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Dialog 3. Dualizm 
korpuskularno-falowy

– eksperyment na dwóch
szczelinach

Zdrowy rozsądek prowadzi w tym przypadku 
na manowce. Jeśli nie obserwujemy, przez 

którą szczelinę przechodzą cząstki, to 
nie możemy powiedzieć, że przechodzą 

albo przez jedną, albo przez drugą. 

Małgosia:  Jasiu, przeczy ta łam, 
że w eksperymencie na dwóch szcze-
linach, gdy przepuścimy strumień czą-
stek, na przykład fotonów lub elek-
tronów, przez przesłonę z dwiema 
wąskimi równoległymi szczelinami, 
to na znajdującym się za nią ekranie 
zobaczymy obraz interferencyjny . 
Co w tym dziwnego?

Jaś: Eksperyment na dwóch szczeli-
nach to jedna z najdziwniejszych rze-
czy na świecie. Są w mechanice kwan-
towej rzeczy, o których filozofom się 
nie śniło. Aby dokładnie opisać to zja-
wisko, przeanalizujmy trzy przypadki: 
jak zachowują się 1) klasyczne cząstki; 
2) klasyczne fale i 3) kwantowe cząstki.

Małgosia: Zacznijmy od klasycznych 
cząstek. Zgodnie z fizyką klasyczną są 
one niepodzielne i poruszają się po 
dobrze określonych trajektoriach, jak 
na przykład kule bilardowe. Ich ruch 
jest łatwy do wyobrażenia i matema-
tycznego opisu.

Jaś: Kierujemy zatem strumień 
klasycznych cząstek na przesłonę 
z dwiema wąskimi szczelinami i spraw-
dzamy, ile cząstek trafi w określone 
miejsce na umieszczonym za prze-
słoną ekranie E. Załóżmy, że są ot-
warte dwie szczeliny. Co się stanie?

Małgosia: To dość proste: cząstki są 
niepodzielne – wiemy o tym, ponieważ 
gdy któraś trafia w ekran, to znajdu-
jemy ją w ściśle określonym miejscu, 
więc niektóre mogą dotrzeć do ekranu 
przez pierwszą szczelinę, inne zaś przez 

drugą. Naprzeciwko pierwszej szcze-
liny zgromadzi się najwięcej cząstek, 
które przeszły przez tę szczelinę, po-
dobnie naprzeciwko drugiej szczeliny 
zgromadzi się najwięcej cząstek, które 
dotarły do ekranu, przechodząc przez 
nią. Liczba cząstek w danym miejscu 
ekranu będzie prostą sumą cząstek, 
które przeszły przez pierwszą szcze-
linę, i cząstek, które przeszły przez 
drugą. Można obliczyć prawdopodo-
bieństwo, czyli względną częstość, tra-
fienia cząstki w pewien punkt ekranu.

Rys. 1. Eksperyment na dwóch szczelinach dla 
klasycznych cząstek – dwie szczeliny otwarte

Jaś: A co będzie, gdy zasłonimy jedną 
ze szczelin?

Małgosia: Oczywiście najwięcej 
cząstek zgromadzi się naprzeciwko 
otwartej szczeliny. 

Rys. 2. Eksperyment na dwóch szczelinach 
dla klasycznych cząstek – jedna szczelina 
otwarta

Jaś: A teraz wykonajmy eksperyment 
z klasycznymi falami. Co się stanie?

Małgosia: Jeżeli będą otwarte dwie 
szczeliny, to nastąpi zjawisko inter-
ferencji – po dotarciu fali do dwóch 
szczelin ze szczelin za przesłoną 

Interferencja 
fal – nakładanie 
się fal; charakte
rystyczny dla tego 
zjawiska obraz 
inter ferencyjny 
powstaje wów
czas, gdy róż
nica faz między 
nakłada jącymi 
się falami pozo
staje niezmienna 
w czasie. 
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