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Recenzja pracy doktorskiej pana Pawła Bialasa 
 Partition of energy in quantum systems  

Praca doktorska pana mgr. Pawła Bialasa, przygotowana pod opieką prof. dr.
hab. Jerzego Łuczki i dr. Jakuba Spiechowicza jako promotora pomocniczego,
poświęcona  jest  próbie  sformułowania  kwantowego  odpowiednika  zasady
ekwipartycji  energii  dla  wybranych  układów  kwantowych.  Przedłożona
rozprawa, przygotowana w języku angielskim,  jest klasyczną dysertacją,  nie
zaś  „przewodnikiem”  po  uprzednio  opublikowanych  pracach,  mimo  iż
doktorant jest, wraz ze swoimi promotorami, autorem czterech prac, których
tematyka  dotyka  przedmiotu  niniejszej  rozprawy.  Prace  te,  wymienione  na
stronie  11  dysertacji,  zostały  opublikowane  w  bardzo  poważnych
czasopismach naukowych, a mgr Paweł Bialas był pierwszym autorem trzech
z nich. Praca doktorska w formie zamkniętej  dysertacji jest bardzo wygodna
dla czytelników, w tym recenzentów, ale należy się spodziewać, że większy
wpływ tak na rozwój nauki, jak i na karierę doktoranta będą mieć te cztery
prace, jako się rzekło,  już opublikowane i zrecenzowane przez kompetentnych
recenzentów. Piszę o tym, żeby zaznaczyć, iż najważniejsze wyniki dysertacji,
choć inaczej przedstawione, zostały już pozytywnie zweryfikowane i uznane za
godne publikacji, mimo iż – jak wyjaśnia doktorant w rozprawie – publikacja
jednej z tych prac napotkała na pewne „perturbacje”.

W klasycznej  mechanice statystycznej,  zasada ekwipartycji  energii  głosi,  że
w układzie  pozostającym  w  stanie  równowagi,  energia  rozkłada  się
równomiernie pomiędzy wszystkie stopnie swobody, w szczególności  średnie
energie  przypadające  na  poszczególne  stopnie  swobody  są  równe.  Zasada
ekwipartycji  energii  wyjaśnia  zachowanie  układu  w  stanie  równowagi
termodynamicznej. Nie jest to jednak ścisłe prawo przyrody w takim sensie,
jak  ścisłe  są  na  przykład  zasady  termodynamiki.  Bardzo  dobrze  znane  są
przypadki, w których zasada ekwipartycji nie obowiązuje: na przykład zgodny
z  zasadą  ekwipartycji  przyczynek  do  ciepła  właściwego  ciał  stałych
pochodzący  od  sieci  krystalicznej  zostaje  w  niskich  temperaturach
zdominowany  przez  niezgodny  z  zasadą  ekwipartycji  przyczynek  od  gazu
elektronowego, co jest przedstawiane jako jeden ze sztandarowych przykładów
manifestacji zjawisk kwantowych w układach makroskopowych.

Nawet  w  układach  klasycznych  zasadę  ekwipartycji  energii  można  ściśle
pokazać  tylko  dla  prostych,  modelowych  układów,  takich  jak  cząstka



swobodna  lub  oscylator  harmoniczny  w  kontakcie  z  termostatem.  Pan
mgr Paweł Bialas w swojej rozprawie przeprowadza analogiczny program dla
kwantowych  odpowiedników  tych  obiektów.  Doktorant  zaczyna  od
wypowiedzenia  klasycznego  sformułowania  zasady  ekwipartycji  energii
(energia  kinetyczna  układu  w stanie  równowagi  rozkłada  się  równomiernie
pomiędzy wszystkimi stopniami swobody – tekst wytłuszczony na stronie 13)
i pokazuje, że można ją wyrazić w ten sposób, że średnia energia kinetyczna
każdego  stopnia  swobody  badanego  układu  jest  równa  średniej  energii
kinetycznej jednego stopnia swobody termostatu (tekst wytłuszczony na stronie
14).  W  dalszej  części  rozprawy  doktorant  stosuje  tylko  to  drugie
sformułowanie.  W  tym  rozumieniu  termalizacja  oznacza  „uzgodnienie”
średnich energii kinetycznych cząstki i elementów termostatu. Nic to, niestety,
nie mówi wprost o własnościach układu złożonego, wielocząstkowego. Można
jedynie pośrednio wnosić, że jeśli wszystkie cząstki układu złożonego w taki
sam sposób oddziałują z tym samym termostatem, każda z nich termalizuje się
tak  samo.  Takie  wnioskowanie  mogłoby  być  niepoprawne  gdyby  cząstki
układu mogły oddziaływać ze sobą.  Doktorant  nic  nie  pisze ani  o wpływie
oddziaływań, ani nawet o tym, dlaczego go nie uwzględnia. Pamiętając, że jest
to problem w zasadzie nierozwiązany nawet w przypadku klasycznym, a więc
byłby  jeszcze  trudniejszy  w  przypadku  kwantowym,  sądzę,  że  doktorant
powinien był o tym wspomnieć.

Głównym narzędziem badawczym pana Pawła Bialasa są uogólnione równania
Langevina. Są to równania różniczkowo-całkowe z pewnym jądrem pamięci.
Jądro  to  zawiera  informację  o  własnościach  termostatu.  O  termostacie
zakładamy,  że  jest  on  zbiorem  bardzo  wielu  nieoddziałujących  ze  sobą
kwantowych  oscylatorów  harmonicznych  o  arbitralnych  częstościach
i sprzężeniach z badanym układem. Termostat pozostaje w stanie równowagi.
Przechodząc do granicy, uzyskujemy jądro pamięci, natomiast fluktuującą siłę
oddziałującą na badaną cząstkę, pochodzącą z jej oddziaływania z cząstkami
termostatu,  zastępujemy  szumem,  którego  funkcja  korelacji  odpowiada
powyższemu jądru pamięci;  w ten sposób w badanym układzie  realizowane
jest  twierdzenie  fluktuacyjno-dyssypacyjne.  W przypadku  kwantowym  szum
ma charakter operatorowy: różnoczasowe składowe szumu nie komutują.

Wszystko  to  jest  w elegancki  i  zwarty  sposób wyjaśnione  w recenzowanej
rozprawie.

Główny wynik rozprawy brzmi: średnia energia kinetyczna kwantowej cząstki
swobodnej  sprzężonej  z  termostatem  oraz  kwantowego  oscylatora
harmonicznego sprzężonego z termostatem, a także średnia energia potencjalna
takiegoż  oscylatora,  są  równe,  odpowiednio,  średniej  energii  kinetycznej
i potencjalnej przypadającej na jeden stopień swobody termostatu.
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Jest  to  wynik  elegancki,  całkowicie  w  duchu  przytoczonego  wyżej
sformułowania  zasady  ekwipartycji,  ale  żeby  go  w pełni  zrozumieć,  trzeba
prześledzić jak doktorant do niego doszedł.

Otóż  średniowanie  termostatu  odbywa  się  po  pewnym  rozkładzie
prawdopodobieństwa.  W  Rozdziale  4  autor  pokazuje,  że  istnieje  rozkład
prawdopodobieństwa  –   a  więc  funkcja  nieujemna  i  normalizowalna  do
jedności – w sposób jednoznaczny, choć skomplikowany, powiązana z jądrem
pamięci,  którego  kształt  z  kolei  zależy  od  rozkładu  częstości  i  stałych
sprzężenia cząstek termostatu (ta zależność, choć niewątpliwie istnieje, nie jest
nigdzie  jawnie podana).  „Średnia  energia  kinetyczna  przypadająca  na jeden
stopień  swobody  termostatu”  jest  obliczana  względem  tego  rozkładu
prawdopodobieństwa.  Podobna  sytuacja  –  Rozdział  5  –  zachodzi  dla
kwantowego oscylatora,  z  tym,  że  tam istnieją  dwa różne,  choć  funkcyjnie
podobne, rozkłady prawdopodobieństwa: dla energii kinetycznej i dla energii
potencjalnej.

W Rozdziałach 4 i 5 autor jawnie konstruuje te rozkłady prawdopodobieństwa,
odpowiednio,  dla  sprzężonej  z  termostatem  cząstki  swobodnej  i  dla
sprzężonego z termostatem oscylatora kwantowego, biorąc pod uwagę różne
jądra  pamięci  lub  też,  w  duchu  twierdzenia  fluktuacyjno-dyssypacyjnego,
różne funkcje korelacji  siły stochastycznej  (szumu).  Te szczegółowe wyniki
stanowią, w sensie objętościowym, najważniejszą zawartość pracy i pokazują,
że różny kształt  pamięci  termostatu wpływa na konkretne wartości średnich
wielkości  odnoszących  się  do  analizowanych  układów.  Dla  wysokich
temperatur  różnice  te  są  zaniedbywalne  i  badane  układy  zachowują  się
klasycznie, czego należało się spodziewać. Dla niskich temperatur pojawiają
się pewne niewielkie, ale zauważalne różnice (patrz na przykład Rys. 9b). 

W Rozdziale 6 autor próbuje uogólnić to podejście na inne układy kwantowe,
ale  nie  uzyskuje jednoznacznej  odpowiedzi  na postawione pytanie:  Okazuje
się,  że  w przypadku  ogólnym  nie  można  udowodnić,  że  funkcja  będąca
odpowiednikiem rozkładów prawdopodobieństwa, o których była mowa wyżej,
jest  normalizowalna.  Z drugiej  strony,  nie można powiedzieć,  że funkcja ta
nigdy  nie  jest  normalizowalna,  a więc,  zapewne,  istnieją  układy,  na  które
dałoby się uogólnić podejście prezentowane w recenzowanej pracy, ale istnieją
i  takie,  dla  których  to  podejście  zawodzi.  Moim  zdaniem  wynik  ten  jest
zrozumiały  w  świetle  tego,  że  skądinąd  wiadomo,  iż  zasada  ekwipartycji
energii  obowiązuje  dla  jednych  układów,  ale  jest  złamana  dla  innych,  gdy
w niskich temperaturach makroskopowo manifestują się kwantowe własności
oddziałujących układów złożonych.

Rozdział  7  zawiera  podsumowanie  osiągniętych  wyników.  Pracę  kończy
szereg Dodatków zawierających szczegóły obliczeń.
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Choć  muszę  się  przyznać,  że  nie  powtarzałem  szczegółowo  wszystkich
obliczeń  prezentowanych  w  rozprawie,  jestem  przekonany,  że  od  strony
formalnej obliczenia te są wolne od błędów i pomyłek. 

Od  strony  edytorskiej  praca  przygotowana  jest  starannie,  a  jej  układ  jest
przejrzysty.  Praca  jest  napisana  po  angielsku  i  choć  widać,  że  nie  jest  to
naturalny  język  autora,  język  jest  poprawny.  Autor  nie  ustrzegł  się  jednak
błędów interpunkcyjnych i błędów w doborze przedimków (co jest typowym
błędem u Polaków piszących po angielsku), a w kilku miejscach dobór słów
jest wątpliwy lub zgoła błędny. Podam jeden tylko przykład: na stronie 64, pod
równaniem (5.48), autor pisze o  nominators, podczas gdy ewidentnie chodzi
mu o liczniki pewnych ułamków, a więc o numerators. Muszę powiedzieć, że
fragment ten wywołał u mnie sporą konfuzję i początkowo nie rozumiałem, co
autor chce powiedzieć.

Niemniej  jednak  praca  pana  Pawła  Bialasa  ma  duże  walory  dydaktyczne
i można  ją  śmiało  polecić  osobom  pragnącym  zapoznać  się  dyskutowaną
tematyką.

Jeśli chodzi o zastrzeżenia do pracy, to o jednym już wspomniałem: Dla autora
„ekwipartycja”  oznacza,  że  jednocząstkowe  układy  (cząstka  swobodna,
oscylator  harmoniczny)  pozostające  w  równowadze  z  termostatem,  średnio
zachowują się tak, jak uśredniony termostat. Jest to poprawne i na swój sposób
eleganckie, jednak jakoś umyka intuicja, którą mamy posługując się pojęciem
ekwipartycji  energii  w  klasycznych,  oddziałujących  układach  złożonych:
mianowicie,  w układach takich w równowadze termodynamicznej,  wszystkie
cząstki składowe układu zachowują się w średniej „tak samo”. Autor winien
był to wyraźnie skomentować.

Innym zastrzeżeniem jest to, że autor twierdzi, iż do opisu układu złożonego
badana cząstka-termostat używa Hamiltonianu Caldeiry-Leggeta. Hamiltonian
ten wprowadza człon modyfikujący energie badanego układu. Autor nazywa
go  kontr-członem  (counter  term),  niezbyt  jasno  tłumaczy,  że  musi  on  być
obecny dla zapewnienia jednorodnej dyssypacji w całej przestrzeni (strona 15),
po  czym...  całkowicie  pomija  jego  wpływ.  Jest  to  formalnie  w  porządku,
Hamiltonian można zdefiniować poprzez wyrażenia (3.1), (3.3), (3.4), (3.5), ale
nie jest to wówczas Hamiltonian Caldeiry-Leggeta.

Ponadto  szkoda,  że  autor  nie  pokusił  się  o  opis  w  języku  macierzy
(operatorów)  gęstości.  Autor  zdaje  sobie  sprawę,  że  takie  podejście  jest
możliwe,  o  czym  świadczy  podawanie  warunków  początkowych  w  języku
macierzy  gęstości  (nienumerowane  równanie  u  góry  strony  24),  a  także
fragment  zatytułowany  „Interpretation  revisited”  w  Rozdziale  7.  Własności
badanego  układu  można  by  odczytać  dokonując  częściowego  śladu  po
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stopniach swobody termostatu, asymptotycznie lub dla skończonych czasów;
jest  to metoda pozbywania się jawnego wpływu stopni swobody termostatu
alternatywna do zastosowanego podejścia z jądrem pamięci. To by zapewne
sprawiło,  iż  analizowany układ  znajdowałby się  w stanie  mieszanym,  a  to,
potencjalnie,  mogłoby  prowadzić  do  wyników  innych,  niż  te  uzyskane
z uogólnionych równań Langevina. Można by wtedy porównać jedno z drugim
i przedyskutować wpływ istnienia stanów mieszanych na własności badanego
układu. Duża szkoda, że autor nie rozwinął tego podejścia. Praca niewątpliwie
wiele by na tym zyskała. Uwagę tę należy traktować nie jako zarzut, ale jako
sugestię możliwych przyszłych badań.

Największa  słabość  pracy  leży  tam,  gdzie  leży  też  jej  największa  siła.
W Rozdziałach 4 i 5 autor rozważa różne kształty jądra pamięci i ich wpływ na
własności  badanych  układów.  Jako  się  rzekło,  różne  jądra  pamięci
odpowiadają  różnym rozkładom częstości,  mas  i  stałych  sprzężenia  cząstek
termostatu.  Ponieważ  rozkłady  te  są  w  zasadzie  arbitralne,  można sobie
wyobrazić, że po uśrednieniu, w granicy bardzo wielu cząstek, prowadzą one
do różnych jąder pamięci: takich, jakie autor stosuje w swojej pracy, a także
nieskończenie wielu innych. Należałoby sobie jednak zadać pytanie,  dlaczego
jakiś  termostat  ma  takie  a  nie  inne  rozkłady  częstości,  mas  i  sprzężeń,
odpowiadające różnym, nietrywialnym jądrom pamięci. Dlaczego termostat ma
taką  pamięć,  jaką  ma?  Nieco  naiwnie,  ale  w  duchu  klasycznych  prac
Smoluchowskiego, można pomyśleć, że termostat złożony z nieoddziałujących
oscylatorów  harmonicznych,  znajdujący  się  w  stanie  równowagi,  powinien
generować biały szum, a więc jego funkcją pamięci powinna delta Diraca. Jeśli
pamięć  ta  jest  inna,  to  –  zapewne  –  termostat  został  odpowiednio
przygotowany  lub  też  sam  oddziałuje  z  jakimś  większym  układem,
„metatermostatem”, który tak a nie inaczej kształtuje jego pamięć.

Chciałbym być dobrze zrozumiany: Niewątpliwie  można (jest to uprawnione,
legalne i  dopuszczalne)  rozważać dowolne,  byle  poprawne, funkcje pamięci
termostatu,  ale  dopóki  nie  wskażemy  procesu  fizycznego,  który  je  tak
ukształtował,  nasze  rozważania  mają  charakter  formalny.  Brakuje  w  nich
fizyki.

Jak sądzę, konsekwencją tego nieco zbyt formalistycznego podejścia jest to, że
autor  nie  komentuje  uzyskanych  wyników  w  języku  fizyki:  Na  przykład,
w zależności  od  przyjętego  jądra  pamięci,  niskotemperaturowe  własności
cząstki Brownowskiej są inne. Czy można to w jakiś sposób zinterpretować?
Jak wpływa to na zachowanie układu? Z niskotemperaturowym zachowaniem
łączy  się  III  zasada  termodynamiki.  Jak  obserwowane  różnice  można
zinterpretować  w  duchu  tej  zasady?  Czy  III  zasada  wyklucza  niektóre
z obserwowanych rozwiązań, a więc niektóre z analizowanych jąder pamięci,
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a może  wręcz  przeciwnie,  uzyskane  wyniki  wskazują  na  konieczność
reinterpretacji III zasady termodynamiki dla układów kwantowych?

Gdybym miał  pokrótce podsumować wyniki przedstawione przez pana mgr.
Pawła  Bialasa,  powiedziałbym  tak:  Doktorant  włożył  wiele  pracy,  bardzo
dobrze opanował warsztat  związany z uogólnionymi równaniami Langevina,
wątpię  jednak,  aby  uzyskane  wyniki  otwierały  nowe,  nieoczekiwane,
atrakcyjne obszary badawcze. Wkładem autora, poza aspektem dydaktycznym,
jest  dogłębna  analiza  prostych  układów  kwantowych  sprzężonych
z termostatami o różnych jądrach pamięci. Jest to ten rodzaj pracy, który nie
daje  co  prawda  spektakularnych  wyników,  ale  którą  trzeba  wykonać,  aby
przeanalizować i zrozumieć podstawy gmachu, jakim jest fizyka statystyczna.
Ktoś  to  musi  zrobić,  a  praca  ta  wymaga  dużej  cierpliwości  i  naprawdę
znacznych  kompetencji.  I  choć  szkoda,  że  dokonana  analiza  miała  przede
wszystkim  charakter  formalny,  z  mniejszym,  niżbym  sobie  tego  życzył,
naciskiem  na  interpretacje  fizyczne,  moim  zdaniem  pan  mgr  Paweł  Bialas
bardzo dobrze wywiązał się z tak postawionego zadania.

Stwierdzam,  że  recenzowana  rozprawa  doktorska  pana  mgr.  Pawła  Bialasa
spełnia  wszystkie  formalne  i  zwyczajowe  wymagania  stawiane  pracom
doktorskim  i  wnioskuję  o  dopuszczenie  pana  Pawła  Bialasa  do  dalszych
etapów przewodu doktorskiego.
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