tử ánh sáng
+   Ánh sáng được tạo thành từ các hạt gọi là photon.
+  Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều giống nhau, mỗi

photon đều mang một năng lượng bằng hf.
+  Trong chân không, photon bay với vận tốc c = 3.108 m/s dọc theo các

tia sáng.
+  Mỗi lần 1 nguyên tử hay phân tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng thi chúng cũng phát ra hay hấp thụ một photon.

Chú ý : Photon chỉ tồn tại ở trạng thái chuyển động, không có photon đứng yên.
2. Hiện tượng quang điện

+  Hiện tượng quang điện ngoài : là hiện tương ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại.
+ Hiện tượng quang điện trong : là hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết thành các electron dẫn

và các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện.
+ Định luật 1 về giới hạn quang điện : Đối với mỗi kim loại, ánh sáng phải có bước sóng 0 ≤ của kim loại

đó, mới gây ra hiện tượng quang điện.
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+ Định luật 2 quang điện : Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận cường độ chùm sáng kích thích.
+ Định luật 3 quang điện : Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện chỉ phụ thuộc vào bước

sóng ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại, không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích:

0

đđđ mmm aaaxxx 0

0

,

a s k t

W

W I

 ∈
 ∉

=> Các hiện tượng quang điện và các định luật quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt.
+ Ứng dụng của các hiện tượng quang điện trong các tế bào quang điện, trong các dụng cụ dùng để biến đổi các

tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện, trong các quang trở điện, pin quang điện.
3. Giải thích các định luật quang điện bằng thuyết lượng tứ ánh sáng

a. Giải thích định luật I : Để xảy ra hiện tượng quang điện, photon của ánh sáng kích thích phải có năng lượng:

h f A   hay
h c

A

 suy ra

h c

A
  hay 0 .

h c

A
  

b. Giải thích định luật II : Với cường độ chùm sáng kích thích càng lớn thì trong một đơn vị thời gian số photon
đến đập vào catốt càng nhiều, số electron quang điện bật ra càng nhiều, làm cho dòng quang điện bão hòa càng lớn.

c. Giải thích định luật III : Theo công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện 2
0 m ax

1

2

hc
A m v


 

2
0 m ax

1

2

h c
m v A


   Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện chỉ phụ thuộc vào tần số f

ho ặc bước sóng λ c ủa ánh sáng kích thích và công thoát A (bản chất của kim loại làm Katốt.

4. Phương trình Anhxtanh:
2
0 a x

2
mm vh c

h f A


   

Trong đó
0

hc
A


 là công thoát của kim loại dùng làm catốt

λ0 là giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt
0maxv là vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện khi thoát khỏi catốt

f, λ là tần số, bước sóng của ánh sáng kích thích
Với : 191 1,6.10eV J−= ; 13 61 1,6.10 ; 1 10MeV J MeV eV−= =

Chú ý : Phương trình Anhxtanh giải thích định luật 1, định luật 3; thuyết lượng tử giải thích định luật 2

+  Để dòng quang điện triệt tiêu thì UAK  Uh U h < 0, U h gọi là hiệu điện thế hãm
2
0 ax

2h

m v
eU m

Lưu ý: Trong một số bài toán người ta lấy Uh > 0 thì đó là độ lớn.
+ Xét vật cô lập về điện, có điện thế cực đại Vmax và khoảng cách cực đại dmax mà electron chuyển động

trong điện trường cản có cường độ E được tính theo công thức:
2

max max 0 ax max

1 1

2 m

hc hc
e V e Ed m v A V A

e 
          

+  Điều kiện để triệt tiêu dòng quang điện :

2
0

2
0

2

2

max

h

max
h

mvhc
hf A

hc
A e U

mv
e U







= = = + ⇒ = +

 =

Chất
o mλ µ Chất

o mλ µ Chất
o mλ µ Chất

o mλ µ
Bạc 0,26 Kẽm 0,35 Natri 0,50 Xesi 0,66

Đồng 0,30 Nhôm 0,36 Kali 0,55 Canxi 0,43
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+  Với U là hiệu điện thế giữa anốt và catốt, vA là vận tốc cực đại của electron khi đập vào anốt, 0maxKv v= là

vận tốc ban đầu cực đại của electron khi rời catốt thì: 2 21 1

2 2A Ke U mv mv 

+ Hiệu suất lượng tử (hiệu suất quang điện:
0

n
H

n


Với n và n0 là số electron quang điện bứt khỏi catốt và số phôtôn đập vào catốt trong cùng một khoảng thời gian
t.

+ Công suất của nguồn bức xạ: 0 0 0n n hf n hc
p

t t t




  

+ Cường độ dòng quang điện bão hoà: bh

n eq
I

t t
  bh bh bhI I hf I hc

H
p e p e p e




   

+ Bán kính quỹ đạo của electron khi chuyển động với vận tốc v


trong từ trường đều B


:

sin

mv
R

e B 
 với


 = ;Bv
 

+  Khi electron vừa rời khỏi catốt thì 0maxv v= .  Khi sin 1
mv

v B R
e B

    
 

Lưu ý: Hiện tượng quang điện xảy ra khi được chiếu đồng thời nhiều bức xạ thì khi tính các đại lượng: Vận tốc
ban đầu cực đại 0maxv , hiệu điện thế hãm Uh, điện thế cực đại maxV , … đều được tính ứng với bức xạ có λmin ho ặc
fmax.

5. Tia Rơnghen (tia X
+ Cường độ dòng điện trong ống Rơnghen : i = Ne, với N là số electron đập vào đối catôt trong 1 giây.
+ Định lí động năng : đ 0đ AKE E eU 

Với :
2

đ 2

mv
E  là động năng của electron ngay trước khi

đập vào đối catôt.
2
0

0

đ

2

mv
E  là động năng của electron ngay sau khi

bứt ra khỏi catôt, thường thì 0

đ

0E  .

+ Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen :
đ

m i n

h c

E
 

Trong đó:
22
0

đ 2 2

mvmv
E e U   là động năng của electron khi đập vào đối catốt (đối âm cực

U là hiệu điện thế giữa anốt và catốt
v là vận tốc electron khi đập vào đối catốt
v0 là vận tốc của electron khi rời catốt (thường v0 = 0
m = 9,1.10-31 kg là khối lượng electron

Ibảo hòa

I

OUh U
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+ Định luật bảo toàn năng lượng : đE Q hf Q    .

Đ ộng năng của electron biến thành năng lượng của tia X và làm nóng đối catôt.
+  Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào : 2 1Q mc t t mc t= − = ∆
+  Khối lượng của nước chảy qua ống trong một đơn vị thời gian t :    m = LD

Trong đó: L là lưu lượng của nước chảy qua ống trong một đơn vị thời gian, D là khối lượng riêng của nước.

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1: Vận dụng phương trình Anhxtanh để tính các đại lượng liên quan

*  hf = 2
max02

1
mvA

hc +=


*  Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện :
A

hc=≤ 0

*  Nếu có hợp kim gồm nhiều kim loại, thì giới hạn quang điện của hợp kim là giá trị quang điện lớn nhất của các
kim loại tạo nên hợp kim.
Dạng 2: Tính hiệu điện thế hãm và điện thế cực đại trên vật dẫn kim loại cô lập về điện

2
0max

1

2h

hc
eU mv A


= = − → A

hc
mvV −==


2

max0max 2

1 → Nếu có 2 bức xạ cùng gây ra hiện tượng quang

điện thì điện thế cực đại của vật dẫn cô lập về điện là do bức xạ có bước sóng nhỏ gây ra.
Dạng 3: Hiệu suất lượng tử (là tỉ số giữa các electron thoát ra khỏi catod và số photon chiếu lên nó

H =
Pe

I
Pt
e

It

n

n

p

e 



== ,  P là công suất nguồn bức xạ, I cường độ dòng quang điện bảo hoà.

Dạng 4: Chuyển động electron trong điện trường đều và từ trường đều

*  Trong điện trường đều: gia tốc của electron
ee m

Ee

m

F
a

→→
→ −==

*  Trong từ trường đều: lực Lorentz đóng vai trò lực hướng tâm, gia tốc hướng tâm a =
ee m

eBv

m

F = , bán kính quỹ

đạo R =
eB

vme ,  trong đó v là vận tốc của electron quang điện,
→→

⊥ Bv .

*  Đường đi dài nhất của electron quang điện trong điện trường : 0 - 2
max02

1
mv = - eEd

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: “Theo thuyết lượng tử: Những nguyên tử
hay phân tử vật chất … ánh sáng một cách … mà thành từng phần riêng biệt mang năng lượng hoàn toàn xác định …
ánh sáng”.

A. Không hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ thuận với bước sóng.
B. Hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ thuận với tần số.
C. Hấp thụ hay bức xạ, không liên tục, tỉ lệ nghịch với bước sóng.
D. Không hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ nghịch với tần số.

Câu 2: Hiện tượng quang điện là quá trình dựa trên:
A. Sự tác dụng của các electron lên kính ảnh
B. Sự giải phóng các photon khi kim loại bị đốt nóng
C. Sự giải phóng các electron từ bề mặt kim loại do sự tương tác giữa chúng với các photon
D. Sự phát ra do các electron trong các nguyên tử nhảy ra từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp

hơn.
Câu 3: Hiện tượng quang điện là:

A. Hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.
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B. Hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao
C. Hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một

vật đã bị nhiễm điện khác
D. Hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại do bầt kì nguyên nhân nào khác

Câu 4: Cường độ dòng quang điện bão hòa
A. tỉ lệ nghịch với cường độ chùm ánh sáng kích thích
B. tỉ lệ thuận với cường độ chùm ánh sáng kích thích
C. không phụ thuộc vào cường độ chùm ánh sáng kích thích
D. tăng tỉ lệ thuận với bình phương cường độ chùm ánh sáng kích thích

Câu 5: Người ta không thấy có electron bật ra khỏi mặt kim loại chiếu chùm ánh sáng đơn sắc vào nó. Đó là vì:
A. Chùm ánh sáng có cường độ quá nhỏ
B. Kim loại hấp thụ qua ít ánh sáng đó
C. Công thoát của electron nhỏ so với năng lượng của photon
D. Bước sóng của ánh sáng lớn so với giới hạn quang điện

Câu 6: Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ.
B. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.
C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.
D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.

Câu 7: Nếu trong một môi trường ta biết được bước sóng của lượng tử năng lượng ánh sáng (photon l à hf và bằng ,
thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó bằng bao nhiêu? Bi ết h là hằng số Plăng, c là vận tốc ánh sáng trong chân
không và f là tần số.

A.
c

n
f

= B.
c

n
f

= C.
cf

n


= D. n
cf

=

Câu 8: Trong các công thức nêu dưới đây công thức nào là công thức Anhxtanh ?

A.
2
0 ax

2
mmv

hf A= + B.
2
0 ax

2
mmv

hf A= − C.
2

2

mv
hf A= + D.

2

2

mv
hf A= −

Câu 9: Công thức nào sau đây đúng cho trường hợp dòng quang điện bị triệt tiêu ?

A.
2
0 ax

2
m

h

mv
eU A= + B. 2

0 ax

1

2 h meU mv= C.
2

2h

mv
eU A= + D.

2
0 ax

2
m

h

mv
eU =

Câu 10: Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen :

A.
đ

m i n

h

E
  B.

đ
m i n

h c

E
  C. đ

m i n

E

h c
  D.

đ
m i n

h

c E
 

Câu 11: Gọi đW là động năng của các electron quang điện, A là công thoát ở bề mặt kim loại, m là khối lượng của
electron thì vận tốc của electron quang điện bứt ra khỏi bề mặt kim loại do hiện tượng quang điện gây ra được tính
theo công thức:

A. đA W

m


B. đA W

m

 C. đA W

m

 D. đ2 W

m
Câu 12: Một kim loại có công thoát electron là 7,2.10-19J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước sóng λ1

= 0,18 µm; λ2 = 0,21 µm; λ3 = 0,32 µm và λ4 = 0,35 µm. Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện ở kim
loại này có bước sóng là

A. λ1, λ2 và λ3 B. λ1 và λ2 C. λ2, λ3 và λ4 D. λ3 và λ4

Câu 13: Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,50 m vào 4 tế bào quang điện có catod lần lượt bằng Canxi, Natri, Kali và
Xêsi. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra ở:

A.  một tế bào B.  hai tế bào C.  ba tế bào D.  cả bốn tế bào
Câu 14: Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc vào một tấm Kẽm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng
có bước sóng.

A. 0,1 m B. 0,2 m C. 0,3 m D. 0,4 m
Câu 15: Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng 1 0,35 m = và 2 0,54 m = vào một tấm kim loại thì thấy vận
tốc ban đầu của các điện tử bức ra ứng với hai bức xạ trên gấp hai lần nhau. Giới hạn quang điện của kim loại này là:
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A.
0 0,6593 m = B.

0 0, 4593 m = C.
0 0,5593 m = D.

0 0,7593 m =
Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 16, 17, 18

Chiếu bức xạ có bước sóng m 18,0= vào catot một tế bào quang điện. Kim loại dùng làm catot của tế bào

quang điện có giới hạn quang điện là 0 0,3 m = . Cho 346,625.10h Js−= , JeV 1910.6,11 −= .

Câu 16: Công thoát electron khỏi catot của tế bào có giá trị nào sau đây:
A. 4,14eV B. eV25,66 C. eV625,6 D. 41,4eV

Câu 17: Động năng ban đầu cực đại của electron khi bật ra khỏi catot có giá trị nào sau đây ?
A. 25,5 eV B. 2,76 eV C. 2,25 eV D. 4,5 eV

Câu 18: Xác định hiệu điện thế hU để dòng quang điện triệt tiêu

A. 5,52 V B. 6,15 V C. 2,76 V D. 2,25 V
Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 19, 20, 21, 22

Kim loại làm catôt một tế bào quang điện có công thoát êlectron là 2,2 eV. Chiếu vào tế bào quang điện bức
xạ 0 , 4 4 m = . Cho 346,625.10h Js−= .
Câu 19: Giới hạn quang điện của kim loại làm catôt thỏa mãn giá trị nào sau đây:

A. 0,5646 m B. 0,6446 m C. 0,6220 m D. 0,5960 m
Câu 20: Động năng ban đầu cực đại của quang êlectron nhận giá trị nào sau đây:

A. 0,86eV B. 0,62eV C. 0,76eV D. 0,92eV
Câu 21: Vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron có giá trị nào sau đây:

A. 70,468.10
m

s
− B. 50, 468.10

m

s
C. 60, 468.10

m

s
D. 90,468.10

m

s
Câu 22: Muốn triệt tiêu dòng quang điện, phải đặt vào hai cực của tế bào quang điện hiệu điện thế hãm có giá trị nào
sau đây:

A. 0,623V B. 0,686V C. 0,866V D. 0,920V
Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 23, 24, 25

Khi chiếu bức xạ có tần số 152,538.10 Hz vào kim loại dùng làm catôt tế bào quang điện thì êlectron bắn
ra đều bị giữ lại bởi hiệu điện thế hãm 8hU V= . Cho 346,625.10h Js−= , 83.10 /c m s= .

Câu 23: Giới hạn quang điện 0 của kim loại ấy có giá trị nào sau đây:
A. 0,495 m B. 0,695 m C. 0,950 m D. 0,465 m

Câu 24: Bức xạ 152,538.10f Hz= ứng với bước sóng có giá trị nào sau đây:
A. 0,1812 m = B. 0,1182 m = C. 0,2542 m = D. 0,2828 m =

Câu 25: Chiếu vào catôt bức xạ có bước sóng ' 0,36 m = thì hiệu điện thế hãm thỏa mãn giá trị nào sau đây:
A. 1, 24V B. 0,94V C. 1,54V D. 1,12V

Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 26, 27, 28
Chiếu bức xạ có bước sóng 0,552 m = vào catốt một tế bào quang điện, dòng điện bão hòa có cường độ là

2bhI mA= . Công suất của nguồn sáng chiếu vào catốt là 1,2P W= . Cho 346,625.10h Js−= , 83.10 /c m s= .

Câu 26: Số phôtôn đập vào catốt trong 1s có giá trị nào sau đây:

A.
910

8
B.

1610

3
C.

1810

8
D.

1910

3
Câu 27: Số electron bật ra khỏi catốt trong 1s có giá trị nào sau đây:

A. 161,25.10 B. 151,25.10 C. 162,5.10 D. 162, 2.10
Câu 28: Hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện.

A. 0,650% B. 0,375% C. 0,550% D. 0,425%
Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 29, 30, 31

Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,18 m = vào bản âm của một tế bào quang điện. Kim loại dùng làm âm

cực có giới hạn quang điện là 0 0,3 m = .

Câu 29: Tìm công thoát của điện tử bứt ra khỏi kim loại
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A. 396,625.10− J B. 496,625.10− J C. 196,625.10− J D. 190,6625.10− J
Câu 30: Tìm vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron

A. 50,0985.10 m/s B. 50,985.10 m/s C. 59,85.10 m/s D. 598,5.10 m/s
Câu 31: Để triệt tiêu dòng quang điện ta phải đặt vào anod và catod một hiệu điện thế hãm Uh bằng bao nhiêu?

A.  2,76V B. - 27,6V C. - 2,76V D. - 0,276V
Câu 32: Biết giới hạn quang điện của một kim loại là 0,36 m . Tính công thoát kim loại này. Cho hằng số Plăng

346,625.10h −= Js 83.10 /c m s= .

A. 195,52.10− J B. 1955,2.10− J C. 190,552.10− J D. 19552.10− J
Câu 33: Giới hạn quang điện Kẽm là 0,36 m , công thoát của Kẽm lớn hơn của Natri là 1,4 lần. Tìm giới hạn quang
điện của Natri

A.  0,504m B.  0,504mm C. 0,504 m D. 5,04 m
Câu 34: Giới hạn quang điện chùm sáng có bước sóng 04000A = . Tìm hiệu điện thế hãm, biết công thoát của kim
loại làm catod là 2eV

A.  Uh = - 1,1V B.  Uh = - 11V C.  Uh = - 0,11V D.  Uh = 1,1V
Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 35, 36

Biết trong 10s, số electron đến được anod của tế bào quang điện 163.10 và hiệu suất lượng tử là 40%.
Câu 35: Tìm cường độ dòng quang điện lúc này

A.  0,48A B.  4,8A C.  0,48mA D.  4,8mA
Câu 36: Tìm số photon đập vào catod trong 1 phút

A. 1445.10 photon/giây B. 64,5.10 photon/giây

C. 1445.10 photon/phút D. 64,5.10 photon/phút
Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 37, 38, 39

Catod của một tế bào quang điện có công thoát A = 3,5eV. Cho hằng số Plăng h = 346,625.10− Js;
319,1.10em −= kg; e = 191,6.10− C.

Câu 37: Tính giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catod
A. 355 m B. 35,5 m C. 3,55 m D. 0,355 m

Câu 38: Tìm vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện bật ra khỏi catod khi được chiếu sáng bằng bức xạ
có bước sóng 0,25 m = .

A. 50,718.10 /m s B. 57,18.10 /m s C. 571,8.10 /m s D. 50,0718.10 /m s

Câu 39: Tìm hiệu điện thế cần phải đặt giữa anod và catod để làm triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện
A. - 0,146V B.  1,46V C. - 14,6V D. - 1,46V

Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 40, 41, 42
Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 m = chiếu vào catôt của một tế bào quang điện.

Công thoát của kim loại dùng làm catôt là A = 2,25eV. Cho hằng số Plăng h = 346,625.10− Js, 83.10 /c m s= ,
319,1.10em −= kg, e = 191,6.10− C.

Câu 40: Tính giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catod

A. 60,558.10− m B. 65,58.10−  m C. 60,552.10− m D. 60,552.10 − m
Câu 41: Tính vận tốc cực đại của các electron quang điện bị bật ra khỏi catod

A. 50,421.10 m/s B. 54,21.10 m/s C. 542,1.10 m/s D. 5421.10 m/s
Câu 42: Bề mặt catod nhận được công suất chiếu sáng P = 5 mW. Cường độ dòng quang điện bão hòa của tế bào
quang điện Ibh = 1 mA. Tính hiệu suất quang điện

A.  35,5% B.  48,3% C.  55,3% D.  53,5%
Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 43, 44

Công thoát của một electron quang điện khi bứt ra khỏi bề mặt kim loại Đồng là 4,47eV. Cho hằng số Plăng
h = 346,625.10− Js, 83.10 /c m s= , me = 319,1.10− kg, e = 191,6.10− C.
Câu 43: Tính giới hạn quang điện của Đồng

A. 0,278 m B. 2,78 m C. 0,287 m D. 2,87 m
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Câu 44: Khi chiếu bức xạ điện từ có bước sóng 0,14 m = vào một quả cầu bằng Đồng đặt xa các vật khác thì quả
cầu được tích điện đến điện thế cực đại. Khi đó vận tốc cực đại của quang electron là bao nhiêu?

A. 61, 24.10 m/s B. 612,4.10 m/s C. 60,142.10 m/s D. 61, 42.10 m/s
Câu 45: Chiếu một bức xạ điện từ vào một quả cầu bằng Đồng đặt xa các vật khác thì quả cầu đạt được điện thế cực
đại 3V. Hãy tính bước sóng của bức xạ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron?

A. 7 6
0 ax1,66.10 ; 1,03.10 /mm v m s −= = B. 7 6

0 ax16,6.10 ; 1,03.10 /mm v m s −= =
C. 7 6

0 ax1,66.10 ; 10,3.10 /mm v m s −= = D. 7 6
0 ax16,6.10 ; 10,3.10 /mm v m s −= =

Câu 46: Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,452 µm và 0,243 µm vào catôt của một tế bào quang điện. Kim
loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,5 µm. Lấy h = 6,625. 10-34 Js, c = 3.108 m/s và me = 9,1.10-31 kg. Vận tốc
ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng

A. 2,29.104 m/s. B. 9,24.103 m/s C. 9,61.105 m/s D. 1,34.106 m/s
Câu 47: Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,40 m = vào catôt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có công
thoát A = 2,84 eV. Nếu hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 4AKU V= thì động năng lớn nhất của quang electron đập
vào catôt là:

A. 1952,12.10 J− B. 196,4.10 J− C. 1964.10 J− D. 1945,72.10 J−

Câu 48: Khi chiếu vào catôt của một tế bào quang điện bằng Xêsi một bức xạ λ, người ta thấy vận tốc cực đại của
quang electron tại anôt là 58.10 m / s nếu hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 1,2AKU V= . Hiệu điện thế hãm hU đối
với bức xạ trên là:

A. 0,62 V                      B. 1,2 V C.- 1,2 V                        D. 3,02 V
Câu 49: Người ta rọi vào catôt của một tế bào quang điện các ánh sáng đơn sắc. Với ánh sáng có bước sóng

500 nmλ= , dòng quang điện bắt đầu triệt tiêu nếu giữa anôt và catôt có một hiệu điện thế hãm hU . Khi chiếu ánh

sáng có bước sóng ' 1,2λ= λ thì hiệu điện thế hãm giảm còn
h

3
U

4
. Cho 34 8h 6,625.10 Js, c 3.10 m / s−= = . Công thoát

của electron đối với kim loại làm catôt là:
A. 201,9875.10 J− B. 1,24 MeV                    C. 181,9875.10 J− D. 1,24 eV

Câu 50: Chiếu một bức xạ có bước sóng 0, 450 m = vào bề mặt catôt của một tế bào quang điện ta được dòng
quang điện bão hòa có cường độ i. Có thể làm triệt tiêu dòng quang điện này bằng một hiệu điện thế hãm Uh = 1,26V.
Tính vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện cho e = 191,6.10− C; m = 319,1.10− kg.

A. 60,0666.10 /m s B. 60,666.10 /m s C. 66,66.10 /m s D. 666,6.10 /m s

Câu 51: Giới hạn quang điện của Rubi là 0 0,81 m = .  Xác định vận tốc cực đại của các electron quang điện khi
chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,40 m = vào Rubi:

A. 0,744.105m/s B. 7,44.105m/s C. 0,474.105m/s D. 4,74.105m/s
Câu 52: Năng lượng tối thiểu để bức một electron ra khỏi mặt một kim loại Cêsi là 1,88 eV. Dùng tấm kim loại đó để
làm catốt của một tế bào quang điện. Chiếu vào tấm kim loại ấy 1 ánh sáng có bước sóng 0 0,66 m = thì có dòng

quang điện chạy qua tế bào quang điện. Để triệt tiêu dòng quang điện trên ta phải đặt vào giữa anốt và catốt một hiệu
điện thế hãm bằng bao nhiêu:

A. 0,66V B. 6,6V C. - 0,66V D. - 6,6V
Câu 53: Chiếu vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện một bức xạ có bước sóng 0,45 m = , ta thu được dòng
quang điện bão hoà có cường độ là i. Có thể làm triệt tiêu dòng quang điện này bằng một hiệu điện thế hãm

1,26hU V= . Tìm công thoát của electron đối với kim loại làm catốt
A. 1,8 V B. 8,1 V C. 1,8 eV D. 8,1 eV

Câu 54: Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,35 m = vào catốt của một tế bào quang điện, biết kim loại dùng làm catốt
có công thoát 2,48 eV, khi đó ta có dòng quang điện. Để triệt tiêu dòng quang điện này ta phải đặt giữa anốt và catốt
một hiệu điện thế hãm bằng bao nhiêu:

A. - 1,07V B. 1,07V C. 0,17V D. - 1,07V
Câu 55: Chùm electron có năng lượng 35 KeV đập vào một tia Môlipđen phát ra tia X có phổ liên tục. Tính bước
sóng giới hạn min ? Cho h = 346,625.10− Js; 8c 3.10 m/ s= ; 191,6.10e C−= .

A. 103,549.10− m B. 1035,49.10− m C. 100,3549.10− m D. 10354,9.10− m
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Câu  56: Một đèn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 60,4.10 m −= được dùng để chiếu vào một tế bào quang điện.
Bề mặt của catôt nhận được một công suất chiếu sáng P = 3 mW; cường độ dòng quang điện bão của tế bào quang

điện i = 66,43.10 A− . Tính tỉ số
'

n

n
v ới n: số photon mà catôt nhận được trong mỗi giây; n’: số electron bị bật ra trong

mỗi giây. Cho h = 346,625.10− Js; c = 83.10 m/s.
A.  0,15025 B.  150,25 C.  510,25 D.  51,025

Câu  57: Chiếu bức xạ có bước sóng 0,438 m = vào catôt của tế bào quang điện. Cho h = 346,625.10− Js;
83.10c = m/s; 19 311,6.10 ; 9,1.10ee C m kg− −= = . Tính vận tốc ban đầu cực đại của các quang điện tử nếu có khi

catôt là Kẽm có công thoát A0 = 56,8.10-20J và khi catôt là Kali có giới hạn quang điện 0 0,62 m = .

A. Xảy ra đối với catôt là Kali và v0 = 0,541.106 m/s
B. Xảy ra đối với catôt là Kali và v0 = 5,41.106 m/s
C. Xảy ra đối với catôt là Kẽm và v0 = 2,615.106 m/s
D. Xảy ra đối với catôt là Kẽm và v0 = 26,15.106 m/s

Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 58, 59, 60
Chiếu bức xạ điện từ có bước sóng  = 0,14 m vào catôt của tế bào quang điện bằng Đồng, công thoát của

Đồng A = 4,47 eV. Cho biết: h = 6,625.10-34Js; c = 3.108 m/s, e = 1,6.10-19C.

Câu 58: Giới hạn quang điện của Đồng:
A. 0,478 m B. 0,406  m C.  0,387 m D. 0,278 m

Câu 59: Tính động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện được bứt ra khỏi catôt.

A. 7,044.10-19J. B. 0,406 m C. 7,144.10-19J                    D. 7,204.10-19J

Câu 60: Phải đặt hiệu điện thế hãm bằng bao nhiêu để triệt tiêu dòng quang điện trong tế bào quang điện.
A. 4,50V                         B. 4,48V C. 4,40V                            D.4,02V

Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 61, 62, 63
Khi chiếu một bức xạ điện từ vào bề mặt catôt của một tế bào quang điện, tạo ra dòng quang điện bão hòa.

Người ta có thể làm triệt tiêu dòng điện này bằng một hiệu điện thế hãm có giá trị 1,3V. Dùng màn chắn tách ra một
chùm hẹp các electron quang điện và cho đi vào một từ trường đều có B = 6.10-5T. Cho

19 311,6.10 ; 9,1.10ee C m kg− −= = .

Câu 61: Vận tốc cực đại của quang electron.
A.  0,68.105 m/s B.  0,68.106 m/s C.  0,86.105 m/s D.  0,86.106 m/s

Câu 62: Tính lực tác dụng lên electron:
A. 6,528.10-17N B. 6,528.10-18N C. 5,628.10-17N D. 5,628.10-18N

Câu 63: Tính bán kính quỹ đạo của electron chuyển động trong từ trường:
A. 0,64m B. 0,064m C. 0,046m D. 0,46m

Câu 64: Một điện cực phẳng bằng nhôm được chiếu bằng ánh sáng tử ngoại có bước sóng 83nm = . Hỏi electron
quang điện có thể rời xa mặt điện cực một khoảng tối đa là bao nhiêu. Nếu bên ngoài điện cực có một điện trường cản
E = 7,5 V/cm. Biết giới hạn quang điện của nhôm là 0 332nm = .

A. 0,15m B. 0,51m C. 1,5.10-2m D. 5,1.10-2m
Câu 65: Catot của một tế bào quang phổ được phủ một lớp Cêxi, có công thoát là 1,9 eV. Catot được chiếu sáng bởi
một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,56 m = . Dùng màu chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang

điện và hướng nó vào một từ trường đều có B


vuông góc với axmv


của electron và B = 6,1.10-5 T. Xác định bán kính
của quỹ đạo các electron đi trong từ trường.

A.  0.36cm B.  0,63cm C.  3,06cm D.  6,03cm
Câu 66: Tính độ cảm ứng từ B để uốn cong quỹ đạo của các quang electron do Bari phát ra dưới tác dụng của bước
sóng tới 4000A0 theo một đường tròn có bán kính R = 20cm. Cho biết công thoát electron vuông góc với cảm ứng từ
B


.
A.  13.10-5 T B.  31.10-5 T C.  1,3.10-5 T D.  3,1.10-5 T
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Câu 67: Khi chiếu lần lượt 2 bức xạ điện từ có bước sóng 1 0,25 m = và 2 0,3 m = vào một tấm kim loại, người
ta thấy vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v1 = 7,31.105 m/s, v2 = 4,93.105 m/s. Xác định khối
lượng của electron.

A.  m = 0,91.10-31kg B.  m = 1,9.10-31kg C.  9,1.10-31kg D.  1,6.10-19kg
Câu 68: Khi chiếu bức xạ có tần số f1 = 2,2.1015Hz vào một kim loại thì có hiện tượng quang điện và các quang
electron bắn ra đều bị giữ lại bởi hiệu điện thế hãm Uh1 = 6,6V. Còn khi chiếu bức xạ f2 = 2,538.1015Hz vào kim loại
đó thì các quang electron bắn ra đều bị giữ lại bởi hiệu điện thế hãm Uh2 = 8V. Xác định hằng số Plank.

A.  6,627.10-34Js B.  6,625.10-34Js C.  6,265.10-34Js D.  6,526.10-34Js
Câu 69: Trong một ống Rơghen người ta tạo ra một hiệu điện thế không đổi giữa hai cực. Trong một phút người ta
đếm được 6.1018 điện tử đập vào catốt. Tính cường độ dòng điện qua ống Rơghen

A. 16mA B. 1,6A C. 1,6mA D. 16A
Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 70, 71, 72

Trong một ống Rơghen, số electron đập vào đối catốt trong một giây là n = 5.1015 hạt, vận tốc của mỗi hạt
là 8.107 m/s.
Câu  70: Tính cường độ dòng điện qua ống:

A. 8.10-4A B. 0,8.10-4A C. 3,12.1024A D. 0,32.10-4A
Câu  71: Tính hiệu điện thế giữa anốt và catốt:

A. 18,2 V B. 18,2 kV C. 81,2 kV D. 2,18 kV
Câu  72: Tính bước sóng nhỏ nhất trong chùm tia Rơghen do ống phát ra:

A. 0,68.10-9m B. 0,86.10-9m C. 0,068.10-9m D. 0,086.10-9m
Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 73, 74, 75

Chùm tia Rơghen phát ra từ một ống Rơghen, người ta thấy có những tia có tần số lớn nhất và bằng
fmax

195.10 C−= .
Câu 73: Tính động năng cực đại của electron đập vào catốt:

A. 3,3125.10-15 J B. 33,125.10-15 J C. 3,3125.10-16 J D. 33,125.10-16 J
Câu 74: Tính hiệu điện thế giữa hai cực của ống:

A. 20,7 kV B. 207 kV C. 2,07 kV D. 0,207 kV
Câu 75: Trong 20s người ta xác định có 108 electron đập vào catốt. Tính cường độ dòng điện qua ống:

A. 0,8A B. 0,08A C. 0,008A D. 0,0008A
Dùng dữ kiện sau để trả lời câu 76, 77, 78, 79

Một ống phát ra tia Rơghen, phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5.10-10m
Câu 76: Tính năng lượng của photon tương ứng:

A. 3975.10-19J B. 3,975.10-19J C. 9375.10-19J D. 9,375.10-19J
Câu 77: Tính vận tốc của điện tử đập vào đối âm cực và hiệu điện thế giữa hai cực của ống:

A.
629,6.10 /

2484

v m s

U V

 =


=
B.

6296.10 /

248,4

v m s

U V

 =


=
C.

692,6.10 /

2484

v m s

U V

 =


=
D.

6926.10 /

248, 4

v m s

U V

 =


=
Câu 78: Khi ống hoạt động thì dòng điện qua ống là I = 2 mA. Tính số điện tử đập vào đối âm cực trong mỗi giây:

A. 125.1013 B. 125.1014 B. 215.1014 D. 215.1013

Câu 79: Tính nhiệt lượng tỏa ra trên đối âm cực trong một phút:
A. 298J B. 29,8J C, 928J D. 92,8J

Câu  80: Trong một ống Rơghen, biết hiệu điện thế giữa anốt và catốt là U = 2.106V. Hãy tính bước sóng nhỏ nhất
min của tia Rơghen do ống phát ra:

A. 0,62mm B. 0,62.10-6m C. 0,62.10-9m D. 0,62.10-12m
Câu  81: Dòng điện qua ống Rơnghen là 1,6 mA. Tính số electron đập vào đối catốt trong 1 phút.

A. 6.1017 B. 9,6.1016 C. 7,22.1017 D. 6,6.1017.
Câu 82: Hiệu điện thế giữa hai điện cực của ống Cu-lít-giơ ống tia X là U AK = 2.104 V, bỏ qua động năng ban đầu
của êlectron khi bứt ra khỏi catốt. Tần số lớn nhất của tia X mà ống có thể phát ra xấp xỉ bằng

A.  4,83.1021 Hz B. 4,83.1019 Hz C. 4,83.1017 Hz D. 4,83.1018 Hz
Câu 83: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êlectrôn
êlectron phát ra t ừ catốt bằng không. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34Js, điện tích nguyên tố bằng 1,6.10-19C. Tần
số lớn nhất của tia Rơnghen do ống này có thể phát ra là

A. 60,380.1018Hz. B. 6,038.1015Hz. C. 60,380.1015Hz.         D. 6,038.1018Hz.
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