
Dyfrakcja na siatce w 3 wymiarach

Wojciech Wasilewski

CELEM �WICZENIA JEST:

1. Monta» modelu teoretycznego z dostarczonych ele-
mentów

2. Wykonanie pomiarów potwierdzaj¡cych teori¦

Przed ¢wiczeniem wykonaj wszystkie polecenia Oblicz,
Wykonaj rysunek. Polecenia z * s¡ trudniejsze � opcjo-
nalne. Materiaª sekcji I jest niezb¦dny do wykonania
¢wiczenia. Kolejne sekcje s¡ pomy±lane jako dodatkowe
informacje o coraz to wy»szym stopniu trudno±ci.

I. ELEMENTY

Proponujemy monta» modelu teoretycznego z kilku
prostych elementów

A. Fala pªaska

Niech fala elektromagnetyczna padaj¡ca na siatk¦ b¦-
dzie opisana wzorem:

~E(x, y, z, t) = <~εA exp(i~k · ~r − iωt), (1)

gdzie Ex oznacza »e jedynie pole elektryczne w osi x

jest niezerowe (fala spolaryzowana liniowo), ~k nazywamy
wektorem falowym, < oznacza cz¦±¢ rzeczywist¡, ~ε jest
wersorem jednostkowym (kierunkiem drga« pola) za± A
jest amplitud¡ fali. Zauwa», »e amplituda mo»e by¢ ze-
spolona. Wówczas jej argument argA decyduje o fazie
fali, za± moduª |A| o maksymalnym polu elektrycznym.
Fala taka biegnie w kierunku wskazywanym przez wektor

falowy ~k.
Z równa« Maxwella wynikaj¡ ograniczenia powy»sze

parametry. Z równania ∇ · ~E = 0 uzyskujemy warunek

poprzeczno±ci fali: ~ε ⊥ ~k za± z poª¡czenia równa« na
rotacje warunek na dªugo±¢ wektora falowego:

~k2 = ω2/c2. (2)

Oblicz 1. Jaki k¡t tworzy wektor falowy ~k fali pªa-
skiej o λ = 500 nm z osi¡ z je±li kx = 2π × 1000/mm
oraz ky = 0 ? W jakim kierunku drga pole je±li jest to
kierunek prostopadªy do osi z?
Zagadka* Niech ~εA = (x̂ + iŷ)V/m. Jakiemu kie-

runkowi pola elektrycznego (w funkcji czasu) odpowiada
taka amplituda?

B. Emisja z pªaszczyzny

Rozwa»my pªaszczyzn¦ xy na której g¦sto rozstawiono
anteny (np mikrofalowe) zasilane z generatorów. Roz-
wa»my sytuacj¦, kiedy cz¦sto±¢ wszystkich generatorów
byªa identyczna i wynosiªa ω za± faza generatora dopro-
wadzaj¡cego sygnaª do anteny o wspóªrz¦dnych (x, y) wy-
nosiªa φ(x, y) = axx + ayy. Oznaczaj¡c symbolem ⊥
kierunek prostopadªy do z napiszemy φ(~r⊥) = ~a⊥ · ~r⊥.
Generatory ustawiamy w taki sposób aby zapisana faza
byªa faz¡ drga« pola elektrycznego tu» za anten¡. Niech
o± x b¦dzie ustawiona wzdªu» kierunku drga« pola emi-
towanego przez anteny. Spodziewamy si¦ wówczas, »e
pole elektryczne bezpo±rednio na wyj±ciu z anten b¦dzie
postaci:

~Eo(x, y, z = 0, t) = <x̂A0 exp(i~a⊥ · ~r⊥ − iωt). (3)

Oblicz 2. Czy istnieje taka fala pªaska, która w
pªaszczy¹nie z = 0 jest zgodna z powy»szym? Jaki byªby
jej wektor falowy? Czy dla dowolnego ~a⊥ mo»na uzyska¢
zgodno±¢?

C. Superpozycja fal

Równania Maxwella s¡ liniowe. Suma rozwi¡za« z do-
wolnymi wagami te» jest rozwi¡zaniem.

D. Szereg Fouriera

Dowoln¡ (�zycznie sensown¡) funkcj¦ periodyczn¡
f(x+ ∆) = f(x) mo»na rozwin¡¢ w szereg Fouriera:

f(x) =

∞∑
n=−∞

cne
inKx K = 2π/∆ (4)

gdzie wspóªczynniki rozkªadu cn s¡ zespolone. Powy»-
sza posta¢ wprost pasuje do fal pªaskich.
Wzór (4) mo»na odwróci¢ mno»¡c obie strony przez

exp(−imKx) i caªkuj¡c obustronnie o jednym okresie.
Otrzymamy wówczas:

cm =

∫ ∆

0

dx

∆
f(x)e−imKx. (5)

Alternatywnie mo»na szereg Fouriera zapisa¢ w po-
staci:

f(x) = c0 +

∞∑
n=1

pn cos(nKx) + qn sin(nKx) (6)
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Oblicz 3. Powtórz opisany rachunek i wyprowad¹
wersj¦ wzoru (5) w której caªka przebiega od −∆/2 do
∆/2.
Oblicz 4. Amplitudy cn rozkªadu fali prostok¡tnej

o wypeªnieniu ε, f(x) = 1 dla −∆ε/2 < x < ∆ε/2 i
okresowo powtórzone z okresem ∆ oraz f(x) = 0 dla po-
zostaªych x. Zacznij od naszkicowania wykresu funkcji.
Oblicz 5. Amplitudy pn i qn w funkcji cn. Która

posta¢ jest wygodniejsza do rachunków a która lepiej od-
daje charakter (parzysto±¢) funkcji?
Oblicz 6. Jak zmieni¡ si¦ amplitudy rozkªadu cn

je±li funkcja f(x) zostanie przesuni¦ta o δ? Dla ustalenia
notacji: f ′(x) = f(x− δ), wyra¹ c′m przez cm.

E. Amplitudowa siatka dyfrakcyjna

Aby przeanalizowa¢ dziaªanie pªaskiej siatki dyfrakcyj-
nej wygodnie podzieli¢ przestrze« na dwie cz¦±ci z < 0
od strony padania fali oraz z > 0. Pole wychodz¡ce
E> wprost za siatk¡ mo»na wyrazi¢ jako iloczyn pola
wchodz¡cego E< i funkcji transmisji amplitudowej siatki
τ(x, y):

E>(x, y, z = 0, t) = E<(x, y, z = 0, t)τ(x, y). (7)

F. Skªadanie modelu

Oblicz 7. Wypisz wzór siatkowy wi¡»¡cy k¡ty pa-
dania α i ugi¦cia β na siatce dyfrakcyjnej dla zwykªej
rozwa»anej w podr¦cznikach sytuacji padania w pªasz-
czy¹nie prostopadªej do rys. Przepisz go do postaci wi¡-
»¡cej odpowiednie skªadowe wektory falowe fali padaj¡cej
i ugi¦tej.
Oblicz 8. Dla sytuacji podr¦cznikowej: zapisz wek-

tor falowy fali padaj¡cej. Wybierz funkcj¦ transmisji
siatki (zach¦cam do prostok¡tnej � szczeliny szeroko±ci
poªowy okresu lub pro±ciej � sinusoidalnej). Wykorzy-
staj elementy aby obliczy¢ pole wychodz¡ce E> w postaci
sumy wi¡zek. Sprawd¹ zgodno±¢ ze wzorem siatkowym
i uogólnij na przypadek padania w pªaszczy¹nie zawiera-
j¡cej rysy.

II. PRZEBIEG �WICZENIA

1. Do dyspozycji masz:

(a) laser: czerwony 650nm, zielony 512nm lub nie-
bieski 405nm

(b) ekran: pudªo tekturowe na które mo»esz na-
klei¢ papier milimetrowy i ew. linijk¦

(c) siatki dyfrakcyjne transmisyjne 500 lub
1000/mm

(d) uchwyty do siatki oraz lasera - mo»esz zmonto-
wa¢ z dost¦pnych elementów wg. upodobania

(e) drugi ekran lub zamocowan¡ linijk¦ lub inny
sposób pomiaru k¡ta padania poprzez obser-
wacje odbicia od siatki

2. Przedstaw asystentowi w jaki sposób zamierzasz
speªni¢ cel ¢wiczenia, skonsultuj kwestie mocowa-
nia i prowadzenia pomiarów

(a) wykonaj seri¦ pomiarów ugi¦cia dla padania
w pªaszczy¹nie wzdªu» rys

(b) oraz dla padania jak w podr¦czniku

3. W domu

(a) Sporz¡d¹ wykresy porównuj¡ce uzyskane wy-
niki i przewidywania teoretyczne

(b) Przemy±l, czy wybrana przez ciebie aran»acja
do±wiadczenia jest najprostsza ze wzgledu na
osiagni¦cie celu

4. W drugim tygodniu

(a) Omów z asystentem pkt 3a+b

(b) Powtórz/uzupelnij pkt. 2

III. ZAWARTO�� RAPORTU

Nale»y omówi¢ z prowadz¡cym, ale generalnie powi-
nien zawiera¢:

1. Model teoretyczny

2. Schemat ukªadu oraz jego zdj¦cie

3. Procedur¦ prowadzenia pomiarów

4. Proste w zrozumieniu wykresy zale»no±ci teoretycz-
nych i na ich tle zmierzonych punktów

5. Konkluzje

INFORMACJE DODATKOWE

A. Transformacja Fouriera

Dowoln¡ (�zycznie sensown¡) funkcj¦ f(x) mo»na za-
pisa¢ w postaci Transformaty Fouriera:

f(x) =

∫ ∞
−∞

dkf̃(k)eikx (8)

lub odwrotnie:

f̃(k) =

∫ ∞
−∞

dx

2π
f(x)e−ikx. (9)

Mówimy »e f(x) to funkcja w bazie poªo»eniowej, za±

f̃(k) - w bazie wektorów falowych.
Transformacje te dramatycznie uªatwiaj¡ analiz¦ za-

gadnie« falowych, poniewa» umo»liwi¡ rozkªad na fal pªa-
skie.
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B. Funkcja Gaussa w poªo»eniach i wektorach
falowych

Dla rozeznania si¦ co do natury bardzo wielu proble-
mów szczególnie wygodnie stosowa¢ funkcj¦ Gaussa:

f(x) =
exp

(
−x2/(2w2)

)√
w
√
π

(10)

f̃(k) =

√
w√
π

exp
(
−k2w2/2

)
(11)

Narysuj 9. Wykresy powy»szych funkcji. Zaznacz
ich szeroko±¢. Jaka jest zale»no±¢ miedzy szeroko±ci¡ w
bazie poªo»eniowej a szeroko±ci¡ w bazie wektorów falo-
wych?
Narysuj*. Parametr 2w2 mo»na zast¡pi¢ dowoln¡

liczb¡ zespolon¡ (zwyczajowo q) i powy»sza para funkcji
pozostanie swoimi transformatami Fouriera. Czy potra-
�sz wyrazi¢ szeroko±ci |f(x)| oraz |f̃(k)| przez q? Czy
potra�sz narysowa¢ na arg f(x) oraz |f(x)| na jednym
wykresie?
Wniosek �zyczny fala pªaska jest niesko«czenie roz-

ci¡gªa w przestrzeni. W rzeczywisto±ci taka sytuacja nie
jest osi¡galna. Wi¡zka z rzeczywistego lasera, o ustalonej
cz¦sto±ci, zawsze ma sko«czon¡ ±rednic¦. Tak si¦ skªada,
»e taka wi¡zka ma w przybli»eniu gaussowsk¡ zale»no±¢
amplitudy od odlegªo±ci od osi. Im szersza wi¡zka tym
mniejszy rozrzut wektorów falowych.
Zagadka*. Obejrzyj hasªo �phased array�. Czy po-

tra�sz powi¡za¢ przedstawion¡ tam animacj¦ z dotych-
czasowymi informacjami?

C. Nat¦»enie ±wiatªa

Nat¦»enie ±wiatªa I rejestrowane np. miernikiem mocy
lub kamer¡ jest proporcjonalne do kwadratu pola

I = cε0|A|2/2. (12)

D. Wi¡zka gaussowska

Mo»na znale¹¢ takie rozwi¡zania równania falowego

dla pola elektrycznego ~E(~r, t) które speªniaj¡ warunek
brzegowy narzucany przez lustra wewn¡trz lasera, »e
skªadowa pola równolegªa do powierzchni lustra znika.
Rozwi¡zania te maja posta¢ sumy dwóch wi¡zek, poru-
szaj¡cych si¦ w lewo i w prawo, dokªadnie jak w znanej
wam fali stoj¡cej. Aby speªni¢ warunki brzegowe, fronty
falowe wi¡zek musz¡ dokªadnie pasowa¢ do luster.
Okazuje si¦, »e dobre rozwi¡zanie mo»na utworzy¢ jako

sum¦ dwóch przeciwbie»nych wi¡zek gaussowskich, czyli
takich jakie emitowane s¡ przez dobre lasery albo ze ±wia-
tªowodu jednomodowego, przykªad przedstawia rysunek
1. Szeroko±¢ wi¡zki w(z) i promie« krzywizny frontu fa-
lowego R(z) speªniaj¡ równania:

Δx

Δv.z

x

I(x) z=0 z
I
MAX

I
MAX

e
2

I(x)

x

b)

c)

a)
laser

Rysunek 1. Przekroje przez wi¡zk¦ z lasera (a), które mo»a
zarejestrowa¢ za pomoc¡ kamery wstawionej prostopadle do
wiazki; (b) tu» za laserem szeroko±¢ wi¡zki na poziomie
Imax/e

2 nazwiemy 2w (c) daleko od lasera szeroko±¢ jest pro-
porcjonalna do odlegªosci z i wynosi 2zθ (równie» na wysoko-
±ci 1/e2), wobec czego naturalnie jest interpretowa¢ parametr
proporcjonalno±ci2θ jako rozbie»no±¢ k¡tow¡ wi¡zki.

w(z) = w0

√
1 +

z2

z2
R

zR =
πw2

0

λ

R(z) = z +
z2
R

z

gdzie w0 to szeroko±¢ w pªaszczy¹nie przew¦»enia z = 0
za± z to odlegªo±¢ od tej pªaszczyzny.
Narysuj* wykres w(z) i osobno R(z) dla w0 = 1 mm

oraz w0 = 100µm. Czy potra�sz obliczy¢ k¡t rozbie»no-
±ci θ omówiony na rysunku 1? Jak zachowuje si¦ promie«
krzywizny daleko od przew¦»enia?

DODATKI TRUDNIEJSZE

E. Dyskretna transformacja Fouriera (FFT)

Niech funkcja okresowa f(x) b¦dzie przybli»ona po-
przez podanie jej warto±ci w punktach xn = n∆/N ,
fn = f(xn). Dla opisania funkcji o okresie ∆wystarczy
zatem N liczb (zespolonych) f0 . . . fN−1. Z warunku
okresowo±ci f(xN ) = f(x0). W typowych przypadkach
dobierzmy N takie »eby funkcja od punktu do punktu
zmieniaªa si¦ powoli (tzw. oversampling - nadmierna
liczba punktów).

f̃k =

N−1∑
n=0

fn exp

(
−2iπ

kn

N

)

fn =
1

N

N−1∑
n=0

f̃k exp

(
2iπ

kn

N

)
Zauwa», »e tak zde�niowana posta¢ f̃k równie» speªnia

warunek okresowo±ci f̃k+N = f̃k.
O liczbach {fn} mo»emy my±le¢ jako o wektorze w

przestrzeni N wymiarowej. Numeryczna transformata
Fouriera to zmiana bazy wektora {fn} z bazy poªo»enio-
wej gdzie wektory bazy maja posta¢ un = (0 . . . 1 . . . 0)
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do bazy postaci fal pªaskich vm = (1, wm, w2m, . . . , w−m)
gdzie w = exp(2iπ/N). Wzory transformacyjne sprowa-
dzaj¡ si¦ do zamiany bazy za pomoc¡ mno»enia przez
macierz.

F. FFT a szereg Fouriera i Transformata Fouriera

G. Wi¡zka jako superpozycja fal pªaskich

Dowolne rozwi¡zanie równania falowego (17) da si¦ zªo-
»y¢ jako wa»ona superpozycja fal pªaskich:

~E(~r, t) = <
∫
d3~k ~̃A(~k)ei

~k·~r−iωt, (13)

gdzie ~̃A(~k) jest amplitud¡ udziaªu fali pªaskiej o wektorze

falowym ~k w superpozycji. Zwa»ywszy, »e ~̃A(~k) mo»ne
by¢ dosy¢ dowolna funkcj¡ (i to wektorow¡ zespolon¡)
mo»emy utworzy¢ bardzo wiele rozwi¡za«.
Wi¡zk¦ gaussowska konstruujemy bior¡c do super-

pozycji fale o jednej cz¦sto±ci ω biegn¡ce pod nie-

wielkimi k¡tami do osi z. Wygodnie przyj¡¢ ~k =

(α, β,
√

1− α2 − β2)k0, gdzie k0 = 2π/λ, za±α i β to
rzuty k¡ta mi¦dzy wektorem falowym a osi¡ z na pªasz-
czyzn¦ xz i yz. Fale odchylone o coraz wi¦kszy k¡t wcho-
dz¡ do wi¡zki z coraz mniejsz¡ wag¡, okre±lon¡ rozkªa-
dem Gaussowskim g(α, β) = exp

[
−k2

0w
2
0

(
α2 + β2

)
/4
]

gdzie w0 okre±la szeroko±¢ rozkªadu. Aby wykona¢
caªk¦ (13) we¹miemy pod uwag¦ jedynie maªe k¡ty

i przybli»my, »e ~̃A(~k) jest skierowane wzdªu» x oraz√
1− α2 − β2 ' 1− α2/2− β2/2. Przepiszmy 13:

~E(~r, t) = <Ã0x̂

∫
dα

∫
dβ g(α, β)ei

~k·~r−iωt (14)

wykorzystuj¡c podane wy»ej wyra»enia na ~k mo-
»emy wypisa¢ wyra»enie podcaªkowe w postaci ekspo-
nensa od −k2

0w
2
0

(
α2 + β2

)
/4 + ik0(αx + βy) + ik0z −

ik0z
(
α2 + β2

)
/2 − iωt. Po uporz¡dkowaniu wzgl¦dem

pot¦g zmiennych caªkowania mo»emy rozdzieli¢ wyra-
»enie (14) na dwie niezale»ne caªki. Po α caªkujemy
exp

[
ik0q(z)α

2/2 + ik0xα
]
gdzie q(z) = z + ik0w

2
0/2 co

da si¦ wykona¢ (np. przez liniowe podstawienie korzy-
staj¡c z

∫∞
−∞ dt exp(−t2) =

√
π). Uzyskujemy wynik:

~E(~r, t) = <2πÃ0x̂

k0q(z)
exp

(
−ik0

x2 + y2

2q(z)

)
eik0z−iωt (15)

q(z) = z + i
πw2

0

λ
. (16)

Powy»sze wyra»enie na ~E(~r, t) nietrudno zinterpretowa¢:
1/q(z) odpowiada za spadek amplitudy na ±rodku wi¡zki
wraz z jej rozpªywaniem si¦ na boki przy oddalaniu od
przew¦»enia, cz¦±¢ urojona wykªadnika eksponensa b¦-
dzie odpowiada¢ za lokaln¡ faz¦ wi¡zki, natomiast cz¦±¢
rzeczywista wykªadnika <(−ikr2/2q(z)) za pro�l nat¦»e-
nia.

H. Przyosiowe równanie falowe

Alternatywnie mo»na powy»szy wynik uzyska¢ wprost
z r-r ró»niczkowych. Równania Maxwella opisuj¡ce pola
elektryczne i magnetyczne mo»na sprowadzi¢ w pustej
przestrzeni do jednego równania falowego na pole elek-
tryczne:

∇2 ~E − 1

c2
∂2 ~E

∂t2
= 0. (17)

Podstawiaj¡c do równania falowego (17) rozwi¡zanie po-
staci modulowanej przestrzennie fali pªaskiej, czyli pa-

kietu falowego ~E(~r,t) = < ~A(~r,t) exp(i~k ·~r− iωt) i dziel¡c
obustronnie przez eksponens dostaniemy:

∇2 ~A− 1

c2
∂2 ~A

∂t2
+2ik

∂ ~A

∂z
+2

iω

c2
∂ ~A

∂t
−k2 ~A+

ω2

c2
~A = 0 (18)

Dwa ostatnie wyrazy skasuj¡ si¦ na mocy warunkuω =
c|k|. Z kolei zakªadaj¡c, »e amplituda pakietu A(~r, t)
jest wolnozmienn¡ funkcj¡ swoich parametrów mo»emy
zaniedba¢ wy»sze pochodne po z oraz t. Dostaniemy:

2ik
∂ ~A

∂z
+ 2

iω

c2
∂ ~A

∂t
= −

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2

)
~A (19)

dla fali monochromatycznej, takiej jak emitowana przez
laser pracy ci¡gªej, amplitudy nie s¡ zale»ne od czasu i
drugi czªon równania znika. Wobec tego mo»emy for-
malnie rozwi¡za¢ równanie uzyskuj¡c prawo transforma-
cji pola od pªaszczyzny pocz¡tkowej z = 0 do dowolnej
innej pªaszczyzny z = L w pustej przestrzeni:

~A(L) = exp

[
iL

2k

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2

)]
~A(z = 0) (20)


