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Recenzja pracy doktorskiej Pana mgr. Mateusza Snaminy pt. "Nowe metody obliczeń
mikroelektrostatycznych dla zastosowań intepretacyjnych w spektroskopii i fotofizyce
kryształów moleku larnych "

są prawdopodobnie

ale teŻ
najbardziej złoŻonym obiektem dla badań metodami spektroskopii optycznej. Wiele
zjawisk fizycznych, które moŻna zaobseruvowaÓ, jest charakterystyczne tylko dla
kryształu, a juŻ nie dla izolowanej molekuły i interpretacja tych zjawisk staje się
szczególnie żoŻona. Sztandarowym przykładem zjawiska, ktÓre obserwuje się w
krysztale molekularnym, ale nie W izolowanej cząsteczce, jest tak zwane
rozszczepienie singletu. Historia obsenruacji eksperymentalnych rozszczepienia
singletu sięga lat 60. ubiegłego stulecia, kiedy zaobsenvowano anomalny rozpad
ekscytonu singletowego W widmach fluorescencji kryształów antracenu i tetracenu.
Zarejestrowane widma mozna było zinterpretowaÓ zakładĄąc, Że ekscyton
singletowy zlokalizowany na jednej cząsteczce w krysztale rozpada się na parę
ekscytonow trypletowych zlokalizowanych na dwóch cząsteczkach W krysztale'
Sugeruje to jakieśprzejściewzbronione typu singletłryplet, ale w krysztale jest to
przejście dozwolone, bo stany trypletowe obu cząsteczek mogą sprzęgaó się do
singletu i ekscyton singletowy ulega rozpadowi właśniedo tego szczegÓlnego stanu
singletowego' Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ze w większości
izolowanych cząsteczek budujących kryształy molekularne stan singletowy leŻy
stosunkowo blisko stanu trypletowego i energiawzbudzenia do tego stanu jest nizsza
niz podwojona energia wzbudzenia do stanu trypletowego. Zakładając, Że energia
ekscytonu singletowego jest po prostu równa energii wzbudzenia do stanu
singletowego, a energia pary ekscytonów trypletowych jest po prostu podwojoną
energią wzbudzenia trypletowego proste rozwaŻania energetyczne sugerują, Że
rozszczepienie singletu jest energetycznie wzbronione. Są jednak molekuły, dla
których stan singletowy leŻy anomalnie powyzej stanu trypletowego i zjawisko
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rozszczepienia singletu jest dozwolone. Takim przykładem jest cząsteczka
pentacenu. okazuje się jednak, Że nawet dla pentacenu, gdzie proste rozwaŻania
energetyczne wskazqą, Że rozszczepienie singletu jest energetycznie dozwolone,
sam mechanizm tego zjawiska jest znacznie bardziej złoŻony i konieczne jest

skonstruowanie modelu teoretycznego, który wychodzi poza prosty model kryształu,
jako zbioru nieoddziałujących cząsteczek' oznacza to, Że trzeba wziąć pod uwagę
fakt, Że stany elektronowe par cząsteczek mogą mieó charakter istotnie rozny od
izolowanych oraz Że otoczenie krystaliczne moŻe mieć istotny WpłyW na te stany.
Wpływ otoczenia krystalicznego na mechanizm rozszczepienia singletu to nic innego,
jak uwzględnienie w teoretycznym modelu oddziaływań międzycząsteczkowych w
krysztale. Modelowanie teoretYczne tych oddziaływań było przedmiotem wielu prac,
ale do dziśnie jest jasne, jaki dokładnie mechanizm oddziaływań pozwala na
rozszczepienie' MoŻliwościjest wiele, od załoŻenia, ze w krysztale mozna wyrózniĆ
"efektywny dimer', parę oddziałujących cząsteczek, w której jest juŻ dozwolona
konwersja wzbudzenia singletowego W parę wzbudzeń trypletowych, do załoŻenta,
Że za rozszczepienie odpowiedzialne jest otoczenie krystaliczne. RóŻne modele
oddziaływań w krysztale mają swoich zwolenników i przeciwników, ale nikt nie

przeprowadził systematyczne1 i krytycznej analizy róznych modeli, ktora
doprowadziłaby do ostatecznego rozstrzygnięcia mechanizmu rozszczepienia

singletu' Autor pracy doktorskiej, Pan mgr Mateusz Snamina, podjął się tego zadania
na przykładzie kryształu pentacenu i powstała ciekawa, bogata w wyniki rozprawa
doktorska.

Recenzowana praca doktorska składa Się

ze

wstępu, czterech rozdziałow

opisujących wyniki uzyskane metodami o roznym stopniu złozonościteoretycznej,
podsumowania, dwóch dodatkóW, W których Autor zamieściłszczegoĘ niektórych
wyprowadzeń, streszczenia oraz bibliografii obejmującej 88 pozycji literaturowych.
ZwięzĘ, dwunastostronicowy wstęp wprowadza nas w tematykę badań Doktoranta'
We wstępie opisane sątez motywacja i cele pracy.

JuŻ we wstępie Autor pracy zwraca uwagę, Że rozszczepienie singletu w modelu
efektywnego dimeru musi być opisywane w modelu wielokonfiguracyjnym typu
valence bond zawierającym dwie konfiguracje elektronowe odpowiadajcie stanom
wzbudzonym z ekscytonem singletowym na jednej z cząsteczek, konfiguracji
odpowiadającej parze ekscytonow trypletowych, oraz dwóm konfiguracjom z
przeniesionym ładunkiem. Bogate wyniki literaturowe dotyczące mechanizmu
rozszczepienia singletu zebrane W pracy przeglądowej Smitha i Michla opublikowanej
w Chemical Reviews w 2010 roku sugerują, Że konfiguracje z przeniesieniem

ładunku kontrolują dynamikę rozszczepienia singletu' W modelu nieoddziałujących
cząsteczek konfiguracje te są zdegenerowane' Jednak uwzględniając oddziaływania
międzycząsteczkowe degeneracja ta może zostać zniesiona. ostatnie badania
grupy Zenga - sugerujące róznicę energetyczną'zędu 0.8 eV między konfiguracjami
z przeniesionym ładunkiem o przeciwnych polaryzaĄach - Autor rozprawy uwaŻa za
"rewolucyjną'. Dlatego W rozdziale drugim pracy Pan mgr Snamina rozwaŻa
WpłyW
oddziaływań elektrostatycznych oraz indukcyjnych (polaryzacyjnych) na stany
elektronowe dimeru oraz małych klasterów molekularnych. Analiza oddziah/wań w
dimerze opańa jest na prostym modelu elektrostatycznym opańym na metodzie
redystrybucji ładunku i prowadzi do rozsz:zepienia konfiguracji z przeniesionym
ładunkiem rzędu 0.2 eV, cńery razy mniejszego niŻ wynik zespołu Zenga' Jak
Doktorant słusznie załlwaŻa, "otrzymana rozbieŻnośćwydaje się wskazywać na
ukryty błąd jakościowy",choć na tym etapie trudno powiedzieÓ, Czy model
redystrybucji ładunku zawiódł, czy teŻ wynik grupy Zenga jest błędny. Dlatego druga
cześÓ tego rozdziału poŚwięcona jest opisowi analizy wyników dla małych klasterów
molekularnych. W tym celu Autor wprowadza tez bardziej wyrafinowane podejściedo
opisu oddziaływań opańe na metodzie samouzgodnionego pola ładunków. Prowadzi

to do wartości rozszczepienia rzędu 0.7 eV, coraz bliŻej wyniku Zenga

i

współpracowników. Wreszcie W ostatniej częścirozdziału Autor podejmuje się
systematycznej analizy oddziaływań międzycząsteczkowych w klasterach z dimerami
W konfiguracjach z przeniesieniem ładunku. Rozwazane są oddziatywania
elektrostatyczne (pienłszy rząd rachunku zaburzeń) oraz indukcyjne (drugi rząd).
oddziaływania dyspersyjne są słusznie pominięte, bo są one zazwyczaj
zaniedbywalne w układach z przeniesieniem ładunku. Konkluzje wynikające z analizy
wyników są dośćzaskakujące. okazuje się, Że otoczenie krystaliczne efektywnego
dimeru ma bardzo istotny WpłyW na wańoŚć rozszczepienia konfiguracji z
przeniesionym ładunkiem i rozszczepienie to W krysztale jest zupełnie
zaniedbywalne.

W krótkim rozdziale trzecim Autor analizuje energetykę poziomów

elektronowych
małych klasterów molekularnych z uwzględnieniem przeniesienia elektronu poza
efektywny dimer i konkluduje, Że związane z tym poprawki energetyczne są bardzo
małe, ponizej 0.1 eV, zaniedbywalne w dalszej częścipracy.

Wyniki uzyskane W rozdziałach drugim

i

trzecim pozwalają Doktorantowi na
oszacowanie szybkości rozszczepienia singletu w rzeczryistym krysztale pentacenu
zwakanĄami. Analiza teoretyczna opiera się na złotĄ regule Fermiego zastosowanej
do elementarnych (dwuciałowych) procesów rozszczepienia singletu dla danej

w

a

do ilościowej
charakterystyki wynikÓw Autor stosuje bezwymiarowy parametr (oznaczany W pracy
jako lFM), określającystosunek stałej szybkoŚci rozszczepienia dla pewnej danej
konfiguracji dimeru w krysztale rzeczywistym do stałej szybkościrozszczepienia w
krysztale idealnym. Wyniki są analizowane dla wszystkich mozliwych połozeń
dimerów wokół wakancji w ramach podsieci zawierającej tę wakancję. Analiza
wyników numerycznych wskazuje, Że w zgodzie z wynikami uzyskanymi z rozwaŻań
energetycznych współczynnik lFM jest istotnie większy od jedności dla tych
konfiguracji efektywnego dimeru, dla których rozszczepienie stanów z przeniesieniem
ładunku o przeciwn Ą polaryzacji jest największe'
konfiguracji efektywnego dimeru

otoczeniu krystalicznym,

Analogiczna analiza rozszczepienia singletu W kryształach domieszkowanych
cząsteczką kwadrupolową bądŹ dipolową zawańa jest w rozdziale piątym. Wnioski
dotyczące szybkości rozszczepienia singletu są zupełnie analogiczne do tych
uzyskanych w rozdziale czwartym dla rzeczywistego kryształu z wakancją, choÓ
warto zauwaŻyc, Że domieszkowanie cząsteczką dipolową istotnie zwiększa
szybkośÓ rozszczepienia singletu w stosunku do kryształu doskonałego nawet o
czynnik 300.

RozdziaĘ szósty i siodmy są prawdopodobnie dla mnie najbardziej interesujące' W
rozdziale szóstym Autor wprowadza nową metodę redystrybucji momentow
multipolowych do obliczeń energii elektrostatycznej w pieru'uszym rzędzie rachunku
zaburzeń oraz energii indukcyjnej (polaryzacyjnej) w drugim rzędzie. W rozdziale
siódmym Autor przedstawia wyniki testów numerycznych zaproponowanych przez
siebie metod. Podstawą metody redystrybucji multipoli jest przedstawienie rozkładu
gęstościładunku W cząsteczce za pomocą zbioru punktowych momentów
multipolowych scentrowanych na atomach' oczywiście definicja tych punktowych
momentów multipolowych dobrze odtwarzających rozkład ładunku jest do pewnego
stopnia arbitralna i wymaga zastosowania jakiegoś schematu analizy populacyjnej
rozkładu ładunku. Autor argumentuje, dlaczego uwaza, ze schemat LÓwdina jest
najbardziej optymalny, a następnie przechodzi do wyprowadzania wyraŻen na
punktowe momenty multipolowe LÓwdina scentrowane na atomach orazna globalne
momenty multipolowe Wyrazone przez cząstkowe. Poniewaz oddziaływania
indukcyjne (polaryzacyjne) odgrywają istotną rolę, Autor Wyprowadza analogiczne
wzory na funkcję odpowiedzi liniowej dla zerowej częstości, a następnie analizuje
wyraŻenie na energię klastera molekularnego. W szczególności, słusznie stwierdza,
Że wkład od oddziaływań międzycząsteczkowych w równaniu (6.13) wchodzi z
czynnikiem Tz, choć w przypisie szóstym wyjaśnienietego czynnika nie jest zbyt

klarowne. Być moŻe odniesienie do teorii samouzgodnionego pola reakcji powinno
naturalnie pojawiÓ się w tym miejscu. Poza tym wszystkie wzory przedstawione w
tym rozdziale są ścisłe,a sama procedura samouzgodnienia pola elektrostatycznego
jest bardzo zgrabna.
metody zaproponowane w rozdziale szóstym.
Redystrybucja momentów multipolowych w oczywisty sposób moŻe wprowadzać
błędy w opisie oddziaływań elektrostatycznych i indukcyjnych (polaryzacyjnych)'
Wyniki wszystkich obliczeń testowych wykazują, Że zaproponowana metoda
redystrybucji multipoli dla rozkładu ładunku ifunkcji odpowiedzi liniowej działa bardzo
dobrze' Cząstkowe momenty multipolowe odtwarzĄą globalne. RównieŻ wańości
potencjału pola elektrostatycznego generowanego przez cząsteczkę W reprezentacji
punktowych momentów multipolowych LÓwdina, ograniczonych do momentu
kwadrupolowego, dobrze zgadzĄąsię z dokładnymi wynikami uzyskanymi z obliczeń
Hartree-Focka. Testy funkcji odpowiedzi liniowej wypadają bardzo pomyślnie dla
ładunkiem punktowym. Test całościowy,opis
oddziaływania cząsteczki
oddziaływań elektrostatycznych i indukcyjnych (polaryzacyjnych) w klasterze równiez

W rozdziale siódmym Autor testuje

z

wypada zadowalająco. Rozszczepienie stanów z przeniesieniem ładunku o
przeciwnych polaryzacjach wynosi 0'75 eV, W dobrej zgodnościz wynikiem
dokładnym 0.84 eV.

Naturalnym rozszerzeniem podejśćrozvvaŻanych w rozdziałach od drugiego do
siodmego jest analiza wpływu otoczenia opańa na modelu ciągłym z elektrodynamiki
klasycznej o zadanej stałej dielektrycznej g. Wszystkie modele opierają na
ksiąkowym rozwiązywaniu równania Laplace'a, choÓ Autor słusznie zauwaŻa
pewne subtelności i nieoczywistościw opisie opańym na elektrodynamice klasycznej'

ramach metody dyskretnej opańej na modelu
pola ładunkow z opisem w modelu ciąłym dimeru w kulistej

Porównanie opisu

W

Samouzgodnionego
Wnęce jest w moim odczuciu zadowalĄące, a odchylenia modelu klasycznego od
dyskretnego, rzędu 20o/o, nie wydają mi się niefizyczne. Byó moŻe porównanie z
obliczeniami opańymi na samouzgodnionym polu reakcji byłyby tu adekwatne?

W ostatnim rozdziale rozprawy prezentującym wyniki oryginalne, Autor zdecydował
się przeanalizowaó opis dimeru W przybliŻeniu punktowych cząsteczek, czyli za
pomocą modelu zupełnie przeciwstawnego do modelu ciągłego. Jak moŻna było się
spodziewaÓ, vuyniki tego prostego modelu, porównane z wynikami metody
samouzgodnionego pola ładunków, nie dają dobrego opisu własnościdimeru z
przeniesionym ładunkiem i jak Autor słusznie zauwaŻa, "obliczenia wykonywane dla
pary kation-anion muszą byó przeprowadzone z niezv,tykłą starannością'.

To krotkie

z

konieczności, podsumowanie wyników Pana Mateusza Snaminy
przedstawione powyzej jasno dowodzi, ze przedłozona do recenzji praca doktorska
jest bardzo wartościowa. Pewien niedosyt budzi z mojej strony brak oceny wpływu
oddziaływań wymiennych na rozszczepienie singletu, które potencjalnie mogą
zmodyfikować obraz fizyczny przedstawiony przez Autora. Nie jest zupełnie jasne, i
nie zostało to przedyskutowane, czy oddziaływania nieaddytywne są uwzględnione,
a jeślitak, to które. Zaniedbanie oddziaływań dyspersyjnych, choć W moim
przekonaniu słuszne, tez wymaga pewnego uzasadnienia' Wreszcie, w kontekście
modeli stosowanych przez Autora wańo byłoby poznać dokładniej model grupy
Zenga, w którym, cytując Autora, "dimer analizowany jest bardzo zaawansowaną
metodą kwantowochemiczną bazującą na (potencjalnie silnie skorelowanej) funkcji
falowej dimeru jako całości,a konsekwentny opis oddziaływań między cząsteczkami
dimeru jest niezwykle dokładny (uwzględnione są nawet międzycząsteczkowe
oddziaływania wymienne)"' Wyżej wymienione pytania są bardzo dobrym materiałem
do dyskusji na obronie rozprawy doktorskiej,

Zanim przejdę do pozytywnej konkluĄi tą recenzji pozwolę sobie na kilka uwag
krytycznych na temat recenzowanej pracy. Przede wszystkim Autor ma pewne
tendencje do nadmiernej poetyki w opisie metod stosowanych w pracy. Jak wiadomo,

percepcja literatury pięknej zaleŻy

od

wrazliwości czytelnika, natomiast

przedstawiona do recenzji praca doktorska dotyczy tak ścisĘdziedziny wiedzy, jak
teoretyczna fizyka molekularna' Dlatego niektóre opisy słowne stosowanych metod
moŻna było zastąpiÓ ścisłymiwzorami, które bardziej przemawiają do wyobraŹni
potencjalnych czytelników, przynajmniej mojej Dotyczy to schematu redystrybucji
ładunku czy samouzgodnionego pola ładunku, ktore mozna zgrabnie opisać
wzorami. Równiez oddziaływania elektrostatyczne
indukcyjne (polaryzacyjne)
opisuje się bardzo ścisłymiwzorami. Z samego opisu nie wynika na przykład jasno,
czy model uwzględnia oddziaływania nieaddytywne' a jeślitak to jakie. Nie jest
zupełnie jasne, jak Autor otrzymał diagramy energetyczne z rysunku 3'2 oraz w jaki
sposób została przeprowadzona analiza populacyjna prowadząca do wkładów do
energii rożnych konfiguracji elektronovvych na efektywnym dimerze w krysztale. Z
drugiej strony, niektóre wzory są przytoczone, niekoniecznie zupełnie trywialne, jak
równania (4.1), (4.2), czy proporcjonalność w równaniu (4.3), i dłuzszy komentarz
skąd się biorą, a nie tylko sam odnośnik do ładnej pracy Berelbacha et al. z 2013
roku, byłby przydatny. Wyniki przytoczone w tabelach w rozdziałach czwartym i
piątym są bardzo nieczytelne, bo wymagają jakiejśspecjalistycznĄ wiedzy na temat
"pozycji w podsieci". Z kolei w rozdziałach szóstym
i ósmym wiele wzorów jest
znanych
literatury naleŻałoby dodaó odnośniki, bo mozna odnieśó mylne

i

z

i

Wrażenie, Że Autor pracy po raz pieruvszy wyprowadził równania teorii odpowiedzi
liniowej dla zerowej częstościw metodzie Hańree-Focka, wzór na przesuniecie
translacyjne tensora drugiego rzędu, czy opis pól elektrostatycznych od punktowego
dipola We Wnęce. Jeszcze ostatnia istotna uwaga. Choó w sumie praca w logiczny
sposób zamyka się w spójną całośÓ w postaci całego szeregu hipotez ilustrowanych
stosownymi modelami teoretycznymi, ktore są albo potwierdzane numerycznie albo
falsyfikowane, to sposób prezentacji uzyskanych wyników budzi mieszane uczucia' Z
jednej strony W pracy napotkałem nadmierną szczegółowośÓ, z drugiej jakiśbrak
globalnego spojrzenia z "lotu ptaka" na doŚc fundamentalną fizykę'
Podsumowując tę recenzję stwierdzam, Że praca doktorska Pana mgr. Mateusza
Snaminy z naddatkiem spełnia kryteria stawiane rozprawom doktorskim i wnoszę o
dopuszczenie jej Autora do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Materiał
teoretyczny oraz analiza uzyskanych wyników numerycznych, ktore stanowią
podstawę tej pracy, są bardzo bogate, a co Wazniejsze, również bardzo oryginalne.
W moim odczuciu uzyskane wyniki stanowią istotny wkład do zrozumienia
mechanizmów rozszczepienia singletu W kryształach molekularnych' Doktorant
wszechstronnie zbadał spojny zbiÓr hipotez dotyczących istoty tego zjawiska
stosując zaproponowane przez siebie i zaimplementowane numerycznie metody
teorii oddziah/wań międzycząsteczkowych. Autor pracy wykazał się doskonałym
kunsztem matematycznym i programistycznym, oraz Świetnym zrozumieniem metod
kwantowochemicznych stosowanych do opisu oddziaływań międzycząsteczkowych.
Wyniki przedstawione w pracy doktorskiej mgr. Mateusza Snaminy były podstawą
czterech ańykułow opublikowanych w bardzo zacnych czasopismach naukowych o
bardzo wysokich współczynnikach wpływu (dwie prace w J' Phys' Chem. C, jedna w
J. Phys. Chem. Lett. l jedna w ChemPhysChem). Mając nadzieję, Że w trakcie
publicznej obrony pracy doktorskiej Pana mgr. Mateusza Snaminy będzie okazja do
stymulującej dyskusji po świetnej prezentacji i podsumowaniu wyników uzyskanych w
pracy, Wnoszę o wyróżnienie tej rozprawy'
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