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11 кл. Лабораторна робота “Дослідження параметрів компакт-диску”

Лабораторна робота призначена для проведення під час лабораторного практикуму.

Мета роботи: визначити відстань між доріжками компакт-диску з використанням явища
дифракції світла.

Обладнання: прилад для визначення довжини світлової хвилі, лазерна указка,
дифракційна решітка з періодом 1/100, фрагмент компакт-диску.

Теоретична частина.

Сучасні компакт-диски мають відбивний шар, який після запису інформації
перетворюється на високоякісну дифракційну решітку з дуже малим періодом. Завдання
даної роботи дослідити цю решітку за допомогою світлових хвиль, що генеруються
напівпровідниковим лазером (дитячою лазерною указкою). Робота проводиться у два
етапи. На першому етапі визначається довжина світлової хвилі за допомогою стандартної
шкільної дифракційної решітки. Розмістивши лазерну указку за прохідною дифракційною

решіткою спостерігають утворення
інтерференційних максимумів 1-го,
2-го або 3-го порядку на пересувній
лінійці приладу для визначення
довжини світлової хвилі (рис.1)
Визначивши відстані a та b,
скориставшись формулою
дифракційної решітки, вираховують
довжину світлової хвилі лазера:

На другому етапі прохідну решітку замінюють на попередньо вирізаний фрагмент
компакт-диску. Лазерна указка розміщується так, щоб її промінь проходив крізь

щілину у пересувній лінійці приладу
(рис.2). У цій конфігурації спостерігається
найкраще максимум 1-го порядку.
Повторно визначивши відстані a та b,
визначають період відбивної дифракційної
решітки, половина якого x і буде шуканою
відстанню між інформаційними доріжками
компакт-диску.

(Фрагмент компакт-диску необхідно попередньо вирізати так як
вказано на рис. 3.)
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Рис. 2.
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Хід роботи.

1. Встановити прохідну дифракційну решітку у приладі для вимірювання довжини
світлової хвилі.

2. Розмістивши пересувну планку приладу на відстані bn 10-15 см від решітки і,
пропустивши крізь решітку промінь лазера, визначити його відхилення an у спектрі
2-го або 3-го порядку.

3. Переміщаючи на декілька сантиметрів планку, повторити вимірювання відстані аn.
4. Замінити прохідну дифракційну решітку на фрагмент компакт-диску.
5. Розмісти лазерну указку зі сторони пересувної лінійки, пропускаючи промінь у

щілину.
6. Переміщаючи планку, виміряти тричі відстані an та bn для спектра 1–го порядку.
7. Результати досліду занести у таблицю.
8. Виконати розрахунки довжини хвилі лазера n у кожному досліді, її середнє

значення ср.
9. Розрахувати відстань між доріжками в кожному досліді xn, використовуючи

середнє значення довжини хвилі ср та розрахувати середнє значення відстані xcр.
10. Результати обрахунків та похибки занести у таблицю. Зробити висновок.

Таблиця результатів.

1-й етап

№ an (м) bn (м) n (нм) ср(нм)  (нм)
1.
2.
3.

2-й етап

№ an (м) bn (м) xn (мкм) xcр(мкм) x x(мкм)
1.
2.
3.

! Застереження:

Перед проведенням роботи необхідно наголосити учням про шкідливість прямого
потрапляння лазерного випромінювання на сітківку ока.


