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6. Difracció: mesura de la separació entre ranures d'un CD 

Objectius 
• Mesurar la distància de separació entre les ranures definides per les marques a la superfície 

d'un disc compacte (CD). 

Introducció 
Per determinar la distància de separació entre les ranures definides per les marques a la 
superfície d'un disc compacte s'utilitza un punter làser que emet una llum pràcticament 
monocromàtica de 650 nm. La difracció que s'observa en fer incidir la llum sobre la superfície 
del CD permet calcular la separació entre ranures.  
En un CD hi ha una capa brillant d'un metall amb unes marques molt fines que defineixen uns 
cercles concèntrics a unes distàncies molt petites. Aquesta superfície actua com una xarxa de 
difracció. La llum que arriba al CD es reflecteix de manera que per a cada ranura hi ha una font 
de llum (punts de la figura) i totes elles emeten en fase.  

Si es considera una direcció determinada, on la diferència de camins de la llum emesa per 
dues ranures adjacents és ∆x, es compleix que  

sin x
d

ϕ ∆=  

sent  d la separació entre dues ranures. 
En produir-se interferències dels diversos feixos de llum s'observen zones lluminoses 
(interferències constructives) i zones fosques (interferències destructives).  
Hi ha interferència constructiva en aquelles direccions que la diferència de camins és múltiple 
de la longitud d’ona: x nλ∆ =      per   n=0,1,2.... 
Per tant, hi ha interferència constructiva en les direccions que compleixen: 

d 
∆∆∆∆x 
ϕϕϕϕ 

ϕϕϕϕ 
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d
nλϕ =sin             per   n=0,1,2... 

 
sent d la separació entre ranures i ϕ l'angle que fa el raig desviat respecte a la direcció 
d'incidència i n un nombre enter. Aquesta equació s’anomena equació de Bragg. 
Per n=0 es dóna la interferència d'ordre zero 
Per n=1 la de primer ordre 
Per n=2 la de segon ordre, etc. 
 

Material  
− Punter làser 
− Tapa d'una capsa de sabates 
− Full blanc 

− Suports, pinces i nous 
− Flexòmetre 
− Disc compacte o CD-ROM 

 

Procediment 

Muntatge i execució de l'experiència 
1. Subjecta amb un suport el CD en posició vertical. 
2. Subjecta amb un suport el punter en posició horitzontal de manera que la llum incideixi en 

l’equador del disc. 
3. Enganxa el full blanc a l’interior de la tapa de la capsa a fi que serveixi de pantalla. 
4. Situa entremig del punter i el CD la tapa de la capsa, de manera que estigui paral·lela al 

disc, i fes un foradet al punt on incideixi la llum a fi que aquesta pugui travessar-la i arribar 
al disc. La tapa ha d'estar a una distància entre 10 i 20 cm del punter amb la cara blanca 
enfrontada al costat del disc. 

5. Encén el punter (amb una pinça d'estendre es pot mantenir sempre premut l'interruptor). 
 
Observacions qualitatives 
Observa que en el full blanc s'han format  tres punts de llum: un central (interferència d'ordre 0) 
i dos equidistants del centre (interferència d'ordre 1). 
 

Adquisició de dades 
 
1. Mesura la distància des del full blanc al CD,  

a = 

 

apunter 

pantalla 

CD b 

Pantalla 
vista de 
front 
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2. Mesura les distàncies de les taques lluminoses laterals a la taca central (han de ser 
iguals, en cas contrari moveu  la caixa. 

b =  

 
3. Repeteix les mesures modificant la distància de la caixa de sabates del CD (distància a 

de la figura). 
 

 
No dirigiu el feix làser als ulls de cap persona 

 

Conclusions 

Anàlisi de les dades 
1. Amb trigonometria calcula l'angle que formen els feixos que incideixen en els punts 

laterals respecte al feix central,  
a
barctan=ϕ .  

2. Tingues en compte que la longitud d’ona del punter és de 650 nm i que n=1. Amb la 
fórmula de Bragg calcula la separació entre ranures, d. 

 
3650.10

sin
md µ

ϕ

−

=  

3. Omple la següent  taula: 
 

a b sinϕϕϕϕ d 
    

    

    

 
4. Fes la mitjana dels valors obtinguts per a d. 
5. La distància de separació és: ............................. 

 

Qüestionari 
1. Per a quin angle haurien d'aparèixer les interferències de segon ordre? Verifica si és així. 
2. Poden haver-hi interferències de tercer ordre? Per què? 
3. El CD es comporta com una xarxa de difracció. Pots dir de quantes línies per mm és la 

xarxa?  
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Difracció: mesura de la separació entre ranures d'un CD 
Material per al professorat 

Orientacions didàctiques 

Temporització 
! 1 hora per a l’experimentació, les conclusions i el qüestionari 
 
Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de batxillerat 
 
Orientacions metodològiques 
Aquesta activitat permet comprendre el fenomen de la difracció de la llum com a conseqüència 
de les interferències produïdes per diferents emissors de llum. Cal que l’alumnat que la realitzi 
hagi estudiat aquests fenòmens i conegui les condicions matemàtiques perquè es produeixin 
interferències constructives i destructives. 
En cas de poc temps aquesta activitat es pot fer com a demostració del fenomen de la difracció 
ometent la presa de dades i càlculs. 
 
Propostes de recerca 
Un cop mesurada la distància d es pot proposar fer l’estimació de la capacitat en bytes d’un 
CD. 
Per això s’ha de suposar que cada unitat d'informació (bit) s'emmagatzema en una superfície 
de 1,6 µm x 1,6 µm. 
Cal calcular la superfície enregistrable del CD, la qual correspon a un anell els radis del qual es 
poden mesurar (aproximadament,  radi exterior 5,9 cm i radi interior 1,8 cm). 
Un MB (megabyte) correspon a 1024 kB i un KB correspon a 1024 B i un B a 8 bits. 
El resultat que s’obté, amb els radis indicats, està sobre els 460 MB. El valor indicat en els CD 
és de 650 MB. 
 

Orientacions tècniques 
El punter làser es pot comprar en botigues de curiositats o mercats a un preu força reduït. 
El CD pot ser un CD-ROM que no estigui en bones condicions.  
 

 

El punter làser té poca potència (entre 1 i 5 mW) i respecte a la pell és 
completament innocu, no en canvi respecte als ulls ja que aquests són molt 
més sensibles. El dany produït sobre la retina és acumulatiu i por causar 
problemes amb el pas del temps. Per tant no s'ha de mirar directament a la 
sortida del feix. 

 
 

Conclusions 

Resultats esperats 
La distància real de separació entre ranures és d’uns 1,6 µm. 
 



Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia  
 

6. Difracció: mesura de la separació entre ranures d’un CD,  5 de 5  Ones 

 
 

Respostes al qüestionari 
1. Per a quin angle haurien d'aparèixer les interferències de segon ordre? Verifica si 

és així. 
Cal posar el valor n=2 i coneixent la distància a entre la pantalla i el CD i la distància d 
calculada de separació de les ranures, aïllar l’angle de l’equació de Bragg. Amb l’angle 
determinar b. Observar si a la distància b als dos costats de la taca central es veu alguna 
taca feble de llum- pot ser que quedi fora de la pantalla . 

2. Poden haver-hi interferències de tercer ordre? Per què? 
 No es poden apreciar perquè les taques que apareixen són massa febles i molt 

allunyades de la taca central.  
3. El CD es comporta com una xarxa de difracció. Pots dir de quantes línies per mm 

és la xarxa? 
De 625 línies/mm 

31 linia 10 625
1,6 1 

m linies
m mm mm

µ
µ

=  

 
 
 
 


