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i

w

jqzyku

20 dwustronicowy Wstqp bqdqcy
om6wieniem zagadn\enta kwantowych przejll fazowych oraz definicje
kwantowej wiernoSci i j.j zastosowanie do ana\zy kwantowych ptzej(l

polskim

lrczy II7

stron

zawtera:

fazowych, 5 rozdziatr6w poswigconych kolejno modelom fermionolvych gaz6w
na d-wymiarowej hiperkubicznej sieci i jego transformacjom przy pomocy
przeksztalcenia Fouriera

jednowymiarowego,
antysymetrycznego.

i

transformacji Bogoliubowa, analizie modelu

modelu dwuwymiarowego symetrycznego oraz

Dwa

dodatki przedstawiaj4 uwagi dotyczqce notacji i

konwencji wyprowadzenta niekt6rych wzor6w u1ytych w ptaay, a takae
rozwiqzania dla modelu xY w polu zewngttznym. Prace kohczy tozdziat
podsumowuj4cy ottzymane tezultaty
zawterajqcy

42

i

wnioski koricowe oraz spis literatury

pozycje w tym 3 prace Pana mgr Adamskiego (wtaz innymi

autorami), kt6re SciSle dotyczq tematyki zawafiej w rozprawie, zdeponowane
w formie elektronic znej w intemetowym repozytorium prac naukowych qrXiv
funkcjonuj qaym przy Cornell University.

Autor wyruhnie sprecyzowal cele rozprary. Pierwszy z nich

dotyczy

uhytecznolci kwantowej wiemosci jako alternatywnej metody badania ptzejfi'
fazowych w tym analizy praw skalowania. Drugim wahnym tematem SciSle
zwrqzanym

z tym tematem jest kwestia

wigcej niz jednej dtrugosci korelacji.

jednoNastgpnym celem rozpfaryjest wszechstronne zbadanre szeregu modeli
i dwu- wymiarowych i ich wlasnoSci w obszarze kwantowym z u?yciem

technik anahtycznych juk
kwantowych

to

i

zagadnienia

numerycznych.

Rola i charakter efekt6w

jakie zosta\y szczeg6trowo przedstawione w

rozprawle.

Zastosowanie wiernosci

do

analizy kwantowych przejsc fazowych po taz

pierwszy zaproponowano w pracy Zanardi
koncepcj a

ta

i Paunkowi6 w roku 2005, gdzie

zostala p okazana ma ptzylct adzie mo delu Dicke

i XY' J ak zavw aZa

naleaqce
Autor idea tego zastosowania opiera sig na intuicyjnym fakcie, 2e stany
powinny
r62nych kwantolvych faz o odmienny m todzaju upotzqdkowania

do

odzwierciedlad swoje wlasnoSci

w

parametrze wierno6ci,

jako prostej miary

uktad6w
kwantyfikuj4cej ich odmienno 5c' Zatem analtza stan6w podstawolYych
bqdqce
z uLy cremtego parametru powinna pozwolic wyzn aczy a linie kryty czne
granicami faz odtw aruajqc tym samym diagram fazowy badanego ukladu'

Autor

stawia

w pfacy pytanie o wlasciwosci uklad6w, dla kt6rych

charakterystycznq cech4 sA prawa skalowania.

W rozdziale III autor ptzytacza

oddzialuiq
model jednowymiarowego Lahcucha fermion6w, kt6rego elementy
w potencjale
harmonicznie z najbli1szymi s4siadami, same poruszaj4c sig

paruj4cym

na

s4siednich wgzlach. Nastgpnie

Autor ana\zt4e wtrasnoSci

po
termodyn amiczne ptzy uLyciu transformaty Fouriera i metody Bogoliubowa
przechodzi do ana!\zy efekt6w kwantowych oblrczajqc patamett

czym

wiernoSci

i

szereg funkcji korelacyjnych. Jakkolwiek podeScie

w

terminach

parametru wiernoSci zdaje sig oferowa6 attakcyjna alternatywg do opisu
jest wolne od
kwantowego przej|cia fazowego, to jak zauwa?a autor, nie
pewnych inherentnych problem6w wtraSciwych tej metodzie' Prawa skalowania
i
wiernoSci wymagaiq aby \Ioczyn wymiaru ptzestrzennego uktradu d

wyktadnika drogi korelacji v byt mniejszy od dw6ch. Nie znajqc wyktradnika
drogi korelacji nie mozn a z gory okresli6 azy prawa skalowania bqd4 spelnione'
Ponadto przypadek graniczny d v:2 nie zawsze prowadzi do niepotqgowego
skalowania
skalowania, co prowadzi autora do konkluzji,2e brak potqgowego

implikuje rownoSi d v:2.

Autor przedstawionej pracy doktorskiej nie ustrzegl sig tez drobnych usterek o
Matsubary na
charakter ze rcd,akcyjnym. Na przyklad definicj a czasu urojonego
16 i jego odniesienia do temperatury nie zostala podana, jakkolwiek przy
str.

analizie kwantowego obszaru krl'tycznego jest

to bardzo pomocne' Recenzent

nie r6wniez nie znaiduie mocnego uzasadnienia na

niekonwencjonalne

wprowad zenietransformaty Fourielarla stt.24 zuTyciem symboli

przyl<\ad analizujqc wyra?ema zawietajqce sumy

,,k' i "K"' Na

po wektorach

falowych

w dodatku
czytelnik musi zapozna| sig z opisem tej konwencjt' zamreszczonej
obraz
A. Nie s4 to jednak niedociqgnigciatzutuiqce napozytywny merytotyczny
przedt o?onej rozprawy doktorskiej

.

ciekawych i
Podsumowuj4c, chciatbym podkresli 6, ze pfaca zawieta szereg
wynik6w popartych dorobkiem publikacyjnym doktoranta,

oryginalnych

sig znaczna znajomo$ci4 metodologii i literatury przedmiotu'
obrazv
Zasadniczym rezultatem rozprary jest przedstawienie sp6jnego

v,rykazulqc

kwantowych przei66 fazowych

w badanych

uktradach obejmuj4cego szefeg

przyklad6w uklad6w o r6znej wymiarowoSci. Uzyskanie tych wynik6w byto

mozliwe dzigki zastosowaniu

i

adaptowaniu szeregu narugdz\ teoretycznych

jak:

formalizm drugiego kwantowania ofaz metoda transformacji
kanonicznych Bogoliubowa. Nalezy r6wnie? podkreSli6, Ze wsparcie

takich

jakoSciowych przewidywari WZy pomocy metod numerycznych pozwolilo
iloSciowo poglgbi6 zrozumieme i zinterpretowad zachowanie rozwahanych

uklad6w. Rozprawa doktorska Pana mgr Mariusza Adamskiego stanowi
wartosciowy wktad do wiedzy o frzyce ptzeiitc fazov,rych w niskowymiarowych
s4
ukladach kwantowych. Napisana jest starannie iprzejtzy$cie, wyniki obliczeri

wnikliwie przeanalizowane,

W zwtqzku z

a wysnute

wnioski dobrze umotywowane'

povryhszym stwietdzam,

art. 13 Ustawy o tytule

i

2e

praca w zupelnoSci spetrnia wymogi

stopniach naukowych dla prac doktorskich. Wnioskuje

zatemo dopuszczenrejej do publicznej obrony'
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