
Badanie dyfrakcji fali światła na płycie CD

1. Zależności teoretyczne.

Rys.1 Geometria odbicia fali od powierzchni płyty CD

Na powierzchnię płyty CD padają dwa promienie światła (1) i (2), odbijające się od sąsiednich 
gładkich przestrzeni między rowkami płyty, w których zapisywane są dane cyfrowe. Obydwa 
promienie są równoległe do siebie i tworza kąt  α  z linią prostopadłą do powierzchni płyty.
W momencie kiedy promień (1) odbija się już od powierzchni płyty, promień (2) ma jeszcze do 
przebycia odcinek a = d sin(α)  do punktu odbicia (gdzie d jest odległością między środkami 
obszarów odbijających na płycie). Zbadajmy co się stanie, jeżeli obydwa promienie odbiją się pod 
kątem β do linii prostopadłej do powierzchni płyty. W takim układzie po odbiciu promień (1) 
będzie musiał przebyć drogę o b = d sin(β) dłuższą niż promień (2). Tak więc promień (1) w czasie 
całego odbicia przebędzie drogę dłuższą o:

Promienie te będą się nawzajem wzmacniać, jeżeli wyliczona powyżej różnica dróg optycznych 
będzie równa całkowitej wielokrotności długości fali, czyli nλ .  Złożenie tych wzorów daje relację 
określająca wartości kątów β, dla których możemy zobaczyć promienie odbite. 

sin =sin nd

gdzie n może przybierać wartości całkowite ( ...,-3,-2,-1,0,1,2,3,... ), zaś λ jest długością fali światła 
czerwonego emitowanego przez używane z doświadczeniu wskaźniki laserowe.  Warto zauważyć, 
że dla n=0 różnica dróg obu promieni wynosi zero i w takiej sytuacji kąt odbicia promieni MUSI 
być równy kątowi padania, czyli sin(α) = sin(β), tak jak obserwujemy to dla zwykłego lustra. 
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 s=b−a=d [sin −sin ]



2. Wykonanie doświadczenia:

Rys.2 Geometria pomiaru kątów w doświadczeniu.

Ustawić klocek aluminiowy z naklejonym na nim kawałkiem płyty CD tak, aby prostopadła do 
niego linia pokrywała się z kierunkiem 0˚  (dłuższa linia na kartce ze skalą kątową).  Klocek należy 
ustawić tak, aby punkt odbicia promienia od płyty CD wypadał dokładnie na środku koła ze skalą 
kątową. Pomiar zostanie wykonany dla ośmiu wartości kąta α : 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 i 70 stopni. 
Dla każdej ustawionej wartości kąta wykonać należy opisaną poniżej sekwencję czynności.

1. Ustawić wskaźnik laserowy na linii padania promienia, właczyć laser i ustawić jego 
promień tak aby był on ustawiony pod kątem α  kierunku 0˚  i aby padał na płytę CD 
dokładnie na środku koła. 

2. Odczytać dla wszystkich zauważonych promieni odbitych (np. używając kawałka kartki 
jako ekranu na obwodzie skali) wartości kątów do kierunku 0˚, tzn. kątów β na powyższym 
rysunku. Można się ograniczyć do dwóch promieni w lewo i w prawo od promienia z n=0 
(wiązka główna, spełniająca normalne prawo odbicia). Promienie odbite po tej samej 
stronie, co promień padający liczymy z ujemnymi kątami  β .

3. Wpisać odczytane kąty  β  do poniższej tabelki:

α β (n=-2) β (n=-1) β (n=0) β (n=1) β (n=2)
0
10

Po zakończeniu pomiarów wykonać na papierze milimetrowym wykres sin(β) jako funkcję sin(α) 
dla wszystkich promieni odbitych (n=-2,-1,0,1,2).  Ze wzoru na sin(β) widać, że proste dla 
kolejnych wartości n bedą przesunięte w pionie o wartość λ/d, więc wartość ta może zostać 
wyznaczona z rysunku. Ze znajomości λ=650 nm wyznaczyć odległość rowków na płycie CD.
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