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4. DUALIZM  ŚWIATŁA I CZĄSTEK 
 
4.1. Istota zjawiska fotoelektrycznego 
 
 Wprowadzenie. Ze zjawiskiem elektryzowania przez potarcie, a raczej zetknięcie, 
spotykamy się w życiu codziennym (por. § 2.1). Dowodem jest przyciąganie włosów 
czesanych grzebieniem. Kiedy indukowane ładunki są bardzo duże, wtedy przy rozdzielaniu 
elektryzujących się przedmiotów powstają nawet wyładowania iskrowe. Tak zdarza się przy   
zdejmowaniu niektórych ubrań. W szkole do pokazów ładowania stykających się 
(pocieranych) przedmiotów używa się tak zwanej laski ebonitowej pocieranej wełną lub 
futrem, która jest źródłem ładunku ujemnego, lub laski szklanej pocieranej jedwabiem 
stanowiącej źródło ładunku dodatniego. do oceny wielkości ładunku elektrycznego stosujemy 
elektroskop. Jest to pręt metalowy z obrotową metalową wskazówką osadzony w izolującej 
elektrostatycznie tulejce w otworze obudowy metalowej (rys. 4.1). Oś obrotu wskazówki 
znajduje się powyżej jej środka masy dzięki czemu w położeniu równowagi przylega ona do 
pręta. Przy dotknięciu pręta naładowaną laską część ładunku przepłynie na wskazówkę, która 
wychyla się, bo jest odpychana przez pręt naładowana ładunkiem tego samego znaku. 
Wielkość wychylenia jest proporcjonalna do ładunku zgromadzonego na pręcie. Przy małej 
wilgotności powietrza raz naładowany elektroskop utrzymuje ładunek bardzo długo, o czym 
świadczy wychylona wskazówka1.  

Pokaz zjawiska fotoelektrycznego. Na górnej części pręta elektroskopu mocuje się 
płytkę cynkową (rys. 4.1). Nie zmienia ona zachowania elektroskopu; naładowany ujemnie 
nadal długo zachowuje zgromadzony ładunek. Oświetlanie płytki cynkowej światłem białym 
z tradycyjnej żarówki nie powoduje rozładowania elektroskopu nawet przy bardzo dużym 
                                                           
1 W rzeczywistości  wychylenie wskazówki bardzo wolno maleje. Oznacza to, że ładunek elektryczny 
zgromadzony na izolowanej części elektroskopu powoli zmniejsza się. Rozprasza się odpływając przez tulejkę, 
która nie jest doskonałym izolatorem, oraz przez zjonizowane drobiny powietrza zderzające się z częściami 
naładowanymi elektroskopu.  
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natężeniu światła, czyli dużej amplitudzie fali świetlnej. Zachowanie elektroskopu raptownie 
zmienia się, jeżeli płytkę cynkową oświetlimy lampą rtęciową2. Następuje bardzo szybkie 
rozładowanie i szybkie opadanie wychylenia wskazówki. Zjawisko to dowodzi, że światło 
lampy rtęciowej uwalnia elektrony z ujemnie naładowanej płytki cynkowej. Szybkość 
rozładowania rośnie w miarę zbliżania lampy od płytki, co jest równoważne zwiększaniu 
oświetlenia. Podkreślmy, że gdy elektroskop jest oświetlony światłem białym zjawisko 
fotoelektryczne nie występuje. Elektroskop naładowany dodatnio nie rozładowuje się pod 
wpływem oświetlenia.  
Interpretacja zjawiska jest następująca: W świetle lampy rtęciowej obecne jest, światło o 
częstości drgań wyższej od światła fioletowego czyli nadfiolet, którego nie ma w świetle 
tradycyjnej żarówki. To obecność światła nadfioletowego o częstości wyższej od światła 
widzialnego  jest przyczyną uwalniania elektronów z płytki cynkowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4.2. Budowa fotokomórki próżniowej i obwód elektryczny do badania zjawiska. 
Symulacja doświadczenia na stronie http://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=100    
 

Badanie zjawiska polega na pomiarach natężenia prądu elektrycznego wytwarzanego 
przez fotoelektrony w zależności od oświetlenia, napięcia przykładanego do elektrod, oraz  
natężenia i częstotliwości  f   światła.  Zestaw doświadczalny pokazano na rysunku 4.2. 
Fotoelektrony wyzwalane są w fotokomórce próżniowej. W tradycyjnej fotokomórce metal, w 
którym badany jest fotoefekt, stanowiący katodę ma kształt zwierciadła wklęsłego), a anoda – 
pętli ulokowanej w środku krzywizny zwierciadła (rys. 4.2a. W innych fotokomórkach katoda 
ma kształt wycinka cylindra otaczającego anodę - drucik w osi cylindra (rys. 4.2b). Brakująca 

                                                           
2 Lampy rtęciowe są stosowane do, dezynfekcji produktów żywnościowych, opalania i do 
badania autentyczności banknotów. 

Rys.  4.1. 
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część cylindra pełni rolę okienka, przez które światło pada na wewnętrzną powierzchnię  
cylindra. Elektrody znajdują się w obudowie ze szkła kwarcowego przepuszczającego 
nadfiolet. 

Fotokomórka zasilana jest z obwodu elektrycznego  pozwalającego zmieniać wartość i 
znak napięcia przykładanego do elektrod (rys. 4.2b). Światło białe zastępuje się światłem 
monochromatycznym o kontrolowanej częstości. Przy stałym oświetleniu katody zależność 
prądu od przyłożonego napięcia pokazano na rysunku 4.3. W miarę wzrostu napięcia prąd 
rośnie i osiąga maksimum zwane prądem nasycenia. Wtedy wszystkie wyzwolone elektrony 
trafiają do przyciągającej je anody. Wartość prądu nasycenia rośnie wraz ze wzrostem 
oświetlenia, czyli ilości światła padającego na katodę. Ale zauważmy, że prąd nie maleje do 
zera przy napięciu równym zero. Natężenie tego prądu maleje kiedy przykładamy napięcie 
ujemne (- na anodzie, + na katodzie) i spada do zera przy napięciu zwanym napięciem 
hamującym  Uh. Dodajmy, że napięcie hamujące zależy od materiału katody oraz od częstości 
światła. Istnienie napięcia hamującego dowodzi, że elektrony wyzwolone przez światło z 
katody mają prędkość początkową  v, czyli energię kinetyczną  Ek = mv2/2. Ta energia 
kinetyczna jest równa energii elektrycznej  eU  potrzebnej do zahamowania ich ruchu, gdzie  
e  oznacza ładunek elektryczny elektronu.  

   2

2
1 mveU =      (4,1) 

Badania wykazują, że prąd fotoelektryczny pojawia się natychmiast w chwili włączenia 
światła i znika przy jego wyłączeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4.3. Zależność prądu od oświetlenia 
 
 Bardzo ważna dla celów poznawczych jest zależność napięcia hamującego od 
częstości fali światła padającego na katodę. Dla wielu metali katody oświetlanych światłem 
czerwonym (o niskiej częstości czyli dużej długości fali) prąd nie płynie nawet przy dużym 
natężeniu światła. W miarę zwiększania częstości światła, poczynając od pewnej minimalnej 
częstości fali zwanej częstością progową, prąd zaczyna płynąć. Można stąd wnioskować, że: 
 

W zjawisku fotoelektrycznym światło „wyrywa” elektrony 
z powierzchni metalu i nadaje im pewną prędkość początkową. 

 
 
4.4. Odkrycie Einsteina 
 Dokładniejszych informacji o zjawisku fotoelektrycznym dostarczają pomiary 
zależności energii kinetycznej   uwolnionych elektronów od częstości stosowanego światła  f. 
Wyniki pokazano na wykresie 4.4. Wykres przedstawia linię prostą, co w języku matematyki 
oznacza, że jest to zależność liniowa, czyli występuje proporcjonalność (por. §1.2):  

Uh  -   0      +              U  napięcie  

I  prąd 

Oświetlenie   a > b > c 

a 

b 

c 
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    Φ−= hfEk        (4.2) 
 
Równanie to jest matematycznym zapisem prawa rządzącego zjawiskiem: 
 

Energia kinetyczna  Ek  fotoelektronów jest proporcjonalna  
do częstości   f  stosowanego światła  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Rys.  4.4.  Wyniki pomiarów zależności energii kinetycznej  Ek  fotoelektronu od częstości  f  
stosowanego światła. 
 
Punkt przecięcia wykresu z osią częstości (odciętych) odpowiada częstości progowej światła, 
czyli częstości minimalnej  fp, od której poczynając są uwalniane fotoelektrony. Okazuje się, 
że współczynnikiem proporcjonalności w tym równaniu jest stała Plancka  h = 6,63 · 10-34 Js 
(dżul razy sekunda).   
 
Podsumujmy fakty dotyczące zjawiska fotoelektrycznego: 
 1. Światło jako fala oświetla równomiernie całą powierzchnię fotokatody, co oznacza, 
że energia przypadająca na jednostkę powierzchni) jest taka sama w każdym miejscu 
fotokatody. Tymczasem powierzchnia przekroju pojedynczego elektronu jest znikomo mała 
(nie większa od rozmiarów atomu (rzędu 10-15m). Skumulowanie energii wystarczającej do 
wyzwolenia elektronu na tak małej powierzchni wymagało by długiego czasu, tymczasem 
fotoelektrony pojawiają się natychmiast w chwili oświetlenia.  
 2. Jeżeli światło jest falą, to jego energia powinna wzrastać z kwadratem amplitudy 
fali, oraz z kwadratem częstości. (W taki sposób zachowują się fale morskie; im większa ich 
wysokość czyli amplituda, tym bardziej niszczą brzegi). Przy odpowiednio dużej amplitudzie 
i dostatecznie długim czasie, czyli natężeniu fali światła, nawet o dowolnie małej częstości 
energia fali powinna być wystarczająco duża, by nastąpiło uwalnianie elektronów. Inaczej 
mówiąc, zjawisko powinno występować dla każdej częstości, czyli dla światła–fali nie 
powinna istnieć częstość progowa. Tymczasem do wyzwolenia fotoelektronów niezbędna jest 
pewna minimalna częstość światła zwana częstością progową 
 3. Energia kinetyczna fotoelektronów powinna wzrastać wraz z energią fali świetlnej, 
czyli również z jej natężeniem, tymczasem energia fotoelektronów nie zależy od natężenia 
światła.  
 4. Energia fali rośnie z kwadratem częstości, tymczasem ze wzrostem częstości 
obserwujemy liniowy (wykres 4.4) a nie kwadratowy wzrost energii kinetycznej 
fotoelektronów. Oznacza to, że energia kinetyczna fotoelektronów jest proporcjonalna do 
częstości fali świetlnej. Sprzeczności pomiędzy kwantowym i falowym modelem  światła 
podsumowano jeszcze raz w tabeli 4.1. Zatem: 

Częstość fali   f 

Częstość graniczna  fp 

Energia kinetyczna 

Ek Ek = hf - Φ  

- Φ (praca wyjścia) 
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prawidłowości rządzących zjawiskiem fotoelektrycznym 

zaprzeczają falowej naturze światła. 
 
 
Tab. 4.1. sprzeczności pomiędzy kwantowym i falowym modelem  światła 

Model kwantowy Model falowy 
Fotony są uwalniane natychmiast   Potrzebny czas na skumulowanie energii 

Potrzebna minimalna częstość  f  światła Nie istnieje graniczna częstości światła 
Prędkość fotoelektronów nie zależy od 

natężenia swiatła 
Energia fali jest proporcjonalna do 

kwadratu amplitudy (natężenia światła) 
Prędkość fotoelektronów zależy liniowo od 

częstości fali świetlnej 
Energia fali jest proporcjonalna do 
kwadratu częstości (barwy światła) 

 
 

 

 
 
 Eksperymentalne badania zjawiska fotoelektrycznego wykonał Philip Lenard, ale nie 
potrafił wyjaśnić zaobserwowanych faktów. Albert Einstein wytłumaczył zjawisko 
przyjmując, że światło ma budowę ziarnistą. Pojedyncze „ziarenko” światła nazywane 
fotonem ma energię   hf   i padając na powierzchnie metalu oddaje ją jednemu elektronowi. 
Część energii fotonu równą  Φ  zostaje zużyta na wyzwolenie elektronu z metalu, a resztę tej 
energii wyzwolony elektron zwany teraz fotoelektronem unosi w postaci swej energii 
kinetycznej  Ek  = mv2/2,   gdzie  m  - to masa elektronu, a  v  - jego prędkość. Taką treść 
zawiera równanie (4.2) zilustrowane rysunkiem 5.4. Zatem prawa rządzące zjawiskiem 
fotoelektrycznym trzeba założyć, że 

  
światło składa się cząstek zwanych fotonami o energii  hf. 

 
W zjawisku fotoelektrycznym jeden foton przekazuje swą energię jednemu elektronowi i w 
tym momencie foton ten przestaje istnieć.  
Dalsze badanie zjawiska polega na zastąpieniu płytki cynku metalu fotokatody płytką z 
innego metalu. Wyniki takich badań dowodzą, że dla każdego metalu (fotokatody) istnieje 
inna częstość progowa czyli praca wyjścia.  
 
 
 
4.5. Dyfrakcja pojedynczych fotonów 
 
 Wiemy już, że w wyniku ugięcia i interferencji fal na podwójnej szczelinie powstaje 
bardzo charakterystyczny obraz rozkładu drgań z największym maksimum centralnym oraz 
kolejnymi maksimami bocznymi o amplitudzie malejącej z odległością od centrum. Rozkład 
maksimów jest taki sam zarówno dla fal na wodzie (§ 1.7) jak i fal świetlnych (§ 4.2 i rys. 
1.7, 4.6b). Zastanówmy się więc, czego możemy oczekiwać dla fotonów – cząstek o energii  
hf przechodzących przez podwójną szczelinę Wyobrazimy sobie fotony jako mikroskopowe 
ziarenka – kuleczki. Naszymi „fotonami” będą ziarenka piasku. Podwójną szczelinę ustawmy 
poziomo jak pokazano na rysunku 4.5. 
 Fotony-ziarenka spadają po liniach prostych. Jeżeli jedną z szczelin zasłonimy, to 
spadające ziarenka utworzą poniżej szczeliny wał, który w przekroju przypomina kopiec 
pokazany u dołu rysunków 4.5a oraz 4.5b.  Dla dwóch szczelin oczekujemy podwójnego wału 

22 fAE ≈Φ+= fhEk
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pokazanego w przekroju na rysunki 4.5c z dwoma maksimami usytuowanymi pod dwoma 
szczelinami stanowiącego sumę krzywych (kopców) z rysunków a i b. Taki właśnie wyniki 
otrzymuje się dla rzeczywistego doświadczenia z piaskiem. Na „zdrowy rozsądek” takiego 
obrazu oczekujemy również w przypadku fotonów o budowie cząstkowej (kuleczek). 
Tymczasem otrzymuje się obraz pokazany na rysunku  4.5d.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Rys. 4.5. Przekrój obrazu utworzonego przez ziarenka piasku symulujące fotony 
przechodzące przez jedna szczelinę (a i b),  dwie szczeliny (c).  Dla światła maksimum 
powstaje dokładnie pomiędzy szczelinami i pojawiają się maksima boczne (d).  
 
a           b 
 
 
 
 
 
   
 

  c          d               e         
      1s       3s     5s 
Rys. 4.6. Wyniki kumulacji fotonów w jednofotonowym doświadczeniu dyfrakcji na 
podwójnej szczelinie (a). Krzywa (b) przedstawia: rozkład gęstości prawdopodobieństwa  f(z) 
znalezienia fotonu na ekranie w zależności od położenia na ekranie z, równoważny 
rozkładowi liczby n fotonów w zależności od z oraz rozkładowi natężenia światła 
(proporcjonalnego do kwadratu amplitudy  A2)  od osi  z. Wyniki pomiarów wykonanych dla 
pojedynczych fotonów (c, d, e).   
 
 Nie można z góry wykluczyć, że nieznane nam oddziaływania wzajemne fotonów 
powodują powstanie innego wyniku niż dla piasku. Z tego powodu badania dyfrakcji na 
podwójnej szczelinie wykonano dla pojedynczych fotonów przebiegających kolejno przez 
szczeliny. W miejscu ekranu (rys. 4.6a) do detekcji zastosowano bardzo czułą kamerę 
fotograficzną, która rejestrowała każdy padający foton. W wyniku doświadczenia 

a  b   c   d 

f(z) 

n 

 Ekran   
Źródło Przesłona 

z 

z 
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stwierdzono, że pojedynczy foton padający na podwójną szczelinę jest rejestrowany przez 
jeden z pikseli kamery (rys. 4.6b, c, d). Po dostatecznie długim czasie i zliczeniu 
wystarczająco dużej liczby fotonów otrzymuje się wykres zależności liczby padających 
fotonów od położenia pokazany na rysunkach 4.6b i 4.7. Jest to rozkład  dokładnie taki sam 
jak dla silnej wiązki światła, czyli wielu fotonów biegnących równocześnie 
 W doświadczeniu  nie można przewidzieć w którym miejscu zostanie zarejestrowany 
foton i wywnioskować jaki jak przebiega tor jego ruchu. Próbowano eksperymentalnie 
prześledzić drogę fotonu. Ale wszelkie próby doświadczalnego wykrycia przez którą z 
szczelin przechodzi foton, jaką drogą biegnie pomiędzy źródłem i detektorem kończą się 
niepowodzeniem. Jeżeli pojedynczy foton zostanie zarejestrowany przez detektor 
umieszczony na hipotetycznej drodze jego ruchu, to w miejscu pochłonięcia mamy 100% 
pewności, że tam był, ale tam został pochłonięty. Przestaje istnieć i nie zarejestruje się go na 
ekranie. Fakt, że w doświadczenie z pojedynczymi fotonami daje dokładnie taki sam wynik 
jaki otrzymujemy dla wiązki złożonej z ogromnej liczny fotonów dowodzi, że takie same 
mechanizmy jakie rządzą interferencją wielkiej liczby równocześnie biegnących fotonów 
muszą działać również w przypadku pojedynczych fotonów. Oznacza to, że nie interferują ze 
sobą dwa fotony, z których każdy przeszedł przez inną szczelinę, lecz jak pokazano na 
rysunku 4.7a, każdy pojedynczy foton przechodzi równocześnie przez obydwie szczeliny. 
 Przyjmujemy, że pomiędzy źródłem a ekranem foton znajduje się równocześnie na 
wielu nie identyfikowalnych drogach, które przedstawiono symbolicznie różnymi kolorami na 
rysunku 4.7b. Możemy jedynie stwierdzić, że foton został wyemitowany z źródła i 
zarejestrowany po przejściu przez szczeliny. Przedstawione doświadczenie dowodzi, że 
 

każdy pojedynczy i niepodzielny foton 
musi „przechodzić” równocześnie przez obydwie szczeliny. 

Nie możemy ani wyznaczyć doświadczalnie ani przewidzieć teoretycznie  
drogi po której porusza się foton. 

 
 
 
 
  

  
 
 

 
Rys. 4.7. Hipotetyczne drogi pojedynczego fotonu w eksperymencie jednofotonowym (a), 
oraz kilka z wielu możliwych dróg dostępnych dla tego fotonu (b).  
 
 Dodajmy jeszcze, że fotony rejestrowane po przejściu przez szczeliny mają taką samą 
energię jak fotony padające. Możemy więc przypuszczać, że fotony emitowane z źródła są 
tymi samymi fotonami, które padają na układ szczelin i są rejestrowane przez detektory; że 
nie uległy żadnej przemianie. Oznacza to, że foton „w drodze”, czyli w czasie przelotu 
między źródłem i detektorem zachowuje się w sposób dla nas tajemniczy i niezrozumiały. 
Potrafimy przewidzieć jedynie rozkład gęstości prawdopodobieństwa znalezienia fotonu. W 
miejscu ekranu. Rozkład prawdopodobieństwa przedstawia wykres (krzywa) pokazanym na 
rysunkach 4.6b. Przyjmujemy, że krzywa rozkładu prawdopodobieństwa jest unormowana, to 
znaczy, że powierzchnia zawarta pod krzywą jest równa jedności (pewność lub 100% 
prawdopodobieństwa). W eksperymencie pojedynczy foton jest zarejestrowany w jednym z 
punktów na osi z  (w doświadczeniu jednym z małych odcinków równych rozmiarom piksela 

 a 

 

 

 
  

 kolaps 

 b 
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kamery). Dla każdego takiego odcinka to prawdopodobieństwo jest różne od 0 ale bardzo 
małe, ale jednak zróżnicowane i przyjmuje różne wartości; największe w pobliżu maksimów 
krzywej, a najmniejsze w otoczeniu jej minimów. W wyniku pomiaru tylko jeden z pikseli 
zarejestruje foton i dla tego miejsca nagle owo małe prawdopodobieństwo zamienia się w 
pewność (100%), a równocześnie dla wszystkich innych spada do zera (0%). Tę  
 

skokową zmianę prawdopodobieństwa na pewność zachodzącą 
w momencie pomiaru nazywamy  kolapsem prawdopodobieństwa. 

 
 
 
 
 

 4.6. Doświadczenia z rozdzielaczem fotonów 
 

 W rozdziale 3 wspomniano, że do polaryzowania światła można wykorzystać 
dwójłomność kryształów. Korzystając z tej własności kryształów zbudowano polaryzacyjne 
rozdzielacze światła (rys. 4.8). Rozdzielacz rozkłada nie spolaryzowane światło na dwie 
wiązki spolaryzowane liniowo biegnące w kierunkach wzajemnie prostopadłych. Wiązka 
biegnąca poziomo jest spolaryzowana prostopadle do płaszczyzny rysunku (czerwone 
kropki), a wiązka skierowana ku dołowi – poziomo (czerwone strzałki).  
 
 
   
 Rys. 4.8. Polaryzacyjny rozdzielacz światła.  
Światło nie spolaryzowane (z lewej) 
wiązki spolaryzowane w płaszczyźnie rysunku 
(strzałki) i prostopadle do rysunku (kropki). 
 
 
  
A co zaobserwuje się w przypadku, gdy zastosujemy źródło wysyła pojedyncze fotony 
spolaryzowane pod kątem 450 do powierzchni rysunku, w odstępach czasu wystarczająco 
długich by kolejne fotony nie spotkały się w drodze? Foton nie może się rozdzielić na dwie 
części, więc albo przejdzie w całości albo się odbija też w całości (ryz.4.9b). Rzeczywiście 
statystycznie licząc połowa fotonów przejdzie i przyjmie płaszczyznę polaryzacji prostopadła 
do rysunku, a druga połowa odbije się i przyjmie płaszczyznę polaryzacji równoległa do 
rysunku. 
 
  a      b 
     
 
 
 
 
Rys. 4.9. Symboliczne przedstawienie fotonu (a) i 
rozdzielenie kolejnych fotonów pomiędzy dwie wiązki (b).  
 
 

  

 

 
   

 
   

? 
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 Rozdzielacze fotonów wykorzystano do badania własności pojedynczych fotonów 
(rys. 4.10). Światło nie spolaryzowane padając na pierwszy rozdzielacz zostaje rozdzielone na 
dwie wzajemnie prostopadle spolaryzowane wiązki. Za pomocą zwierciadeł, obydwie wiązki 
są skierowane na drugi rozdzielacz. Wiązka „górna” spolaryzowana pionowo powinna przejść 
bez zakłóceń przez drugi rozdzielacz, tak jak przeszła przez pierwszy. Druga wiązka „dolna” 
powinna odbić się w drugim rozdzielaczu w taki sam sposób jak odbiła się w pierwszym. Stąd 
spodziewamy się, że za drugim rozdzielaczem nie będzie fotonów biegnących w prawo. W 
wiązce biegnącej w dół znajdą się wszystkie fotony spolaryzowane albo pionowo albo 
poziomo. Liczba fotonów o każdej z tych polaryzacji powinna być taka sama. 
 
 A co obserwujemy w doświadczeniu z pojedynczymi fotonami?   
 Wszystkie fotony biegną w dół i są spolaryzowane pod katem 450 (rys. 4.10b) !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4.10. Układ do badania fotonów superpozycji (nakładania się) fotonów. Wynik 
oczekiwany  a,  wynik eksperymentu  b. 
 
Wynik doświadczenia (rys. 4.10b) przeczy naszym przewidywaniom. Wiązka pozioma za 
drugim polaryzatorem jest istotnie pusta, ale w wiązce pionowej wszystkie rejestrowane 
fotony są spolaryzowane pod kątem 45o jak w wiązce padającej na pierwszy  rozdzielacz.!!!   
 Wynik taki tłumaczymy następująco: Foton jest niepodzielny, więc znamy tylko 
prawdopodobieństwa znalezienia fotonu na każdej z tych dróg. A ponieważ w doświadczeniu 
są tylko dwie drogi, prawdopodobieństwo jest równe 50%. Foton zachowuje się jak w 
doświadczeniu z podwójną szczeliną. Każdy foton biegnie równocześnie obydwoma 
drogami a w drugim rozdzielaczu te dwie jego „części” znowu łączą się dając polaryzację 
pod katem 45o. 
Naszą hipotezę możemy zweryfikować wprowadzając kontrolę drogi, którą biegnie foton. W 
tym celu na drodze dolnej wiązki ustawimy polaroid.  Jeżeli jego płaszczyzna polaryzacji 
będzie pionowa (prostopadła do rysunku), to foton nie przejdzie, a jeżeli pozioma (leżąca w 
płaszczyźnie rysunku), to nie powinien w żaden sposób wpłynąć na wynik doświadczenia. 
Jednak doświadczenie wykazuje, że wstawienie polaryzatora na drodze którejkolwiek z dróg 
ustawionego płaszczyzną polaryzacji zgodną z oczekiwaną polaryzacją wiązki zmienia stan 
polaryzacji fotonów na wyjściu (rys. 4.11). Rejestrowane fotony mają polaryzację albo 
pionowa, albo poziomą. Przy dużej liczbie zliczanych fotonów, liczba fotonów obydwu 
polaryzacji jest taka sama. Wynik ten nie jest zgodny z naszym przewidywaniem opartym 

 

 
 

 

 

 

 

b 
a 
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na założeniu, że po wyjściu z pierwszego rozdzielacza każdy foton już „wybrał” stan 
polaryzacji. 
 
 
 
 
Rys 4.11. Stan polaryzacji pojedynczych  
fotonów Po wstawieniu polaryzatora do  
jednej z wiązek. 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeszcze raz zbierzmy nasze wnioski: 
 1. W przypadku wiązki światła pierwszy rozdzielacz rozkłada wiązkę złożona z 
bardzo wielu fotonów  na składowe o płaszczyznach polaryzacji wzajemnie prostopadłych, a 
drugi „sumuje” obydwie składowe i na wyjściu mamy polaryzację wiązki pod katem 45o. 
 2.  W przypadku pojedynczych fotonów pierwszy rozdzielacz musi skierować kolejne 
fotony do jednej z wiązek, a drugi powinien je przepuszczać nie zmieniając ich płaszczyzny 
polaryzacji. Powinniśmy mieć kolejne fotony spolaryzowane prostopadle lub równolegle. 
 3. W rzeczywistości obserwujemy , że kolejne pojedyncze fotony mają płaszczyznę 
polaryzacji skierowaną pod kątem 45o 
 4. Oczekiwany naprzemienny stan polaryzacji fotonów otrzymujemy wtedy, gdy 
wstawimy dodatkowy polaryzator w jedną z rozszczepionych wiązek. Ten polaryzator 
kontroluje stan polaryzacji kolejnych fotonów. 
 Zestawione tu fakty prowadzą do wniosku, że foton istnieje w chwili emisji, oraz 
detekcji, natomiast w czasie ruchu materialnie nie istnieje. Na każdej z dostępnych dróg jego 
przemieszczania się różne od zera są tylko prawdopodobieństwo wykrycia.  
 
Ten wniosek zaprzecza realnemu istnieniu całego niepodzielnego fotonu na jednej z dróg 

Zaprzecza realizmowi lokalnemu. 
 
  
 
 
 
 
4.7. Dualizm krótkich fal elektromagnetycznych 
 
 Światło jest tym zakresem fal elektromagnetycznych (por. rys. 3.1), w którym dualizm 
uwidacznia się najwyraźniej; niejako „widzimy go na własne oczy”. Nasuwa się pytanie, czy 
fale elektromagnetyczne o innych częstościach też wykazują dualizm. Zwrócimy uwagę na 
fale krótsze od fioletu (rys. 2.12) a więc promieniowanie rentgenowskie oraz promieniowanie 
gamma. Najczęściej zachowują się one jak cząstki - pociski. Rozbijają wiązania chemiczne, a 
nawet jądra atomów.  
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 a        b        c          d 
 
Rys. 4.12. a) Maleńki kryształ w wiązce promieniowania rentgenowskiego. b) Obraz 
otrzymany w wyniku prześwietlenia kryształu, c) i d) Modele przykładowej struktury 
kryształu o sieci regularnej powierzchniowo centrowaną. 
 

Własności falowe promieniowania rentgenowskiego są wykorzystywane do badania 
struktury kryształów. Zasadę takich badań pokazano na rysunku 4.12a. Na końcu pałeczki 
szklanej (białej na rysunku) przykleja się badany kryształ. Kiedy na kryształ ten skieruje się 
dobrze zogniskowaną wiązkę promieni rentgenowskich to na kliszy fotograficznej 
umieszczonej na przedłużeniu wiązki za kryształem otrzymuje się rozkład punktów (miejsc 
naświetlonych) ułożonych w regularny sposób. Rozmieszczenie punktów  pozwala obliczyć 
położenia atomów w sieci kryształu i stworzyć jego model (rysunek 4.12c, d). Jakościowo 
powstanie punktów możemy zrozumieć w oparciu o zjawisko dyfrakcji. Obraz dyfrakcyjny 
dla podwójnej szczeliny tworzy układ prążków (rys. 4.7). Podobny układ prążków 
otrzymujemy za pomocą siatki dyfrakcyjnej. W doświadczeniu posłużymy się dwoma 
siatkami dyfrakcyjnymi oraz monochromatycznym i spójnym światłem laserowym. Na 
drodze wiązki ustawiamy dwie siatki dyfrakcyjne3 z szczelinami ustawionymi wzajemnie 
prostopadle (rys. 4.13a). Wtedy zamiast prążków otrzymujemy układ punktów podobny do 
obrazu dyfrakcyjnego uzyskanego przy prześwietlaniu kryształu wiązką promieni 
rentgenowskich (rys. 4.13b). W krysztale funkcję szczelin spełniają przestrzenie między 
atomami ustawionymi w regularnych odstępach wzdłuż linii prostych (rys.4.12c i d).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4.13. a) „Prostopadłe” ustawienie dwóch siatek dyfrakcyjnych.  b) Pokaz dyfrakcji 
światła laserowego ugiętego na dwóch prostopadle ustawionych siatkach dyfrakcyjnych. 
 
Dodajmy, ze fale elektromagnetyczne dłuższe od fal świetlnych np. mikrofale też wykazują 
dualizm a ich własności korpuskularne są wykorzystywane w badaniach naukowych atomów, 
cząstek i kosmosu (promieniowanie reliktowe rozdz. 8).  

                                                           
3 Siatką dyfrakcyjną stanowi układ bardzo wielu równoległych szczelin. W praktyce najprostszą siatkę 
dyfrakcyjną otrzymuje się przez naniesienie wielu równoległych nieprzezroczystych linii na przezroczyste 
podłoże, na przykład metodą fotograficzną na kliszę. Szerokość linii i odstępy między nimi są rzędu 0,01mm.  

a  b 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:X-ray_diffraction_pattern_3c
http://cst-www.nrl.navy.mil/lattice/struk
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4.8. Dualizm cząstek materialnych 
 
 Przywykliśmy do zrozumienia materii jako czegoś trwałego. Kiedy dzielimy bryłę 
ciała stałego na części, każda z tych części zachowuje wszystkie własności jakie to ciało 
miało przed podziałem (oczywiście poza masą i objętością). Jesteśmy przekonani, że przy 
kolejnych podziałach nic się nie zmieni. Ale czy możemy w taki sposób dzielić ciało w 
nieskończoność? Większość czytelników ma pewną elementarną wiedzę fizyczną i 
przekonanie, że któryś z podziałów będzie ostatnim, bowiem w wyniku podziału otrzymamy 
jeden pojedynczy atom. Że atom wprawdzie dzieli się na mniejsze „cegiełki” (nukleony, czyli 
protony i neutrony) ale mają one zasadniczo inne właściwości niż miał atom.  Kiedy nie 
interesujemy się dalszymi szczegółami, ta wiedza wystarcza nam do zrozumienia 
różnorodności pierwiastków i ich izotopów (rozdz. 6). Skłonni jesteśmy wyobrażać sobie 
cząstki elementarne nadal jako „cegiełki” trwałe niezmienne, o określonych własnościach, 
kształcie itp. Jednak zachowanie się cząstek materialnych świadczy, że nie jest to obraz 
prawdziwy. Elektrony i nukleony o dużej prędkości przenikają przez ciała stałe podobnie jak 
promienie rentgenowskie. Kiedy zogniskowaną wiązkę elektronów lub neutronów skierujemy 
na kryształ otrzymujemy podobny obraz dyfrakcyjny jak dla fotonów – promieni 
rentgenowskich (rys. 4.14). Przy prześwietleniu kryształów są to pojedyncze punkty (rys. 
4.14b), a dla ciał polikrystalicznych pierścienie (rys. 4.14a). Obraz dyfrakcyjny  świadczy, że 
elektrony lub neutrony przechodzące przez ciała stałe zachowują się jak fale. Falowe 
własności elektronów wykorzystuje się również w mikroskopach elektronowych stosowanych 
w metalurgii, w medycynie, czy w biologii. 
 Jak powiedzieliśmy dyfrakcja i interferencja elektronów dowodzi falowych własności 
cząstek materialnych. Formalny związek własności cząsteczkowych i falowych dla cząstek 
materialnych odkrył  Luis de Broglie: 
 
 
           (4.3)  
 
 

             
 
Rys. 4.14. Na lewo – historycznie pierwszy obraz dyfrakcyjny uzyskany przez przepuszczenie 
wiązki elektronów przez folię polikrystalicznego złota. Na prawo – typowy obraz dyfrakcyjny 
dla elektronów na krysztale tlenku tantalu [4, 5].  
 

p
h

=λ
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Z równania wynika, że długość fali  λ  cząstki materialnej jest odwrotnie proporcjonalna do 
jej pędu  p  zdefiniowanego jako iloczyn masy i prędkości.  (p = mv). Współczynnikiem 
proporcjonalności jest znowu stała Plancka  h.  Zwróćmy uwagę na to, że elektrony mogą 
poruszać się z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła, wobec czego ich masa  w ruchu  
m  może być znacznie większa od ich masy spoczynkowej, którą niekiedy oznaczamy 
symbolem m0. Zatem:  
 

cząstki materialne takie jak elektron czy neutron ulegają dyfrakcji i interferencji, 
czyli również wykazują dualizm; są równocześnie cząstkami i falami. 

 
 
 
4.9. Interferencja fulerenów (7) 
 
 Fulereny są bardzo złożonymi molekułami węgla składające się z parzystej liczby 
atomów węgla, tworzące zamkniętą, pustą w środku bryłę. Fuleren C60 składa się z 60 
atomów i podobnie jak inne fulereny, jest odmianą alotropową węgla. Atomy są powiązane w 
pierścienie składające się naprzemian z pięciu i sześciu atomów węgla (Rys. 4.15). Wykonano 
badania, w których wiązkę fulerenów skierowano na podwójną szczelinę. Okazało się, że 
zarówno wiązka fulerenów jak i pojedynczo wysyłane molekuły ulegają dyfrakcji na 
podwójnej szczelinie i w wyniku interferencji otrzymuje się obraz podobny do obrazu 
doświadczeń z dyfrakcją światła. Fakt ten stanowi niezaprzeczalny dowód, że również ta 
olbrzymia molekuła zachowuje się jak fala materii. 
 

                       
 
Rys. 4.15. Budowa fulerenu C60  I jego podobieństwo do piłki nożnej 
 
 Doświadczenie teoretycznie dawało możliwości prześledzenia drogi pojedynczej 
molekuły. Foton jest prosty i niepodzielny a jego wykrycie jest równoznaczne z 
pochłonięciem („śmiercią”). Natomiast atomy tworzące fuleren można wzbudzić i zmusić do 
świecenia, czyli emisji fotonów.  Molekuły wzbudzone szybko wracają do stanu 
podstawowego emitując kwanty światła -fotony. Rejestracja tych emitowanych fotonów 
światła dostarczyłyby informacji o aktualnym położeniu molekuły, podobnie jak spaliny 
zdradzają położenie samolotu. Wynik doświadczenia jest zaskakujący: pomiar, a więc i 
lokalizacja molekuły niszczy obraz dyfrakcyjny. Od momentu emisji zarejestrowanego 
fotonu, molekuła porusza się po linii prostej zgodnie z zasadami kinematyki. Doświadczenie 
potwierdza założenie, że zarówno fotony, cząstki elementarne a nawet fulereny w 
doświadczeniu dyfrakcyjno interferencyjnym znajdują się równocześnie na wszystkich 
możliwych drogach łączących źródło z ekranem (porównaj rys. 4.7).    
  

https://www.google.pl/url?q=http://chemia.waw.pl/fulereny.htm&sa=U&ei=nDZWU75y4czKA6eYgPAO&ved=0CC8Q9QEwAQ&usg=AFQjCNGULSXYamP3HlNi9Gm3QA
https://www.google.pl/url?q=http://www.chemmix.edu.pl/artnet/index.php?s1=02&s2=004&s3=003&sa=U&ei=nDZWU75y4czKA6eYgPAO&ved=0CEUQ9QEwDA&usg=AFQjCNGjDmUOPJu6LRuGrV5a7u
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Reasumując musimy stwierdzić, że obiekty kwantowe: fotony, cząstki 
elementarne a nawet atomy wykazują dualizm falowo-korpuskularny, czyli 
są równocześnie i cząstką i falą. Można je zlokalizować tylko przez pomiar, 
ale w momencie pomiaru następuje tak zwany kolaps prawdopodobieństwa 
(gwałtowna zmiana). W miejscu lokalizacji prawdopodobieństwo nagle 
przyjmuje wartość jeden (pewność) a poza tym miejscem maleje do zera. 
Dopóki obserwator obiektu nie wykryje, nie może odpowiedzieć nawet na 
pytanie czy obiekt ten istnieje.  
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