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LIÊN KẾT SDG GIỚI THIỆU

Mặt trời tạo ra ánh sáng trắng, nó bao gồm ánh sáng của tất cả các màu: 
đỏ, cam, vàng, lục, lam và � m. Ánh sáng là một loại sóng, và mỗi màu này 
tương ứng với một tần số khác nhau và do đó có một bước sóng ánh sáng 
khác nhau. Các màu trong quang phổ cầu vồng được sắp xếp theo tần số 
của chúng: Ánh sáng � m và xanh lam có tần số cao hơn ánh sáng vàng, da 
cam và ánh sáng đỏ.

Khi ánh sáng trắng từ mặt trời xuyên qua bầu khí quyển của trái đất, nó sẽ 
va chạm với các phân tử khí. Các phân tử này khiến ánh sáng bị tán xạ. Ánh 
sáng có bước sóng càng ngắn thì càng bị tán xạ bởi khí quyển. Bởi vì bước 
sóng của ánh sáng xanh lam ngắn hơn rất nhiều nên nó bị tán xạ nhiều hơn 
ánh sáng đỏ khoảng mười lần.

Ngoài ra, tần số của ánh sáng xanh, so với ánh sáng đỏ, gần với tần số cộng 
hưởng của các nguyên tử và phân tử của không khí hơn. Tức là, nếu các 
electron liên kết với các phân tử trong không khí bị đẩy, chúng sẽ dao động 
với tần số riêng còn cao hơn tần số của ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh đẩy 
các electron có tần số gần với tần số cộng hưởng tự nhiên của chúng, làm 
cho ánh sáng xanh bị bức xạ lại theo mọi hướng trong một quá trình gọi là 
tán xạ. Ánh sáng đỏ không bị tán xạ � ếp tục đi theo hướng ban đầu của nó. 
Khi bạn nhìn lên bầu trời, ánh sáng xanh bị tán xạ là ánh sáng mà bạn nhìn 
thấy.

Khi ánh sáng mặt trời truyền qua bầu khí quyển, ánh sáng xanh lam 
tán xạ nhiều hơn các màu khác, khiến cho ánh sáng truyền qua có 
màu vàng cam chủ đạo. Ánh sáng tán xạ làm cho bầu trời có màu 
xanh lam; còn ánh sáng truyền qua lại làm cho hoàng hôn có màu đỏ 
cam.
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Tại sao bầu trời màu xanh?1
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Tại sao hoàng hôn màu đỏ?
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Đổ đầy nước vào bình chứa nước.1

2

3
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Fig 1

Fig 2

Tại sao mặt trời lặn có màu đỏ cam? Khi mặt trời nằm ở 
đường chân trời, quãng đường ánh sáng di chuyển qua 
bầu khí quyển đến mắt bạn sẽ xa hơn so với khi mặt trời 
ở ngay trên đầu. Khi mà ánh sáng của mặt trời lặn đến 
mắt bạn, hầu hết các màu sắc của ánh sáng đã bị phân 
tán hết. Ánh sáng cuối cùng mà bạn nhìn thấy có màu đỏ 
cam.

Ánh sáng tím có bước sóng thậm chí còn ngắn hơn ánh 
sáng xanh: Nó tán xạ nhiều hơn ánh sáng xanh. Vậy tại 
sao bầu trời không có màu tím? Đơn giản là vì ánh sáng 

2
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NGUYÊN VẬT LIỆU/ Chuẩn bị

Hộp nhựa trong suốt hoặc cốc, 
lọ hoặc bể cá lớn

Nước máy

Đèn pin

Một vài giọt sữa (hoặc một ít sữa bột) 
để bỏ vào nước trong bể cá để ta có thể 
thấy được chùm � a sáng

Bộ lọc phân cực, chẳng hạn như thấu kính 
từ một cặp kính râm phân cực cũ

Không bắt buộc: Thẻ trắng

NHIỆM VỤ/QUY TRÌNH

Đặt nguồn sáng để chùm � a sáng chiếu xuyên 
qua bình chứa. (Xem sơ đồ dưới đây; nhấp để 
phóng to.)

Bỏ sữa vào, mỗi lần một vài giọt (hoặc dùng sữa 
bột, mỗi lần một chút). Khuấy cho đến khi bạn 
có thể nhìn thấy rõ chùm � a chiếu qua chất lỏng.

Quan sát chùm � a từ thành bể và sau đó từ hướng đối 
diện chùm � a (xem sơ đồ trên). Bạn cũng có thể để ánh 
sáng chiếu vào một tấm thẻ trắng được đặt ở thành bể 
đối diện với chùm sáng. Nhìn từ bên cạnh, chùm � a có 
màu trắng xanh; từ hướng đối diện, nó trông có màu 
vàng cam.

Nếu bạn thêm đủ sữa vào nước, bạn sẽ có thể thấy 
màu của chùm � a thay đổi từ trắng xanh sang vàng cam 
dọc theo chiều dài của chùm � a.

KHUYẾN KHÍCH THẢO LUẬN 
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tím không đủ nhiều. Mặt trời tạo ra nhiều ánh sáng xanh 
hơn ánh sáng tím, vì vậy hầu hết các ánh sáng tán xạ 
trên bầu trời đều có màu xanh.

TÁC GIẢ VÀ NGUỒN
Học viện Giáo viên Exploratorium
https://www.exploratorium.edu/snacks/blue-sky
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Sự tán xạ làm phân cực ánh sáng vì ánh sáng là sóng 
ngang. Chiều của dao động ngang của điện trường được 
gọi là chiều phân cực của ánh sáng.

Chùm ánh sáng chứa các photon ánh sáng phân cực 
theo mọi hướng - theo chiều ngang, chiều dọc và tất cả 
các góc ở giữa. Chỉ xét ánh sáng phân cực thẳng đứng 
đi qua bể. Ánh sáng này có thể tán xạ sang một bên và 
vẫn phân cực theo chiều dọc, nhưng nó không thể tán 
xạ lên phía trên! Để giữ được đặc tính của sóng ngang 
sau khi tán xạ, chỉ có ánh sáng phân cực dọc mới có thể 
bị tán xạ sang một bên và chỉ ánh sáng phân cực ngang 
mới có thể bị tán xạ lên trên. Điều này được thể hiện 
trong sơ đồ dưới đây.

Sự tán xạ có thể phân cực ánh sáng. Đặt một bộ lọc 
phân cực giữa đèn pin và bể. Xoay bộ lọc trong khi một 
người xem chùm tia được truyền từ phía trên và một 
người khác xem nó từ phía bên cạnh. Để ý rằng khi 
người nhìn từ trên cao xuống thấy một chùm tia sáng, 
người nhìn từ bên cạnh sẽ thấy một chùm tia mờ và 
ngược lại.

Bạn cũng có thể giữ bộ lọc phân cực giữa mắt của bạn 
và bể, rồi xoay bộ lọc để làm cho chùm sáng trông sáng 
hoặc mờ. Bộ lọc và sự tán xạ gây phân cực ánh sáng. 
Khi hai bản phân cực thẳng hàng thì chùm sáng đó sẽ 
sáng; khi chúng ở góc vuông, chùm sáng sẽ bị mờ.

Fig 3
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