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1. Imię i Nazwisko 

 

Mirosław Gałązka 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

Licencjat – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Rzeszów, 

uzyskany w 2000 roku; nauczanie fizyki i informatyki (szkoła podstawowa). 

Tytuł: „Najogólniejsze równania ruchu układu punktów materialnych, czyli równania 

Lagrange’a drugiego rodzaju” 

Promotor: dr Henryka Czyż 

 

Magister fizyki – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 

Rzeszów, uzyskany w 2002 roku; nauczanie fizyki i informatyki. 

Tytuł: „Rozpraszanie fononów akustycznych przez luki w kryształach” 

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Paszkiewicz 

 

Doktor nauk fizycznych – Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 

uzyskany w 2007 roku, z wyróżnieniem. 

Tytuł dysertacji: „Równania stanu w hipotezie skalowania. Zastosowanie do opisu 

ferroelektryków jednowymiarowych.” 

Promotor: prof. dr hab. Piotr Zieliński 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

22.12.2006 – 31.10.2014 adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii 

Nauk, Kraków; 
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01.11.2014 – obecnie specjalista do spraw aparatury środowiskowej w Instytucie 

Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego – jednotematyczny cykl publikacji pt.:  

 

„Charakterystyka przemian fazowych i dynamiki molekularnej materiałów polarnych” 

 

b) publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (autor/autorzy, tytuł/tytuły 

publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa) 

 

Przy każdej z prac podałem mój wkład w powstanie danego dzieła oraz oszacowanie 

mojego procentowego udziału w danej pracy. 

Teksty publikacji znajdują się w Załączniku nr. 1. 

Oświadczenia współautorów o ich wkładzie do wymienionych publikacji znajdują się 

w Załączniku nr. 2. 

 

[H1] M. Gałązka, P. Zieliński, Strain coupling and scaling invariants in search for 

effective critical parameters of uniaxial ferroelectrics, Solid State Sciences 11, 740-746 

(2009). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu danych doświadczalnych, przygotowaniu tekstu, 

sześciu rysunków i dwóch tabel do publikacji, wysłaniu publikacji do redakcji, odpowiedzi na sugestie 

i zarzuty recenzentów.  

Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

 

[H2] M. Gałązka, E. Juszyńska, P. M. Zieliński, General specific heat dependences on 

temperature in neohexanol and its isomers, Physica B: Physics of Condensed Matter 406, 

4342-4349 (2011). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu danych doświadczalnych, przygotowaniu tekstu, 

wszystkich dziewięciu rysunków oraz trzech tabel do publikacji, wysłaniu publikacji do redakcji, odpowiedzi 

na sugestie i zarzuty recenzentów.  

Mój udział procentowy szacuję na 85%. 

 

[H3] M. Gałązka, P. Zieliński, Strain-polarisation coupling and elastic constant 

determined from polarisation and strain curves in order-disorder uniaxial ferroelectrics, 

Phys. Status Solidi B 249, 1682-1691 (2012). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: Opracowaniu danych doświadczalnych, przygotowaniu tekstu, 

ośmiu rysunków i tabeli do publikacji, wysłaniu publikacji do redakcji, odpowiedzi na sugestie i zarzuty 

recenzentów. 

Mój udział procentowy szacuję na 95%. 
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[H4] M. Gałązka, P. Zieliński, E. Juszyńska, P. M. Zieliński, R. Pełka, P. Szklarz, 

Description of isomorphous transformations in materials with various kinds of molecular 

disorder, Phase Transitions 86, 238-250 (2013). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu danych doświadczalnych, przygotowaniu tekstu 

i osiemnastu rysunków do publikacji, wysłaniu publikacji do redakcji, odpowiedzi na sugestie i zarzuty 

recenzentów.  

Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

 

[H5] E. Juszyńska-Gałązka, M. Gałązka, M. Massalska-Arodź, A. Bąk, K. Chłędowska, 

W. Tomczyk, Phase behavior and dynamics of the liquid crystal 4′-butyl-4-(2-

methylbutoxy)azoxybenzene (4ABO5*), J. Phys. Chem. B 118, 14982-14989 (2014). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: częściowym opracowaniu danych doświadczalnych, 

odpowiedzi na sugestie i zarzuty recenzentów, częściowa redakcja tekstu i przygotowanie rysunków.  

Mój udział procentowy szacuję na 40%. 

 

[H6] M. Gałązka, E. Juszyńska-Gałązka, N. Osiecka, M. Massalska-Arodź, A. Bąk, On 

new scaling of dielectric response, J. Appl. Phys. 118, 064101 (6 pp.) (2015). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu danych doświadczalnych, podaniu równania 

skalującego, przygotowaniu tekstu i wszystkich sześciu rysunków do publikacji, wysłaniu publikacji do 

redakcji, odpowiedzi na sugestie i zarzuty recenzentów.  

Mój udział procentowy szacuję na 85%. 

 

[H7] M. Gałązka, E. Juszyńska-Gałązka, N. Osiecka, A. Bąk, Universal scaling of 

dielectric response of various liquid crystals and glass-forming liquids, Phase Transitions 

89, 341-8 (2016). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu danych doświadczalnych, podaniu równania 

skalującego, przygotowaniu tekstu i wszystkich trzech rysunków do publikacji, wysłaniu publikacji 

do redakcji, odpowiedzi na sugestie i zarzuty recenzentów.  

Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

 

[H8] E. Carignani, L. Calucci, E. Juszyńska-Gałązka, M. Gałązka, M. Massalska-Arodź, 

C. Forte, M. Geppi, Dynamics of the chiral liquid 4’-bytyl-4-(S)-(2-

methylbutoxy)azoxybenzene in the isotropic, cholesteric and solid phases: a fast field-

cycling NMR Relaxometry Study, J. Phys. Chem. B 120, 5083-5092 (2016). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu danych doświadczalnych z pomiarów BDS, 

przygotowanie rysunku nr. 7, odpowiedzi na sugestie i zarzuty recenzentów dotyczące części dielektrycznej.  

Mój udział procentowy szacuję na 20%. 

 

c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania 

 

Opisu przemian fazowych oraz własności termodynamicznych materiałów dokonuje 

się poprzez analizę danych doświadczalnych otrzymywanych z różnych 

komplementarnych metod pomiarowych: szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej 

(BDS), spektroskopii rezonansu jądrowego (NMR), rozpraszania promieni X 

(rentgenografia), kalorymetrii adiabatycznej, skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), 

Fourierowskiej spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FT-IR) i/lub w świetle 
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widzialnym, mikroskopii optycznej i/lub elektronowej, rozpraszania neutronów (między 

innymi: IINS – nieelastycznego, niekoherentnego rozpraszania neutronów, QENS – 

kwazielastycznego rozpraszania neutronów), dynamicznych analiz mechanicznych 

(DMA) oraz z pomiarów dylatometrycznych i prądu piroelektrycznego. Odpowiedni 

wybór modelu teoretycznego, metod ab initio czy podanie modelu fenomenologicznego 

uwzględniającego własności badanych materiałów, pozwala na dogłębny opis zachowania 

różnych wielkości fizycznych jako funkcji parametrów zewnętrznych. W zależności od 

zastosowanego opisu teoretycznego można wyjaśnić zachowanie różnych wielkości 

fizycznych dla badanego materiału, lub dla szerszej klasy związków, na przykład dla 

szeregu homologicznego, dla związków o podobnej budowie molekularnej, lub dla 

substancji wykazujących podobną sekwencję faz termodynamicznych, albo uogólnić 

na  różnorodne układy znajdujące się w odmiennych warunkach zewnętrznych 

(temperatury, ciśnienia, pola elektrycznego bądź magnetycznego, itp.). W prezentowanym 

jednotematycznym cyklu publikacji skupiłem się na analizie przemian fazowych, zarówno 

ciągłych (drugiego rodzaju) jak i nieciągłych (pierwszego rodzaju), oraz dynamiki 

molekularnej różnych związków polarnych, których molekuły posiadają niezerowy 

moment elektryczny. Zachowanie spontanicznej polaryzacji elektrycznej (jako parametru 

porządku), podatności elektrycznej (ściśle związanej z przenikalnością elektryczną) czy 

ciepła właściwego, jako funkcji parametrów zewnętrznych, jest wyznaczane z równania 

stanu. Dlatego wyselekcjonowane publikacje skupiają się przede wszystkim na opisie 

podstawowych wielkości fizycznych, takich jak: 

– parametr porządku – główny i poboczny (spontaniczna polaryzacja elektryczna, 

odkształcenie mechaniczne) oraz sprzężenia pomiędzy nimi w funkcji temperatury 

[H1, H3], 

–  podatność elektryczna, stałe sprężyste w funkcji temperatury i zewnętrznego stałego 

pola odchylającego (ang. biasing electric field)  [H1, H3], 

– ciepło właściwe mierzone w warunkach adiabatycznych, w funkcji temperatury, 

w różnych fazach termodynamicznych [H2, H4], 

–   parametry czasowe charakteryzujące dynamikę molekularną badaną 

z makroskopowego punktu widzenia poprzez zastosowanie pomiarów spektroskopii 

dielektrycznej (BDS – Broadband Dielectric Spectroscopy) [H5, H6, H7] oraz 

z mikroskopowego punktu widzenia metodą spektroskopii magnetycznego rezonansu 

jądrowego (NMR – Nuclear Magnetic Resonanse) [H8]. 

W przedstawionych pracach podane zostały fenomenologiczne równania stanu, które 

pozwalają na opis zachowania wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących 

przemiany fazowe. Aby uzyskać zgodność z pomiarami doświadczalnymi, zależności tych 

wielkości od temperatury okazały się podlegać różnym rodzajom opisu, to jest teorii 

Landaua uogólnionej na przemiany izomorficzne [H2, H4], poprawionemu równaniu stanu 

podanemu przez Domba [H1] oraz samouzgodnionemu równaniu stanu (ang. self-

consistent equation of state) [H3] – dwa ostatnie równania stanu uwzględniają sprzężenie 

głównego (pierwszorzędowego, z ang. primary order parameter) parametru porządku 

z pobocznym (drugorzędowym, z ang. secondary order parameter) parametrem porządku. 

Zaproponowałem także nowe równanie skalujące odpowiedź dielektryczną i to zarówno 

rzeczywistą jak i urojoną część przenikalności elektrycznej [H6, H7]. Głównym celem 
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podania równania skalującego odpowiedź dielektryczną była próba znalezienia ogólnych 

prawidłowości rządzących dynamiką molekularną w materiałach złożonych z elementów 

wykazujących orientacyjne i/lub translacyjne stopnie swobody. Jak zostało pokazane 

w [H6, H7], modele typu Debye’a [1,2] (czyli modele Cole-Cole, Cole-Davidson, 

Havriliak-Negami) nie pozwalają na poprawne wyznaczenie ani daleko-zasięgowych 

ani blisko-zasięgowych parametrów korelacji, jakie opisują ruchy molekularne 

odpowiedzialne za zjawisko relaksacji dielektrycznej. Co więcej również klastrowy model 

Dissado-Hill [8], opisujący relaksację oddziałujących momentów dipolowych, nie 

odzwierciedla w sposób dokładny rzeczywistej części przenikalności jak to wykazałem w 

[H6, H7]. Wspomniane modele zastosowane zostały do analizy danych spontanicznej 

polaryzacji elektrycznej, odkształcenia mechanicznego i podatności elektrycznej, 

otrzymanych z piroelektrycznych i dylatometrycznych pomiarów oraz metodą 

spektroskopii BDS, dla ferroelektrycznych materiałów MAPCB (pentakis 

methylammonium undecachloro-dibismuthate(III)) [H1, H3] i MAPBB (pentakis 

methylammonium undecabromo-dibismuthate(III)) [H1, H3] posiadających jednoosiowy 

(jednowymiarowy) parametr porządku, którym jest spontaniczna polaryzacja elektryczna. 

Natomiast prace [H2, H4] zawierają opis przemian izomorficznych dla różnych klas 

związków: ferroelektryka MAPCB, czterech izomerów neoheksanolu – 2,2-DM-1-B  

(2,2-dimethylbutan-1-ol), 2,3-DM-2-B (2,3-dimethylbutan-2-ol), 3,3-DM-1-B  

(3,3-dimethylbutan-1-ol), 3,3-DM-2-B (3,3-dimethylbutan-2-ol) – oraz ciekłego kryształu 

3TCB (4-propyl-4’-thiocyanato-1,1’-biphenyl) w oparciu o analizę ciepła właściwego 

otrzymanego w pomiarach metodą kalorymetrii adiabatycznej. Opis dynamiki 

molekularnej dla czterech substancji ciekłokrystalicznych 4ABO5* (chiralnego związku 

4’-butyl-4-(2-methylbutoxy) azoxybenzene) [H5, H6, H7, H8], 4EOB (4-ethyl-4’-

octylazoxybenzene) [H6, H7], 5BBAA (4-bromobenzylidene-4’-pentyloxyaniline) [H6, 

H7], 6BBAA (4-bromobenzylidene-4’-hexyloxyaniline) [H6, H7] oraz kilku cieczy 

szkłotwórczych, tak zwanych glassformerów: GLY (glycerol) [H6, H7], PC (propylene 

carbonate) [H6, H7], SAL (salol) [H7] i KDE (cresolphthalein-dimethylether) [H7] oparty 

został o model Havriliaka-Negami zastosowany do danych relaksacji elektrycznej, 

uogólnione prawo potęgowe Jonschera zastosowane do danych przewodnictwa 

elektrycznego oraz/lub zaproponowane przeze mnie skalowanie odpowiedzi 

dielektrycznej. 

 

Sprzężenie spontanicznej polaryzacji elektrycznej z odkształceniem mechanicznym 

[H1, H3]. Z pomiarów krystalograficznych wiadomo było, że kationy metyloamoniowe 

w związkach MAPCB i MAPBB mogą zajmować dwa równoważne położenia równowagi 

w fazie paraelektrycznej, natomiast w fazie ferroelektrycznej tylko jedno z położeń jest 

realizowane. Jak wynikało z pomiarów prądu piroelektrycznego w okolicy ciągłej 

przemiany fazowej, spontaniczna polaryzacja elektryczna jest opisywana przez potęgową 

funkcję temperatury zredukowanej z wykładnikiem  nie tylko znacząco odbiegającym 

od wartości „klasycznej” wynikającej z teorii Landaua, to jest od wartości  = ½, ale nie 

pasującym do żadnej klasy uniwersalności. Ponadto, iloraz stałych Curie-Weissa, -/+, 

czyli iloraz nachylenia niskotemperaturowej części odwrotności podatności elektrycznej 

- i wysokotemperaturowej części odwrotności podatności elektrycznej +, znacząco 
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odbiegał od wartości wynikającej z teorii Landaua, czyli -/+ = 2. Dodatkowo, obydwa 

ferroelektryki jednoosiowe wykazywały własności ferroelastyczne. Współistnienie faz 

ferroelektrycznej i ferroelastycznej oraz pojawienie się własności piezoelastycznych, 

nakazywało uwzględnienie w równaniu stanu istnienia dwóch parametrów porządku – 

spontanicznej polaryzacji elektrycznej oraz odkształcenia mechanicznego – i, co jest 

ważne, wzajemną zależność pomiędzy nimi. Biorąc pod uwagę wspomniane fakty, 

podałem fenomenologiczne równania stanu, zgodne z hipotezą skalowania Widoma 

i Griffithsa, pozwalające opisać temperaturowe zależności spontanicznej polaryzacji 

elektrycznej, odkształcenia mechanicznego oraz podatności elektrycznej w okolicy 

temperatury krytycznej (TC). Głównym celem tych badań było zbudowanie 

„fenomenologicznej teorii”, to jest znalezienie zależności gęstości energii swobodnej 

Gibbsa od wyznaczonych doświadczalnie parametrów porządku, opisującej zachowanie 

kompletu znanych wielkości makroskopowych, które stanowią schemat wyjściowy 

do poszukiwania opisu uwzględniającego oddziaływania mikroskopowe. Na podstawie 

danych pochodzących z pomiarów prądu piroelektrycznego oraz pomiarów 

dylatometrycznych możliwe było, stosując podane równania stanu, wyznaczenie 

sprzężenia pomiędzy spontaniczną polaryzacją elektryczną a odkształceniem 

mechanicznym oraz, co jest ważniejsze zależności stałych elastycznych od temperatury. 

Otrzymane krzywe teoretyczne spontanicznej polaryzacji elektrycznej, odkształcenia 

mechanicznego, stałych elastycznych i podatności elektrycznej są zgodne w szerokim 

zakresie temperatury z danymi z różnych, komplementarnych pomiarów. 

 

Analiza ciepła właściwego dla topnienia [H2] oraz przemian izomorficznych [H4]. 

Adiabatyczne pomiary ciepła właściwego w szerokim zakresie temperatur pozwalają 

na dogłębną charakterystykę nie tylko przemian fazowych (to jest określenie rodzaju 

przemiany – pierwszego bądź drugiego rodzaju, oraz klasyfikację na przemiany „słabe” 

bądź „mocne”), ale także charakterystykę faz poniżej i powyżej temperatury przemiany 

(tak zwanych faz kryształo-podobnych (ang. solid-like) i faz cieczo-podobnych 

(ang. liquid-like)). Z adiabatycznych pomiarów ciepła właściwego potwierdzony został 

bogaty, a jednocześnie złożony, polimorfizm wybranych związków: MAPCB posiada dwie 

fazy ferroelektryczne oraz fazę paraelektryczną, 3TCB – pięć faz krystalicznych (C1-C5), 

fazę smektyczną E (SmE) i fazę izotropową ciekłą (IL), 2,3-DM-2-B i 3,3-DM-1-B 

wykazują fazy uporządkowanego kryształu (Cr) i fazę izotropową ciekłą (IL), 2,2-DM-1-

B i 3,3-DM-2-B mają kilka faz plastyczno-krystalicznych typu ODIC (ang. Orientationally 

Disordered (Plastic) Crystal) oraz fazę IL. Do opisu topnienia faz krystalicznych 

izomerów neoheksanolu zastosowałem klasyczny model nieciągłych przemian fazowych 

wynikający z teorii Landaua, który polega na rozwinięciu energii swobodnej Gibbsa w 

szereg potęgowy względem parametru porządku  do wyrazu proporcjonalnego do 6 

[H2]. Natomiast do opisu przemian izomorficznych okazało się konieczne zastosowanie 

modelu Landaua do wyrazu proporcjonalnego do 8 [H4]. Jak wykazałem, topnienie 

uporządkowanych faz krystalicznych izomerów 2,3-DM-2-B i 3,3-DM-1-B jest przemianą 

fazową pierwszego rodzaju, którą charakteryzuje wykładnik 2
1  zbliżony do wartości 

klasycznej. Natomiast procesy topnienia faz plastyczno-krystalicznych dla 3,3-DM-2-B 
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i 2,2-DM-1-B są również nieciągłymi przemianami fazowymi (przemianami fazowymi 

pierwszego rodzaju), lecz z nieklasycznymi wykładnikami potęgowymi . Oznacza to, 

że fazy ODIC, topiące się do fazy ciekłej IL, posiadają nie tylko typowe cechy faz 

kryształo-podobnych – uporządkowanie translacyjne środków mas molekuł – oraz faz 

cieczo-podobnych – brak uporządkowania orientacyjnego – ale charakteryzują je również 

przeskoki molekuł do licznych luk (wakancji). Dlatego tego typu przemiana fazowa 

określona została mianem słabej przemiany fazowej pierwszego rodzaju (ang. weak first 

order phase transition). Aby odtworzyć „nieklasyczne” zachowanie ciepła właściwego 

charakteryzowanego przez wykładnik , różniący się od wartości ½, należałoby 

zastosować rozwinięcie gęstości energii swobodnej Gibbsa w szereg potęgowy względem 

parametru porządku z niecałkowitymi wykładnikami potęgowymi, analogicznie jak 

to zostało zrobione dla przemian ciągłych (patrz na przykład [H1, P4, P6, P7] oraz paragraf 

„Zastosowanie hipotezy skalowania Widoma i Griffithsa do poszukiwania równania stanu 

opisującego przemiany fazowe pierwszego rodzaju”, strona 13 Autoreferatu). Analiza 

przemian izomorficznych, zarówno ciągłych w MAPCB oraz 3TCB, jak i nieciągłych dla 

2,2-DM-1-B, 3,3-DM-2-B oraz 3TCB również wykazała pewne odstępstwa 

od przewidywań wynikających bezpośrednio z teorii Landaua dla tego typu transformacji 

fazowych [H4]. A mianowicie, jak wykazałem w [H4], aby opisać całe bogactwo przemian 

fazowych – zarówno izomorficznych jak i topnienia do fazy IL lub przemiany 

ferroelektryczno-paraelektrycznej – należałoby wprowadzić temperaturowe zależności 

parametrów modelu, do tej pory uważanych za wielkości niezależne od temperatury. 

Zależności ciepła właściwego, parametrów porządku (spontanicznej polaryzacji 

elektrycznej, odkształcenia mechanicznego, gęstości, lepkości, itp.) i podatności 

elektrycznej od temperatury, wyznaczane w prosty sposób z równania stanu, zależą 

od parametrów zaproponowanego modelu. Dlatego uwzględnienie zależności parametrów 

modelu od temperatury może wpłynąć w znaczący sposób na efektywne wartości 

wykładników potęgowych, takich jak  czy , czy pozostałych wykładników. 

 

Dynamika molekularna wyznaczona na podstawie spektroskopowych pomiarów 

dielektrycznych [H5] oraz magnetycznego rezonansu jądrowego [H8] dla ciekłego 

kryształu 4ABO5*. Wykonane pomiary przenikalności elektrycznej w szerokim zakresie 

częstości pola mierzącego dla chiralnego związku ciekłokrystalicznego 4ABO5* wykazały 

złożoność procesów relaksacyjnych widocznych w absorpcji energii (”) i transporcie 

energii (’). Zachowanie orientacji trwałych dipoli molekuł obserwowane w funkcji 

częstości pola mierzącego oraz temperatury jest opisywane z „makroskopowego punktu 

widzenia” dwoma procesami relaksacyjnymi, za które odpowiedzialne są ruchy wokół osi 

krótkiej (tak zwane procesy flip-flop) oraz wokół osi długiej, stwierdzone w fazach Cr, Ch 

(cholesterolowej, czyli nematyka chiralnego) i IL. Dodatkowo, w fazach Cr oraz Ch 

pojawił się trzeci proces relaksacyjny – najwolniejszy ze wszystkich wspomnianych – 

opisujący relaksację związaną z konformacyjnymi ruchami molekuł. Do danych 

przenikalności elektrycznej dla częstości od mHz do GHz dopasowałem model Havriliaka-

Negami. Na podstawie otrzymanych parametrów modelu – wykładników  i  

opisujących, odpowiednio, symetryczny i asymetryczny rozkład czasów relaksacji, 
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wykazałem, że charakter procesów relaksacyjnych w fazie Cr, będącej fazą 

konformacyjnie nieuporządkowaną typu CONDIS (ang. Conformational Disordered 

Crystal) odbiega znacząco od modelu Debye’a [H5]. Dodatkowo, porównałem dynamikę 

opisywaną w sposób makroskopowy (wprost z pomiarów BDS) z opisem wynikającym 

z mikroskopowych analiz wyników pomiarów NMR-owskich [H8]. Iloraz czasów 

relaksacji otrzymanych z pomiarów BDS do czasów korelacji wynikających z pomiarów 

NMR powinien być rzędu 3 – 5 (szczegóły patrz [H8] i pozycje tam cytowane). Po korekcie 

wartości czasów relaksacji otrzymanych z pomiarów BDS i NMR opis dynamiki molekuł 

4ABO5* w fazach Cr i IL jest spójny [H8]. 

 

Przewodnictwo elektryczne jako swoisty marker przemian fazowych [H5]. Pomiary 

BDS dla chiralnego związku 4ABO5* dostarczyły również wyników pokazujących  

zależność przewodnictwa elektrycznego od częstości pola mierzącego dla różnych 

wartości temperatury. Jak wykazałem w [H5], stosując uogólnione prawo potęgowe 

Jonschera do opisu wartości a – proporcjonalnej do przewodnictwa elektrycznego 

(otrzymywanej z danych ”), oraz wartości B – proporcjonalnej do pojemności 

elektrycznej (otrzymywanej z danych ’) można otrzymać „swoisty” marker przemian 

fazowych. Pojemność elektryczna B opisuje polaryzację elektryczną elektrod i jest 

zjawiskiem makroskopowym polegającym na częściowym blokowaniu się nośników 

ładunku elektrycznego, tutaj – jonów, blisko okładek elektrod i ściśle zależy zarówno od 

natury elektrod (na przykład ich fraktalnego charakteru) oraz, w dużej mierze, od własności 

fizykochemicznych badanego materiału (zobacz na przykład  [1]). W ogólności do danych 

a  i B dopasowuje się prawa potęgowe w postaci, odpowiednio,    nfa  2/ 0  oraz 

 mfB  2/ 0  (patrz [H5]), przy czym wykładniki n i m nie są powiązane z wykładnikami 

n i m z klastrowego modelu Dissado-Hill (tę notację stosuję dla zachowania zgodności 

z opisem podanym w [H5]). Dla n = 1 i m = 0 przewodnictwo dielektryka ma charakter 

omowy. Natomiast dla 0 < n, m < 1 przewodnictwo dielektryka ma charakter nieomowy. 

Jak pokazano w [1] nawet dla niektórych substancji wykazujących relaksację typu Debye’a 

dla której powinno być m = 0 i B = 0, dokładne pomiary zespolonej przenikalności 

elektrycznej przynoszą potęgową zależność  fB  o ułamkowej wartości parametru m. 

Na granicy faz termodynamicznych nie tylko zachowanie  Ta  czy  TB , 

czyli nieciągłość tychże wielkości z temperaturą, ale także zmiany nachylenia krzywych 

logarytmu dziesiętnego tych wielkości w funkcji częstości mogą w prosty sposób pomóc 

w klasyfikacji faz badanego materiału, gdyż prowadzą do zmian wartości n dla 

przewodnictwa elektrycznego i m dla pojemności elektrycznej. Wartości n, 

charakteryzujące zależność przewodnictwa elektrycznego od częstości, są bliskie jedności 

dla faz cieczo-podobnych (cholesterolowej (Ch), nematycznej (N), IL) [H5] lub w zakresie 

0,80 – 1 dla fazy smektycznej A (SmA), a dla faz stało-podobnych są znacząco mniejsze 

od jedności [H5]. Natomiast wartości m, charakteryzujące zależność pojemności 

elektrycznej od częstości, są pomiędzy 1 – 1,5 dla izotropowej fazy ciekłej, bliskie jedności 

dla pozostałych faz cieczo-podobnych (Ch, N, SmA) [H5] i znacząco mniejsze od jedności 

dla faz kryształo-podobnych. Sposoby dopasowania zależności potęgowych do danych 
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przewodnictwa elektrycznego oraz pojemności elektrycznej od częstości są różne: albo 

bezpośrednio do danych ”, albo po odjęciu od ’ wkładu od wszystkich relaksacji oraz , 

czyli w sposób niebezpośredni. Otrzymywane wartości wykładników n i m dla różnych 

materiałów jednoznacznie wskazują na rodzaj analizowanych faz, a także na pewne 

rozbieżności pomiędzy tymi wielkościami w danej temperaturze – zobacz akapit 

„Zastosowanie uogólnionego prawa potęgowego Jonschera do opisu przewodnictwa 

elektrycznego jako „markera” przemian fazowych”, strona 14 Autoreferatu. 

 

Skalowanie odpowiedzi dielektrycznej [H6, H7]. Pomimo iż istnieje wiele modeli 

opisujących relaksację dielektryczną, podanych przez takich autorów jak Debye [1,2,3], 

Cole i Cole [1,2,4], Cole i Davidson [1,2,5], Havriliak i Negami [1,2,6], Kohlrausch, 

Williams i Watts [1,2,7] czy Dissado i Hill [8], żaden z nich nie opisuje procesów 

relaksacyjnych w przechłodzonych fazach nieuporządkowanych w sposób dokładny, 

gdyż do tych modeli wprowadzone zostały pewne uproszczenia. Model Debye’a opisuje 

relaksację dla nieoddziałujących dipoli lub dipoli znajdujących się w ośrodku 

rozrzedzonym (bądź niepolarnym), natomiast modele typu Debye’a (ang. Debye-like 

models), czyli Cole-Cole, Cole-Davidson, Havriliak-Negami, opisują relaksację 

dla nieoddziałujących momentów dipolowych znajdujących się w ośrodku lepkim. Dlatego 

otrzymywane parametry tych modeli (takie jak daleko-zasięgowe czy blisko-zasięgowe 

współczynniki korelacji ruchu molekuł) powinny być traktowane jedynie w sposób 

jakościowy. Do opisu dynamiki molekularnej w funkcji częstości pola mierzącego 

dla różnych temperatur zostały zaproponowane pewne równania skalujące odpowiedź 

dielektryczną (patrz skalowanie Nagela i współautorów [9-11] czy skalowanie Dendzika 

i współautorów [12]), jednak ograniczają się one do skalowania jedynie urojonej części 

przenikalności elektrycznej, a model Nagela i współautorów [9-11] odnosi się przy tym 

jedynie do układów ze szczególnymi wartościami wykładników charakteryzujących 

potęgowe zależności nisko- i wysoko-częstościowych funkcji  f"  [H6]. Dlatego 

zaproponowałem w [H6, H7] równanie skalujące zarówno urojoną część przenikalności 

elektrycznej  ," f  jak i rzeczywistą część przenikalności elektrycznej    f' . Nowa, 

uogólniona procedura skalowania [H6, H7] pozwala przedstawić krzywe  f"  

czy    f'  uzyskane dla różnych temperatur w postaci jednej krzywej  XY , 

gdzie  sffX /log  i        XNMNMNMY s  /2//log   z  oznaczającym 

odpowiednio wartości obserwabli  f"  lub    f' , M i N – to nisko-częstościowe 

i wysoko-częstościowe wykładniki dla obu obserwabli, a sf  i s wyznaczane 

są z przecięcia nisko-częstościowego i wysoko-częstościowego prawa potęgowego 

(szczegóły zobacz [H6, H7]). Dla X (czyli dla 0f ) otrzymuje się liniową 

zależność XY  , natomiast dla X  (czyli dla f ) zależność .2XY   

W okolicy 0X , czyli dla częstości bliskich maksimum krzywych  f"  lub punktu 

przegięcia krzywych  f' , zależność  XY  zmienia nachylenie z wartości  1  

do wartości  2  i posiada charakterystyczne „kolanko”. Jak zostało pokazane w [H6, H7] 

procesy relaksacyjne związane z ruchami molekuł (tak zwane relaksacje wokół osi krótkiej 
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i długiej) oraz z ruchami konformacyjnymi, obserwowane w różnych fazach cieczo-

podobnych (IL, N, Ch, SmA), kryształo-podobnych (SmB, CONDIS, ODIC, Cr) 

i przechłodzonych fazach nieuporządkowanych (sIL, sODIC) są opisywane takimi samymi 

prawami skalowania i są niezależne od charakterystycznej skali częstości. Procesy te różnią 

się jedynie wielkościami daleko-zasięgowych i blisko-zasięgowych współczynników 

korelacji badanych ruchów, a ich wartości można wyznaczyć z dopasowania praw 

potęgowych dla asymptotycznych wartości częstości (to znaczy, odpowiednio dla 0f , 

z doświadczalnego punktu widzenia dla bardzo małych częstości, i dla f , z punktu 

widzenia doświadczalnego dla częstości około dwa lub trzy rzędy większe niż maksimum 

strat dielektrycznych). Dodatkowo, pokazałem w [H6], że modele typu Debye’a 

gwarantują jedynie poprawny opis procesów relaksacyjnych w okolicy maksimum strat 

dielektrycznych. Natomiast w tych modelach nie ma żadnej zależności pomiędzy 

zachowaniami w okolicy maksimum krzywych  f"  i na „skrzydłach” (dla 

asymptotycznych wartości częstości). Udowodniłem ponadto, że klastrowy model 

Dissado-Hill opisuje z dobrą dokładnością jedynie urojoną część przenikalności 

elektrycznej, podczas gdy nie gwarantuje on tak zadawalającego opisu dla rzeczywistej 

części przenikalności elektrycznej. Wniosek ten wypłynął z różnic jakie otrzymałem 

dla przeskalowanych doświadczalnych krzywych rzeczywistej i urojonej części 

przenikalności elektrycznej dla różnych materiałów oraz dla zależności teoretycznych 

wynikających z modelu Dissado-Hill. Obliczenia wynikające z teoretycznego klastrowego 

modelu Dissado-Hill przewidują istnienie dużych rozbieżności pomiędzy 

przeskalowanymi krzywymi dla zakresu częstości w okolicy „kolanka” – wartości 

wyliczone z modelu teoretycznego są na ogół ponad trzy razy większe niż te wynikające 

z danych doświadczalnych [H6, H7]. Z zaproponowanego skalowania odpowiedzi 

dielektrycznej dla przechłodzonych faz nieuporządkowanych różnych materiałów 

szkłotwórczych [H6, H7] wynika dodatkowo, że dla tych materiałów zachowanie 

przenikalności elektrycznej dąży do opisu zadanego przez takie samo prawo potęgowe 

z parametrami wyznaczonymi dla głównego procesu  relaksacyjnego (nazywanego 

procesem ). Jak wynika z [H7], zarówno zachowania drugorzędowego procesu 

relaksacyjnego  (nazywanego także resolved  relaxation) [13,14] jak i procesu 

ze skrzydłem nadmiarowym (ang. excess wing, nazywanego także „nierozdzielonym” 

procesem  (ang. unresolved  relaxation)) [13,14] ściśle zależą od parametrów procesu 

głównego. Prowadzi to do konkluzji, że procesy główny i poboczne nie są procesami 

niezależnymi.  

 

Wyznaczanie daleko-zasięgowych oraz blisko-zasięgowych współczynników 

korelacji z dopasowania różnych modeli teoretycznych do danych doświadczalnych – 

wnioski wynikające z równania skalującego podanego w [H6, H7]. Prawa potęgowe dla 

przenikalności elektrycznej w zakresie asymptotycznych wartości częstości wynikają 

zarówno z licznych danych doświadczalnych dla części rzeczywistej i urojonej 

przenikalności elektrycznej oraz z teoretycznych modeli opisujących zachowanie 

odpowiedzi dielektryka (zobacz na przykład [H6]). Po raz pierwszy taki opis został 

zaproponowany przez A. K. Jonschera [15]. Wykładniki otrzymane z dopasowania praw 
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potęgowych do obserwowanych wyników doświadczalnych pozwalają na ocenę wielkości 

zarówno blisko-zasięgowych (dla częstości dążących do nieskończoności) jak i daleko-

zasięgowych (dla częstości dążących do zera) współczynników korelacji badanych ruchów 

molekularnych. Warto podkreślić, że parametry skalowania rejestrowanej odpowiedzi 

dielektrycznej układu wynikają bezpośrednio z dopasowania praw potęgowych 

dla asymptotycznych  wartości częstości (zobacz [H6, H7]), a nie z dopasowania 

jakichkolwiek modeli teoretycznych. Z modeli teoretycznych (dopasowanych na przykład 

do danych doświadczalnych) również można otrzymać parametry używane do skalowania 

odpowiedzi dielektrycznej. Jednak skalując teoretyczne modele Cole-Cole, Cole-Davidson 

czy Havriliak-Negami z różnymi wartościami wykładnika/wykładników, odpowiednio, , 

 czy  i , otrzyma się „przeskalowane” krzywe posiadające w okolicy „kolanka” duże 

rozbieżności (między sobą), co oznacza, że nie będą one opisywane przez jedną wspólną 

krzywą, tak jak ma to miejsce dla modelu klastrowego Dissado-Hill czy danych 

doświadczalnych. Co więcej, skalując jednocześnie dane doświadczalne oraz teoretyczną 

krzywą idealnie dopasowaną do tych danych, nie otrzyma się krzywych opisywanych przez 

jedną wspólną krzywą, ale dwie krzywe wykazujące rozbieżności w okolicy „kolanka” 

(zobacz na przykład rys. 4 w [12] – analogiczny rezultat otrzymuje się dla skalowania 

zaproponowanego w [H6, H7]). Oznacza to, że modele typu Debye’a nie gwarantują 

zadawalającego opisu przenikalności elektrycznej dla wartości asymptotycznych częstości 

i stanowią poprawny opis jedynie w okolicy maksimum strat dielektrycznych, to jest 

w zakresie około kilka rzędów wielkości częstości wokół maksimum. Dlatego nie powinno 

się wartości wykładników  i/lub  wyznaczonych z dopasowania modeli teoretycznych 

do danych doświadczalnych, traktować jako parametrów daleko-zasięgowych czy blisko-

zasięgowych współczynników korelacji ruchów molekuł. Dopiero zgodność skalowania, 

zaproponowanego w [H6, H7] czy przez Dendzika i współautorów [12], i modelu 

teoretycznego pozwala na wyznaczenie poprawnych współczynników korelacji wprost 

z tego modelu. 

 

Z analizy przedstawionych wniosków wynika, iż główną zaletą konkretnych modeli 

mikroskopowych jest możliwość opisu różnych wielkości fizycznych w szerokim zakresie 

temperatur, między innymi w pobliżu przemian fazowych oraz z dala od tych obszarów, 

gdzie materiał jest termodynamicznie stabilny, co wyraża się nasyceniem parametru 

porządku. Wyselekcjonowane materiały molekularne, pomimo przynależności do różnych 

klas związków oraz odmiennej budowy chemicznej molekuł, z jednej strony wykazują 

liczne podobieństwa – bogaty polimorfizm fazowy oraz stany szkliste (w niskich 

temperaturach), natomiast z drugiej strony charakteryzują się istotnymi różnicami 

w sekwencji fazowej, dynamice molekuł i zachowaniu własności fizycznych nawet 

w obrębie jednej klasy związków. Wypracowane metody analizy danych doświadczalnych 

dla substancji multiferroicznych [H4] zostały zastosowane do materiałów należących 

do materii miękkiej. Ogólna metoda wyznaczania parametrów termodynamicznych 

z anomalii ciepła właściwego [H2, H4] okazała się skuteczna i, co więcej, uniwersalna 

dla związków wykazujących ciągłe jak i nieciągłe przemiany fazowe z jednowymiarowym 

parametrem porządku (spontaniczną polaryzacją elektryczną dla materiałów 

ferroelektrycznych lub gęstością/lepkością dla neoalkoholi). Dalsze analizy wykazały, 
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że dla materiałów posiadających dwuwymiarowy parametr porządku anomalie widoczne 

w zależnościach ciepła właściwego od temperatury są podobne [P11]. Co więcej, 

jak zostało podane w pracach [H1, H3], uwzględnienie sprzężenia parametru porządku 

(tu: spontanicznej polaryzacji elektrycznej) z odkształceniem mechanicznym diametralnie 

zmienia zależność głównego parametru porządku od temperatury i pozwala na otrzymanie 

prawa potęgowego w okolicy temperatury krytycznej, z wykładnikiem  wyznaczonym 

z danych doświadczalnych, oraz na osiągnięcie przez parametr porządku stanu 

termodynamicznie stabilnego (ang. thermodynamically stable saturated state) z dala 

od temperatury krytycznej. Warto nadmienić, że hipoteza skalowania zaproponowana 

przez Widoma i Griffithsa do opisu przemian fazowych drugiego rodzaju w okolicy 

temperatury krytycznej, jest spełniona w modelach podanych w [H1, H3]. Również 

uwzględnienie w równaniach stanu dwóch parametrów porządku – spontanicznej 

polaryzacji elektrycznej i odkształcenia mechanicznego – oraz sprzężenia pomiędzy nimi, 

pozwoliło na teoretyczne wyznaczenie zależności efektywnej stałej elastycznej 

od temperatury, której przebieg zgadza się z danymi doświadczalnymi i, co więcej, 

nie wymagał stosowania metod ab initio, a jedynie opierał się na parametrach 

fenomenologicznych i danych doświadczalnych. Istotnym więc staje się poszukiwanie 

formy ujednoliconego modelu, który daje jak najwięcej informacji dotyczących 

istniejących sprzężeń i oddziaływań w badanych materiałach ale, z drugiej strony, zawiera 

jak najmniejszą liczbę parametrów jakie należy wyznaczyć. 

Pomimo faktu, iż kształty krzywych rzeczywistej i urojonej części przenikalności 

elektrycznej są diametralnie różne (na przykład zobacz [H5, H6, H7]), można podać 

wspólną formę równania  XY  skalującego obydwie wielkości, jak to zostało wykazane 

w [H6, H7]. Liczne dane doświadczalne (na przykład [1,2] i pozycje tam cytowane) 

pokazują, że charakter, na przykład, krzywej urojonej części przenikalności elektrycznej 

” zmienia się nie tylko od materiału do materiału, ale również pomiędzy fazami, 

jak  i  nawet wewnątrz termodynamicznej fazy badanego związku. Oznacza to, 

że wspomniane krzywe posiadają różne wartości wykładników opisujących nisko-

częstościowe (M) i wysoko-częstościowe (N) prawa potęgowe, różne szerokości 

połówkowe (czyli szerokość krzywej w połowie wysokości maksimum), itp. Dlatego 

forma równania  XY  skalującego odpowiedź dielektryczną podanego w [H6, H7] została 

tak dobrana, aby wszystkie krzywe  f"  i/lub    f'  po przeskalowaniu opisywane 

były przez krzywą, która dla 0f  ma nachylenie równe (-1) oraz dla f  

(z doświadczalnego punktu widzenia dla, około, max2 ff  , gdzie fmax jest częstością 

maksimum piku  f" ) – nachylenie równe (-2). Parametrami skalowania są, między 

innymi, wartości wykładników nisko- i wysoko-częstościowych praw potęgowych (M i N), 

które jednocześnie opisują korelacje ruchów molekularnych, dlatego skalowanie 

odpowiedzi dielektrycznej zawiera w sobie informacje dotyczące wpływu oddziaływań 

dalekiego i bliskiego zasięgu na kształt procesów relaksacyjnych. Istotnym jest fakt, 

że równanie skalujące  XY  jest stosowane w swojej niezmienniczej formie dla procesów 

obserwowanych w fazach cieczo-podobnych, kryształo-podobnych jak i przechłodzonych 

fazach nieuporządkowanych. Nie wymaga ono wcześniejszego dopasowania 
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jakiegokolwiek modelu opisującego przenikalność elektryczną, a dodatkowo pozwala na 

otrzymanie wartości daleko-zasięgowych i blisko-zasięgowych współczynników korelacji 

ruchów molekularnych. Z wartości pozostałych parametrów skalowania, to jest fs i s, 

można wnioskować o zależnościach czasów relaksacji  oraz inkrementu dielektrycznego 

 od temperatury, gdyż 1sf  i . s  Jednak będą to szacunki jakościowe, 

ponieważ współczynnikami proporcjonalności będą funkcje parametrów modelu, 

to znaczy, na przykład wykłądników  i  dla modelu Havriliaka-Negami lub m i n 

dla klastrowego modelu Dissado-Hill. Skalowanie odpowiedzi dielektrycznej może być 

również zastosowane do opisu relaksacji drugorzędowej (drugorzędowych) widocznej 

w stanach szklistych. Jednak należy pamiętać, że do takiego opisu należy znać 

charakterystyki całego procesu, to znaczy z danych doświadczalnych wyznaczyć 

zależności potęgowe zarówno lewego jak i prawego skrzydła piku  f" . 

Ujednolicone równanie  XY  skalujące odpowiedź dielektryczną [H6, H7], zarówno 

jej część rzeczywistą    f'  i część urojoną  f" , pozwala na poszukiwanie 

możliwości zastosowania tego opisu do skalowania innych wielkości fizycznych, które 

są opisywane poprzez równania podobne do modelu Debye’a lub modeli tego typu. 

Zastosowanie skalowania podanego w [H6, H7] do danych pochodzących z pomiarów 

NMR dla chiralnego związku ciekłokrystalicznego 4ABO5*, przedstawionych w [H8], 

czy do danych zespolonego modułu elektrycznego M*, zdefiniowanego jako 

   ffM   /1 , zostało przedstawione w akapicie pt. „Zastosowanie skalowania 

odpowiedzi dielektrycznej do opisu innych wielkości fizycznych”, strona 15 Autoreferatu. 

Co więcej, w przypadku analizy danych pochodzących z pomiarów BDS dla kompleksów 

złożonych – na przykład mieszanin różnych układów (posiadających średnie czasy 

relaksacji różniące się o jedną dekadę), albo składających się z izomerów różniących się 

lokalizacją jednego z atomów tak, jak dla chiralnego związku 4ABO5*, w którym atom 

tlenu jest przyłączony do jednego lub drugiego atomu azotu z mostka azoksy (zobacz [16]) 

– procesy relaksacyjne poszczególnych składników mogą się na siebie nakładać w taki 

sposób, że ich separacja jest niemożliwa. Oznacza to, że dopasowanie dwóch funkcji 

odpowiedzi, na przykład Havriliaka-Negami, nie jest określone w sposób jednoznaczny. 

Poprawnego skalowania odpowiedzi dielektrycznej, szczególnie w przypadku części 

urojonej ”, można oczekiwać tylko dla pojedynczego procesu relaksacyjnego 

(ten warunek jest znacznie łagodniejszy dla skalowania części rzeczywistej – szczegóły 

[H6]). Użycie tego typu analizy może okazać się doskonałym narzędziem pozwalającym 

stwierdzić, czy mamy do czynienia z procesem złożonym z dwóch procesów 

relaksacyjnych blisko zlokalizowanych na skali częstości – zobacz akapit 

pt. „Zastosowanie skalowania odpowiedzi dielektrycznej do badania złożoności procesów 

relaksacyjnych”, strona 16 Autoreferatu.  
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Szersze omówienie wykorzystania zastosowanych metod analizy charakteru 

przemian fazowych oraz dynamiki molekularnej dla materiałów polarnych 

 

 

Zastosowanie hipotezy skalowania Widoma i Griffithsa do poszukiwania równania 

stanu opisującego przemiany fazowe pierwszego rodzaju. Do opisu przemian fazowych 

pierwszego rodzaju stosuje się, w ogólności, rozwinięcie gęstości energii swobodnej 

Gibbsa F w szereg potęgowy względem parametru porządku , wynikające z teorii podanej 

przez Landaua, w postaci:   6
6

14
4

12
2

1,  cbaF  , gdzie  1/ 0  TT  jest 

temperaturą zredukowaną, a parametry modelu a i c są większe od zera, natomiast parametr  

b – mniejszy od zera. W okolicy temperatury topnienia Tm otrzymuje się, że ciepło 

właściwe     



pC , dla  = ½. Często jednak wykładnik   zdecydowanie różni się 

od wartości ½ (na przykład zobacz [H2] i artykuły tam cytowane). Dlatego równanie 

gęstości energii swobodnej Gibbsa należałoby podać w takiej postaci, aby gwarantowała 

„nieklasyczną” wartość wykładnika . Jedną z możliwości jest rozwinięcie gęstości energii 

swobodnej Gibbsa w szereg potęgowy względem parametru porządku z niecałkowitymi 

wykładnikami potęgowymi – analogicznie jak zostało to zrobione dla przemian fazowych 

drugiego rodzaju opisywanych na gruncie hipotezy skalowania Widoma [17] i Griffithsa 

[18] (zobacz na przykład [P2, P4, P5, P6]  i artykuły tam cytowane). Hipoteza skalowania 

Widoma i Griffithsa opisuje skalowanie podatności elektrycznej i spontanicznej 

polaryzacji elektrycznej jako funkcji temperatury zredukowanej i pola odchylającego 

(zobacz na przykład [19,20]). Należy jednak pamiętać by podana forma gęstości energii 

swobodnej Gibbsa spełniała następujące warunki: (i) współczynnik stojący przy 

parametrze porządku w najniższej potędze powinien zmieniać znak w T0 (w teorii Landaua 

jest nim współczynnik a), natomiast kolejne współczynniki powinny być: b < 0 i c > 0; 

(ii) zerowanie się pierwszej pochodnej F względem  – warunek istnienia ekstremum 

funkcji F, 0/  F ; (iii) druga pochodna 
22 /  F  w ekstremum funkcji F musi być 

większa od zera (warunek istnienia minimum lokalnego/globalnego); oraz (iv) w Tm faza 

niżej-temperaturowa i faza ciekła współistnieją. Biorąc pod uwagę podane warunki można 

poszukiwać równania gęstości energii swobodnej Gibbsa w postaci zaczerpniętej z [P2, 

P4]:      





  2
2

11
1

12
2

1, cbaF  
 , gdzie  jest parametrem modelu. Dla teorii 

Landaua  = 3. Wówczas w okolicy temperatury topnienia Tm ciepło właściwe Cp jest 

zadane przez prawo potęgowe temperatury zredukowanej , z wykładnikiem 

    12/32
1   . 

 

Zastosowanie uogólnionego prawa potęgowego Jonschera do opisu przewodnictwa 

elektrycznego jako „markera” przemian fazowych. Jak już zostało wspomniane, 

zastosowanie uogólnionego prawa potęgowego zaproponowanego przez Jonschera 

do analizy zależności przewodnictwa elektrycznego  fa  (otrzymywanej z danych ” 

dla małych wartości f ) bądź pojemności elektrycznej  fB  (otrzymywanej z danych ’ dla 

małych wartości f ) od częstości, może służyć jako dodatkowe narzędzie do opisu przemian 
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fazowych oraz charakterystyki fizykochemicznych własności faz zarówno poniżej 

jak i powyżej punktu badanej przemiany fazowej. Do tej pory takie analizy stosowane były 

głownie dla materiałów ceramicznych. Rysunek 1 przedstawia wartości wykładników n 

i  m otrzymanych dla kilku materiałów ciekłokrystalicznych – 4ABO5* (wyniki 

zaczerpnięte z pracy [H5]), 4EOB i 6BBAA (wyniki nieopublikowane). Jak widać dla faz 

IL wszystkich materiałów wykładnik n jest bliski 1, a wykładnik m jest większy od 1. 

Natomiast widoczne jest rozdzielenie faz cieczo-podobnych (zarówno n i m są większe od 

wartości około 0,8) i faz kryształo-podobnych. Z danych przedstawionych na rys. 1 

wynikają temperaturowe zależności wykładników n i m od temperatury w poszczególnych 

fazach termodynamicznych oraz duże nieciągłości na granicy faz, szczególnie dla przejść 

pomiędzy fazami kryształo-podobnymi a cieczo-podobnymi. Na przykład, wykładnik n 

wykazuje skoki wartości dla przemian Ch-Cr (4ABO5*) i Cr-SmX (4EOB) 

oraz dodatkowo dla przemian pomiędzy fazami stałymi (ang. solid state – solid state phase 

transitions), jak dla 4EOB, lub fazami cieczo-podobnymi, to jest dla SmX-N i N-IL 

(4EOB). Podobna sytuacja występuje dla wykładnika m. 
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Rys.1. Wartości wykładników n i m charakteryzujących potęgowe zależności, odpowiednio, 

przewodnictwa elektrycznego i pojemności elektrycznej dla 4ABO5* (dane z [H5]), 4EOB 

i 6BBAA (dane nie publikowane wcześniej). 

 

Jeżeli wykładnik n byłby równy 1 dla faz kryształo-podobnych wówczas należy oczekiwać, 

że w takim układzie za przewodnictwo elektryczne (rzędu 10-11 – 10-13 [S/m]) odpowiada 

translacyjny ruch (nieoddziałujących bądź słabo oddziałujących) jonów z możliwymi 

nagłymi przeskokami do luk sieci krystalicznej. 

 

Zastosowanie skalowania odpowiedzi dielektrycznej do opisu innych wielkości 

fizycznych. Dynamika wewnętrzna otrzymana z pomiarów NMR dla 1H relaksacji 

podłużnej wynikającej z oddziaływania spinu protonu z siecią krystaliczną, R1, opisywana 

jest modelem Bloembergena-Purcella-Pounda (BPP), w którym 

       2401 JJCR  , gdzie C0 jest amplitudą relaksacji,  – częstością Larmora 

oraz ,2 f   a  J  – gęstością spektralną zależną od czasu relaksacji . Dla modelu 

BPP gęstość spektralna jest zdefiniowana jako     2
1/2  BPPJ  (analogicznie 

jak   dla modelu Debye’a), natomiast dla modelu Havriliaka-Negami jako 
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    ,/"2  JJ HN   gdzie  "J  jest częścią urojoną wynikającą z modelu Havriliaka-

Negami zaproponowaną do odpowiedzi dielektrycznej. Z kolei zespolony moduł 

elektryczny M , zdefiniowany jako odwrotność zespolonej przenikalności 
 , w 

ogólności opisywany jest przez model analogiczny do modeli Debye’a. Admitancja A  

(dla uniknięcia kolizji oznaczeń z funkcją skalującą odpowiedź dielektryczną  XY  

przyjąłem do oznaczenia admitancji symbol A  a nie Y , który jest ogólnie stosowany) 

i impedancja Z  są zdefiniowane jako 
 A  oraz    /

1   MZ . Zarówno 

część rzeczywista jak i urojona przenikalności elektrycznej 
  spełnia relację skalującą 

[H6, H7] co zapewnia, że również admitancja A  jest wielkością skalowalną. Tak długo 

jak moduł elektryczny M  będzie spełniał relację skalującą, impedancja Z  będzie 

wielkością skalowalną. 
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Rys.2. Panel lewy – przeskalowane dane R1 pochodzące z pomiarów NMR dla 4ABO5* 

(prezentowane w pracy [H8]) wraz z przeskalowanymi odpowiedziami elektrycznymi dla 

czterech substancji ciekłokrystalicznych zgodnie z [H6, H7]. Panel prawy – przeskalowane 

dane relaksacji dielektrycznej dla kryształu DMACA dla kilku temperatur fazy 

ferroelektrycznej i paraelektrycznej (w nawiasach podano temperaturowe „odległości” od 

temperatury krytycznej TC) wraz z danymi prezentowanymi w [H6, H7]. 

 

Rysunek 2 (panel lewy) pokazuje przeskalowane dane R1 otrzymane dla ciekłego kryształu 

4ABO5* [H8] w różnych fazach. Dane przeskalowane dodane zostały do danych 

prezentowanych w [H6, H7]. Panel prawy rysunku 2 przedstawia przeskalowane dane 

przenikalności elektrycznej dla kryształu DMACA ((tri)dimethylammonium nonachloro-

diantimoniate) dla kilku temperatur fazy ferroelektrycznej i paraelektrycznej. Jak widać 

skalowanie oryginalnie zaproponowane dla rzeczywistej i urojonej części przenikalności 

elektrycznej dielektryków może być użyte dla materiałów ferroelektrycznych oraz 

do danych pochodzących z pomiarów NMR. 
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Rys.3. Przeskalowane dane M”, czyli urojonej części zespolonego modułu elektrycznego M* 

(dane nie opublikowane wcześniej) otrzymane z danych przenikalności elektrycznej * dla 

materiałów ciekłokrystalicznych w wybranych fazach termodynamicznych. 

 

Rysunek 3 pokazuje przeskalowane dane M” otrzymane z danych przenikalności 

elektrycznej  f*  dla 5BBAA, 6BBAA i 4EOB w wybranych fazach 

termodynamicznych: SmB, SmA, Cr i N. Procesy poddane analizie odpowiadają 

reorientacjom wokół osi krótkiej (s.a.) i długiej (l.a.), ruchom konformacyjnym (conf.) oraz 

wynikają z przewodnictwa elektrycznego (). Jak widać przeskalowane dane 

prezentowane w [H6, H7], przeskalowane dane pochodzące z pomiarów NMR (rysunek 2) 

jak i przeskalowane dane zespolonego modułu elektrycznego (rysunek 3) są doskonale 

opisywane wspólną krzywą (ang. master curve). Z tego wynika, że skalowanie  XY

oryginalnie zaproponowane dla odpowiedzi dielektrycznej ma charakter uniwersalny 

i może być stosowane do analizy innych wielkości fizycznych. 

 

Zastosowanie skalowania odpowiedzi dielektrycznej do badania złożoności 

procesów relaksacyjnych. Izomery chiralnego związku 4ABO5* [H5, H8], różniące się 

lokalizacją atomu tlenu, który może być przyłączony do jednego z dwóch atomów azotu 

z mostka azoksy, są trudne do odseparowania. Szczególnie czasy relaksacji opisujące 

reorientację molekuł wokół osi krótkiej dla takich izomerów mogą się nieznacznie różnić 

od siebie. Ponadto takie procesy relaksacyjne są zlokalizowane blisko siebie na skali 

częstości tak, iż dane doświadczalne wykazują istnienie jednego piku  f" . Wówczas, 

do takich danych doświadczalnych, z teoretycznego punktu widzenia, nie można w sposób 

jednoznaczny dopasować dwóch procesów relaksacyjnych. Taka sytuacja ma miejsce, 

na przykład, dla związku 4ABO5* w niskich temperaturach fazy krystalicznej. Z rysunku 

3b zamieszczonego w [H5] widać, że przy temperaturze 257 K, do jakiej schłodzono 

próbkę, pojawiły się pewne rozbieżności pomiędzy danymi doświadczalnymi 

i dopasowaną krzywą typu Havriliaka-Negami, które stopniowo narastały wraz 

z obniżaniem temperatury. Również, z przeskalowanych danych doświadczalnych 

z pomiarów BDS i NMR, opisujących relaksację związaną z ruchem molekuł wokół osi 

krótkiej, widać, że dla temperatury 257 K istnieją pewne różnice (zobacz rysunek 7 

w [H8]). Natomiast z nieopublikowanych danych pochodzących z pomiarów BDS dla 

niższych temperatur wynika, iż przy dalszym obniżaniu temperatury nie ma już możliwości 
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dopasowania jednej funkcji Havriliaka-Negami do danych doświadczalnych. 

Wraz z obniżaniem temperatury amplituda drugiego procesu, zlokalizowanego blisko 

procesu flip-flop opisanego w [H5], stopniowo narasta. Przeskalowane dane z temperatury 

204,3 K (związane z reorientacją wokół osi krótkiej dla procesów relaksacyjnych obydwu 

izomerów (2 r.p.’s)) zostały dodane do przeskalowanych danych prezentowanych w [H6, 

H7] i przedstawione na rysunku 4. Widać, że przeskalowane dane doświadczalne dla tego 

procesu nie układają się na tej samej, wspólnej krzywej, jak dla innych temperatur i innych 

materiałów. Oznacza to, że wyznaczone parametry skalowania dla tego procesu 

są wielkościami „efektywnymi” i wynikają ze złożenia dwóch procesów, które 

w ogólności są opisywane przez różne zestawy parametrów – różne czasy relaksacji, różne 

inkrementy dielektryczne i różne wartości wykładników (na przykład  i  dla modelu 

Havriliaka-Negami, lub m i n dla modelu Dissado-Hill). Dlatego niespełnienie skalowania 

odpowiedzi dielektrycznej świadczy o „złożoności” obserwowanego procesu 

relaksacyjnego. Amplituda relaksacji związanej z ruchami molekuł 4ABO5* wokół długiej 

osi jest dla fazy krystalicznej niewielka (zobacz [H5]), tak iż w tym przypadku trudno jest 

mówić o złożoności tego procesu relaksacyjnego dla izomerów tego związku. 
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Rys.4. Przeskalowane dane ” dla 4ABO5* dla temperatury 204,3 K (dane niepublikowane 

wcześniej) dodane do danych prezentowanych w [H6, H7]. 

 

Zastosowanie skalowania odpowiedzi dielektrycznej dla przechłodzonych faz 

nieuporządkowanych – wnioski dodatkowe. Straty przenikalności elektrycznej dla 

przechłodzonych faz nieuporządkowanych najczęściej posiadają widma złożone z dwóch 

procesów relaksacyjnych – procesu głównego (procesu ) – po którym następuje 

nierozdzielony, rozdzielony, albo obydwa drugorzędowe procesy  (na przykład zob. [13]). 

Takie dane doświadczalne po przeskalowaniu wykazują się innym nachyleniem 

o współczynniku nachylenia większym od (-2) [H6, H7], co znaczy, że  XY * , 

dla obszarów częstości, w których występuje dodatkowy proces  (bądź występują 

dodatkowe procesy poboczne), z nachyleniem *  w zakresie określonym przez 

1*2   . 
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Rys.5. Panel lewy – przeskalowane dane ” dla przechłodzonych faz nieuporządkowanych dla 

materiałów GLY, PC, FAN, ETH, COC i CCH wykazujących się istnieniem skrzydła 

nadmiarowego (dodatkowy symbol „e”), rozdzielonego procesu  (dodatków symbol „”) lub 

skrzydła nadmiarowego i rozdzielonego procesu  (dodatkowy symbol „e +”). Panel prawy 

– wartości nachyleń (-*) dla materiałów GLY, PC, ETH, CCH, QN, DPVC, -PIC i DEP jako 

funkcje temperatury zredukowanej .  

 

Lewy panel rysunku 5 pokazuje przeskalowane dane doświadczalne urojonej części 

przenikalności elektrycznej dla kilku temperatur przechłodzonych faz 

nieuporządkowanych różnych materiałów: GLY, PC – dane publikowane w [H6, H7] oraz 

dane niepublikowane dla FAN (3-fluoroaniline), ETH (ethanol), COC (cyclooctanol) 

i CCH (cyanocyclohexane). Nachylenie 2*    pokazuje, że występują dodatkowe 

relaksacje. Dla każdego materiału parametr * jest scharakteryzowany inną liniową funkcją 

temperatury. Jednak poszczególne substancje posiadają różne wartości temperatur 

zeszklenia Tg (ang. vitrification tempearture) oraz różne temperaturowe szerokości 

przechłodzonych faz (różne wartości różnic gm TT  ). Dlatego należałoby tak dobrać oś 

horyzontalną, aby zredukowana temperatura red uwzględniała wspomniane czynniki. 

Prawy panel rysunku 5 pokazuje wartości nachylenia * dla materiałów szkłotwórczych 

(GLY, PC, ETH, CCH) oraz dodatkowo dla QN (quinaldine), DPVC (diphenyl-vinilidene 

carbonate), -PIC (-picoline) i DEP (diethyl phthalate). Temperatura zredukowana  red 

zdefiniowana jest następująco:    
ginigred TTTT  / , gdzie Tini oznacza temperaturę, 

dla której nachylenie  XY  zaczyna odbiegać od wartości .2   Dla temperatur 

dążących do Tg wartość bezwzględna nachylenia * dąży do wartości 

   .05,079,1 

gT  Nagel i współautorzy otrzymali podobnie zdefiniowane nachylenie 

równe    02,072,0 gT  (zobacz [11]). Warto nadmienić, że spełniona jest przybliżona 

równość     1

gg TT   [H7] wynikająca z faktu, że dla stanu szklistego 1M  zaś dla 

skalowania Nagela zastosowano model, w którym wykładnik N jest odwrotnością 

znormalizowanej szerokości połówkowej, tj. .1 wN  

 

Podsumowując, wybór materiałów tak aby należały do różnych klas związków 

chemicznych podyktowany został poszukiwaniem uniwersalnego, ujednoliconego opisu 
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zachowania się parametrów fizycznych (takich jak ciepło właściwe, parametry porządku – 

spontaniczna polaryzacja elektryczna, odkształcenie mechaniczne, gęstość, lepkość, czasy 

relaksacji definiujące dynamikę molekularną). Natomiast dobrane komplementarne 

metody doświadczalne jak i teoretyczny warsztat wycelowane zostały na poszukiwanie 

uniwersalnych zależności pomiędzy budową molekularną, strukturą badanej fazy 

termodynamicznej a dynamiką molekularną i własnościami mikro- i makroskopowymi. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

 

a) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation 

Reports (JRC) 

Jestem współautorem łącznie 31 artykułów opublikowanych w czasopismach z listy JCR – 

poza publikacjami [H1] – [H8] (z punktu 4b), lista poniżej (od P1 do P23). Przy każdej pracy 

omówiony został mój wkład w powstawanie artykułu oraz oszacowany udział procentowy. 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: konsultacji wyników prezentowanych w manuskrypcie. 

Mój udział procentowy szacuję na 15%. 

 

[E2] M. Gałązka, E. Juszyńska-Gałązka, M. Massalska-Arodź, A. Bąk, W. Tomczyk, 

Phase behaviour and dynamics of the liquid crystal 4-ethyl-4’-octylazoxybenzene. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: częściowym opracowaniu danych doświadczalnych, 

przygotowaniu tekstu, rysunków oraz tabeli do manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 40%. 
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[E3] M. Gałązka, E. Juszyńska-Gałązka, J. Skrzyński, D. Majda, P. Zieliński, 

Thermodynamic and vibrational dynamics studies of epicuticular waxes and cuticles in 

apple cultivars. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: częściowym opracowaniu danych doświadczalnych, 

przygotowaniu tekstu, oraz części rysunków do manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 60%. 

 

b)  Inne badania naukowe 

Głównym tematem moich zainteresowań naukowych jest analiza zmian 

termodynamicznych zachodzących nie tylko w temperaturze przemian fazowych (ciągłych 

czy nieciągłych) ale także w poszczególnych fazach kryształo-podobnych i cieczo-

podobnych. Oprócz omówionych poprzednio w części 4c charakterystyk zmian 

termodynamiki dla różnych materiałów polarnych, moje zainteresowania skupiały się na 

analizach mechanizmów przemian fazowych zachodzących w materiałach ferroicznych – 

ferroelektrycznych i/bądź ferroelastycznych. W [P1] wyznaczyłem zmiany położeń atomów 

zachodzące w przejściu fazowym pomiędzy fazami II a III w temperaturze 323 K dla ferroika 

PCA (pyrrolidinium hexachloroantimonate (III)). Dodatkowo, bazując na pomiarach 

optycznych oraz teorio-grupowych analizach opartych na relacji grupa-podgrupa, 

wyznaczyłem zmiany dotyczące usytuowania i ruchu ścian domenowych w ferroikach: 

Gu3Sb2I9 (guanidinium iodoantimonate (III)) [P8], Gu3Bi2I9 (guanidinium iodobismuthate 

(III)) [P8], AP (1-aminoprridinium iodide) [P12], DIBAB (diisobutylammonium bromide) 

[P18], ImIA (imidazolium iodoantimonate (III)) [P19], ImIB (imidazolium iodobismuthate 

(III)) [P19] oraz DIPAI (diisopropylammonium iodide) [P22]. Dla wszystkich materiałów 

uzyskano zgodność pomiędzy rezultatami teoretycznych analiz zmian ścian domenowych 

a wynikami doświadczalnymi obserwacji optycznych. 

 Jednak w centrum moich zainteresowań naukowych jest poszukiwanie równania stanu 

(będącego pierwszą pochodną gęstości energii swobodnej Gibbsa względem parametru 

porządku) opisującego zachowanie się różnych wielkości fizycznych – takich jak 

spontaniczna polaryzacja elektryczna, odkształcenie mechaniczne, podatność elektryczna, 

ciepło właściwe, itp. – w szerokim zakresie temperatur oraz w zewnętrznym polu 

odchylającym. Równanie stanu powinno być zgodne z hipotezą skalowania Widoma 

i Griffithsa (dla przemian fazowych drugiego rodzaju) oraz, co wynika bezpośrednio 

z licznych danych doświadczalnych, winno uwzględniać nieklasyczne wartości 

wykładników (krytycznych) oraz ilorazu stałych Curie-Weissa -/+. Najprostszym 

równaniem stanu okazało się równanie zawierające dwa wyrazy w rozwinięciu gęstości 

energii swobodnej Gibbsa względem parametru porządku (spontanicznej polaryzacji 

elektrycznej), zastosowane do opisu zachowania różnych wielkości fizycznych 

ferroelektryków MAPCB, MAPBB i TGS (triglycine sulphate) w [P2, P4]. Jednak dopiero 

uwzględnienie istnienia odkształcenia mechanicznego oraz sprzężenia pomiędzy 

spontaniczną polaryzacją elektryczną i odkształceniem mechanicznym (czyli kolejnymi 

dwoma wyrazami) pozwoliło na dokładne opisanie temperaturowych zachowań 

spontanicznej polaryzacji elektrycznej, odkształcenia mechanicznego i podatności 

elektrycznej w okolicy temperatury krytycznej [P6]. Kolejne równania stanu oparte zostały 
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o fenomenologiczny model podany przez Domba, który dla zerowego pola odchylającego 

dawał osobliwość w całym zakresie temperatur. Uwzględnienie różnych form poprawek 

do wspomnianego równania stanu, a opisujących sprzężenie pomiędzy odkształceniem 

mechanicznym a spontaniczną polaryzacją elektryczną, pozwoliło na otrzymanie równania 

stanu zgodnego z hipotezą skalowania Widoma i Griffithsa oraz wprowadzało do opisu 

nieklasyczne wartości wykładników (krytycznych) ściśle związanych z ilorazem stałych 

Curie-Weisa [P5, P7, H1]. Innym tropem analizy zachowania różnych wielkości fizycznych 

opisujących ciągłe przemiany fazowe było podanie równania stanu uwzględniającego 

nieliniową relację pomiędzy spontaniczną polaryzacją elektryczną PS a stałym 

(odchylającym) polem elektrycznym E – zobacz [P5, P7]. Takie równanie stanu również 

było zgodne z hipotezą skalowania Widoma i Griffithsa oraz pozwalało na odtworzenie 

zachowania się spontanicznej polaryzacji elektrycznej, odkształcenia mechanicznego 

czy podatności elektrycznej w okolicy temperatury krytycznej dla materiałów MAPCB, 

MAPBB i TGS. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z tego równania stanu jest fakt, 

iż hipotetyczna nieliniowość pomiędzy PS a E byłaby niewielka – rzędu 1,02. Wspomniane 

substancje ferroelektryczne MAPCB, MAPBB i TGS są materiałami jednoosiowymi, czyli 

spontaniczna polaryzacja elektryczna (z makroskopowego punktu widzenia) posiada tylko 

jedną składową. Natomiast IBB (imidazolium bromobismuthate (III)) posiada 

dwuwymiarową spontaniczną polaryzację elektryczną i dla tego materiału także podałem 

równanie stanu [P11]. Jak wykazałem w [P11] na wartość ilorazu stałych Curie-Weissa mają 

wpływ warunki doświadczalne, czyli usytuowanie próbki względem elektrod pomiarowych. 

Wspomniane równania stanu opisywały dokładnie zachowanie się różnych wielkości 

fizycznych w okolicy temperatury krytycznej, jednak nie dawały zadawalającego opisu 

daleko poniżej tej temperatury, gdzie efekty związane z wysycaniem parametru porządku 

stawały się dominujące. Dlatego zaproponowałem w [P10, P11, H3] samozgodne równanie 

stanu uwzględniające nie tylko istnienie w badanym materiale pierwszorzędowego 

i drugorzędowego parametru porządku ale także sprzężenia pomiędzy nimi. Takie podejście 

pozwoliło na otrzymanie opisu zachowania się spontanicznej polaryzacji elektrycznej, 

odkształcenia mechanicznego oraz podatności elektrycznej w szerokim zakresie temperatur. 

Co więcej, na podstawie pomiarów prądu piroelektrycznego oraz pomiarów 

dylatometrycznych możliwe było podanie zależności stałych elastycznych od temperatury, 

które okazały się zgodne z danymi doświadczalnymi prezentowanymi przez innych autorów. 

Jednak w okolicy temperatury krytycznej tak zaproponowane równanie samozgodne nie 

dawało nieklasycznych wartości wykładników (krytycznych). Dlatego zaproponowałem 

samozgodne (fenomenologiczne) równanie stanu z nieklasycznymi wartościami 

wykładników dla MAPCB i MAPBB [P9]. Tak zaproponowane równanie stanu prowadziło 

do poprawionego równania stanu podanego przez Domba. Natomiast w [P13] podałem 

samozgodne równanie stanu dla modelu wielosieciowego realizowanego w ferroiku 

DMACA (dimethylammonium nanochloro-diantimonate (III)). 

 Wszystkie zaproponowane równania stanu pozwalają na odtworzenie doświadczalnie 

uzyskiwanych stałych ilorazów Curie-Weissa różniących się od wartości klasycznej, 

wynikającej z teorii Landaua przemian fazowych drugiego rodzaju. W zależności od formy 

zaproponowanego równania stanu, iloraz stałych Curie-Weissa -/+ zależy wyłącznie od 

wykładnika/wykładników krytycznych [P2, P4] lub dodatkowo od stałych modelu [P5, P7, 
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P11, H1] oraz od warunków doświadczalnych [P11]. Otrzymanie takich zależności 

pozwoliło na wytłumaczenie różnych doświadczalnych wartości -/+ stwierdzonych nawet 

w obrębie tej samej klasy związków. 

 Warto nadmienić, że dodatkowo zaproponowałem wyznaczanie pewnych 

niezmienników skalowania, a mianowicie niezmiennika ,  oraz , które obok 

niezmiennika Q (zdefiniowanego przez innych autorów – B. Fugiela i B. Westwańskiego) 

pozwoliły na wyznaczenie wykładników (krytycznych) tylko z danych podatności 

elektrycznej – patrz [P2, P4, P6, P9, H1]. 

 Oprócz charakterystyki ciągłych jak i nieciągłych przemian fazowych zachodzących 

w różnych materiałach, uczestniczyłem w analizach dotyczących rozchodzenia się 

„prawdziwej fali powierzchniowej” (ang. true surface waves) na granicy różnych ośrodków, 

między innymi auksetycznych (ang. auxetics) [P3], cechujących się ujemnym 

współczynnikiem Poisona, oraz w przypowierzchniowych warstwach cylindrycznych porów 

(ang. coated cylindrical cavities) [P14-P17]. Dodatkowo moje zainteresowania skupiają się 

na modelowaniu rozchodzenia się (ludzkich) fal tętna [P21, P23]. 

 Obszar moich zainteresowań naukowych zamyka opis charakterystyki zmian 

mechanicznych zachodzących zarówno wewnątrz różnych faz termodynamicznych jak i na 

granicy tych faz poprzez zastosowanie pomiarów DMA. Dla ceramik SMO (SrMnO3), BMO 

(BaMnO3) i BSMO (Ba0.5Sr0.5MnO3) przeprowadziłem pomiary zmian własności 

mechanicznych od temperatury, które zostały zawarte w [P20]. Pokazałem, że zmiany 

mechaniczne (modułu Younga) wtórują zmianom termodynamicznym opisywanym przez 

komplementarne metody pomiarowe – DSC, magnetometrię SQUID, BDS, dyfrakcję 

promieni X i FT-IR dla wspomnianych materiałów ceramicznych. 

 Dodatkowo uczestniczyłem w pomiarach rozpraszania neutronów IINS (patrz punkt 5i 

podpunkt 6), QENS (patrz punkt 5i podpunkt 7) dla różnych materiałów 

ciekłokrystalicznych oraz mieszanin izomerów neoheksanolu z wodą. Obecnie dane 

otrzymane w wyniku tychże pomiarów są w analizie. Bardzo interesujący okazał się problem 

wytłumaczenia pozytywnych efektów nieinwazyjnej techniki HWRB (ang. Hot Water 

Rinsing and Brushing) stosowanej do przygotowania owoców do przechowywania, 

opracowanej przez prof. Elazara Fallika z Volcani Center w Bet Dagan, Izrael. Wykonane 

pomiary DSC, TGA oraz FT-IR dla próbek wosków z powierzchni różnych gatunków jabłek 

oraz skórek jabłek (zobacz punkt 5i podpunkt 5) zbliżają nas do podania opisu zjawiska 

w formie naukowej [E3]. 

 

c) Indeks Hirscha: 6 

Liczba cytowań / Liczba cytowani bez autocytowań: 106 / 46. 

 

d) Udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach 

Brałem czynny udział w wielu międzynarodowych oraz krajowych konferencjach 

tematycznych. Lista wygłoszonych referatów znajduje się poniżej. 

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych: 

1. XVIII Polish-Czech Seminar Structural and Ferroelectric Phase Transitions, 

18 – 22.05.2008, Zakopane, Polska. Referat: Unified description of nonclassical 

uniaxial ferroelectric materials in order-disorder phase transitions. 
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2. 22nd General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical 

Society, 25 – 28.08.2008, Rzym, Włochy. Referat: Unified description of uniaxial 

ferroelectrics from low temperatures to critical point at presence of strain coupling. 

3. XIX Czech-Polish Seminar Structural and Ferroelectric Phase Transitions, 24 – 

28.05.2010, Telč, Republika Czeska. Referat: The influence of the order parameters 

coupling and of the plane of measurements on the Curie–Weiss constants ratio. 

4. XX Polish-Czech Seminar Structural and Ferroelectric Phase Transitions, 21 – 

25.05.2012, Ustroń, Polska. Referat: Description of isomorphous transformations in 

materials with various kinds of molecular disorder. 

5. Spectroscopic and related methods in studies of ferroic materials, 29 – 30.05.2012, 

Kraków, Polska. Referat: Effective critical behaviour and stability of order parameter 

in order-disorder ferroic materials. (referat na zaproszenie) 

6. Multiscale phenomena in molecular matter, MULTIS 2015, 06 – 10.07.2015, Kraków, 

Polska. Referat: On the universal scaling of dielectric response. 

7. 9th International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and its 

Applications, 11 – 16.09.2016, Piza, Włochy. Referat: Universal scaling of dielectric 

response of various liquid crystals and glass-forming liquids. 

8. Multiscale phenomena in molecular matter, MULTIS 2017, 03 – 06.07.2017, Kraków, 

Polska, Referat: Scaling of the dielectric response of supercooled disordered phases 

(wystąpienie zaakceptowane/przyjęte). 

 

Referaty wygłoszone na konferencjach ogólnopolskich: 

9. VI Krakowsko – Katowickie Seminarium Fizyka Fazy Skondensowanej, 

18 – 20.05.2007, Zakopane, Polska. Referat: Punkt krytyczny i nasycenie parametru 

porządku w ferroelektrykach. 

10. VII Krakowsko – Katowickie Seminarium Fizyka Fazy Skondensowanej, 

16 – 17.06.2008, Rychwałd, Polska. Referat: Niezmienniki skalowania i ujednolicony 

opis nieklasycznego zachowania materiałów ferroelektrycznych. 

11. VIII Krakowsko – Katowickie Seminarium Fizyka Fazy Skondensowanej, 08.05.2009, 

Kraków, Polska. Referat: Sprzężenie parametrów porządku i jego wpływ na wartości 

efektywnych wykładników krytycznych. 

12. VI Ogólnopolska Konferencja Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne 

w badaniach fazy skondensowanej, 14 – 18.06.2009, Chlewiska k/Siedlec, Polska. 

Referat: Sprzężenie parametrów porządku w ferroelektrykach jednoosiowych. 

13. IX Krakowsko – Katowickie Seminarium Fizyka Fazy Skondensowanej, 11 – 

12.06.2010, Rychwałd, Polska. Referat: Wpływ warunków doświadczalnych 

na wartości amplitud krytycznych. 

14. XVII Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne, 13 – 17.09.2010, Wrocław – 

Polanica Zdrój, Polska. Referat: Wyznaczanie ilorazu odwrotności stałych Curie-

Weissa z pomiarów polaryzacji w niezerowych polach odchylających. 

15. VII Ogólnopolska Konferencja Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne 

w badaniach fazy skondensowanej, 12 – 16.06.2011, Chlewiska k/Siedlec, Polska. 

Referat: Zachowanie krytyczne oraz niskotemperaturowe anomalie w wielosieciowym 

pseudospinowym modelu Isinga dla materiałów ferroelektrycznych. 
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16. IX Ogólnopolska Konferencja Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne 

w badaniach fazy skondensowanej, 07 – 11.06.2015, Chlewiska k/Siedlec, Polska. 

Referat: W poszukiwaniu uniwersalnych zależności skalujących przenikalność 

dielektryczną. 

17. X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Rozpraszanie neutronów i metody 

komplementarne w badaniach fazy skondensowanej, 04 – 08.06.2017, Chlewiska 

k/Siedlec, Polska. Referat: Zastosowanie skalowania odpowiedzi dielektrycznej dla 

przechłodzonych faz nieuporządkowanych (wystąpienie zaakceptowane/przyjęte). 

 

Oprócz wyżej wymienionych wystąpień referowałem wyniki swoich badań, między 

innymi, w IFJ PAN (referaty wygłoszone na Seminarium Instytutowym oraz na 

Seminarium Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej), na seminariach wygłoszonych na 

zaproszenie krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych. Listy referatów 

wygłoszonych na zaproszenie instytucji zagranicznych i krajowych oraz ważniejsze 

referaty (wygłoszone w języku polskim lub angielskim) zamieszczone są poniżej. 

 

Referaty wygłoszone na zaproszenie instytucji zagranicznych: 

1. Instytut Fizyki Doświadczalnej Słowackiej Akademii Nauk, 28.04.2006, Koszyce, 

Słowacja. Referat: Scaling equation of state for real uniaxial ferroelectrics. 

2. Topical Seminar on crystals structure and dynamics (leader. A. M. Balagurov), 

29.05.2013, Frank Laboratory of Neutron Physics, Department of Neutron 

Investigations of Condensed Matter, Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Dubna, 

Rosja. Referat: Description of isomorphous transitions in various kinds of molecular 

materials. 

3. University of Tsukuba, Soft Matter Science Research Unit, 27.08.2015, Tsukuba, 

Japonia. Referat: Universal scaling of dielectric response and isomorphous phase 

transformations. 

4. University of Pisa, Department of Chemistry and Industrial Chemistry, 09.11.2015, 

Piza, Włochy. Referat: Universal scaling of dielectric response in liquid crystals and 

glass-forming liquids. 

5. University of Pisa, Department of Chemistry and Industrial Chemistry, 19.09.2016, 

Piza, Włochy. Referat: Scaling of the BDS and NMR data of liquid crystals and glass-

forming liquids. 

 

Referaty wygłoszone na zaproszenie instytucji krajowych: 

6. Seminarium Instytutu Fizyki, Uniwersytet Śląski, 16.11.2005, Katowice, Polska. 

Referat: Równanie stanu ferroelektryków jednoosiowych. Czy naprawdę 

obserwujemy zjawiska krytyczne? 

7. Seminarium Instytutu Fizyki, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, 02.03.2006, Kraków, Polska. Referat: 

Teoria skalowania i osobliwości podatności elektrycznej w rzeczywistych 

ferroelektrykach. 

8. Seminarium Instytutu Fizyki, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, 15.04.2015, Kraków, Polska. Referat: 
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Uniwersalne zależności skalujące przenikalność dielektryczną na przykładzie 

wybranych związków ciekłokrystalicznych. 

9. Seminarium Zakładu Chemii Fizycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, 

25.04.2016, Wrocław, Polska. Referat: Uniwersalne zależności skalujące 

przenikalność na przykładzie wybranych związków ciekłokrystalicznych i cieczy 

szkłotwórczych (glass-formerów). 

 

Inne ważniejsze referaty (w języku polskim i angielskim): 

10. Spotkanie Krakowsko-Dubieńskie, 28.10.2005, IFJ PAN, Kraków. Referat: 

Nonclassical critical exponents in ferroelectric crystals. In search for equations of 

state. 

11. Seminarium Instytutowe, 23.03.2006, IFJ PAN, Kraków. Referat: Czy zależność 

potęgowa to zawsze zjawisko krytyczne? W poszukiwaniu równań stanu dla 

ferroelektryków molekularnych z nieporządkiem orientacyjnym. 

12. Seminarium Instytutowe, 15.05.2008, IFJ PAN, Kraków. Referat: Jednolity opis 

nieklasycznego zachowania materiałów ferroelektrycznych. 

13. Seminarium krakowsko – niemiecko – wrocławskie, 17.05.2010, IFJ PAN, Kraków 

(organizowane przez: NZ31, IFJ PAN). Referat: Effective critical behaviour in 

methylammonium salts and in similar systems. 

14. Seminarium Instytutowe, 26.01.2017, IFJ PAN, Kraków. Referat: Charakterystyka 

przemian fazowych – skalowanie odpowiedzi dielektrycznej. 

 

Dodatkowo zaprezentowałem 7 plakatów konferencyjnych (na konferencjach 

międzynarodowych) oraz aktywnie redagowałem/pomagałem w przygotowaniu materiałów 

do plakatów konferencyjnych lub wystąpień ustnych przygotowywanych przez innych 

naukowców na konferencje naukowe. 

 

e) Współudział w organizacji konferencji 

Brałem udział w organizacji dwóch krajowych oraz międzynarodowej konferencji naukowej 

– lista poniżej (punkty 1-3). Obecnie jestem członkiem Komitetu Organizacyjnego 

konferencji międzynarodowej Multis 2017 (punkt 4 listy poniżej). 

 

1. 26th Janik’s Friends Meeting, Neutron Scattering Spectroscopy And Related Problems, 

12 – 18.07.2009, Krynica Zdrój, Polska (międzynarodowa). 
 

2. XIX Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne, 08 – 12.09.2014, Sromowce 

Niżne, Polska (ogólnopolska). 
 

3. Ogólnopolska Konferencja Kryształki Molekularne, 02 – 04.09.2015, Kraków, Polska 

(ogólnopolska). 
 

4. Multiscale phenomena in molecular matter, Multis 2107, 03 – 06.07.2017, Kraków, 

Polska (międzynarodowa). 
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f) Dydaktyka i sprawowana opieka naukowa nad studentami i doktorantami 

w charakterze opiekuna naukowe lub promotora pomocniczego 

 

Wykłady  prowadzone w semestrach 2014 – 2015 na Politechnice Krakowskiej: 

1. Temat: Opis przemian fazowych i własności mezofaz w oparciu o teorię Landaua, 3 

rok kierunku Fizyka Techniczna, Politechnika Krakowska (2 godz.). 

2. Temat: Skalowanie w fizyce, 3 rok kierunku Fizyka Techniczna, Politechnika 

Krakowska (2 godz.). 

3. Temat: Metody pomiarowe w fizyce, 3 rok kierunku Fizyka Techniczna, Politechnika 

Krakowska (1 godz.). 

 

Sprawowana opieka naukowa nad studentami: 

1. Pan Dastin Burczyk, Politechnika Krakowska, kierunek studiów: Nanotechnologie 

i nanomateriały, praktyki studenckie odbywały się w terminie: 13 – 31.07.2015. 

2. Pan Kamil Nowak, Akademia Górniczo-Hutnicza, kierunek studiów: Fizyka 

Techniczna, praktyki studenckie odbywały się w terminie: 27.07 – 07.09.2015. 

 

Sprawowana opieka naukowa nad doktorantami w charakterze promotora 

pomocniczego: 

1. Imię i nazwisko: dr inż. Paweł Sobieszczyk.  

Okres w którym sprawowana była opieka naukowa: 2014 – 2016.  

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ krzywizny, struktury podłoża i warstwy wierzchniej 

na propagację fal i rezonansów na powierzchni oraz złączach materiałów sprężystych. 

Promotor: prof. dr hab. Piotr Zieliński.  

Obrona: 04.10.2016 z wyróżnieniem. 

 

2. Imię i nazwisko: mgr. Marcin Majka.  

Okres w którym sprawowana jest opieka naukowa: 2016 – teraz.  

Tytuł rozprawy doktorskiej: Modeling of steady and pulsatile flow in selected parts of 

the cardiovascular system under physiological and pathological conditions. 

Promotorzy: prof. dr hab. Piotr Zieliński, dr Angelo Taibi (associate professor of the 

University of Ferrara, Ferrara, Italy).  

 

 

g) Odbyte staże/pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych 

 

1. Realizacja Stypendium Rządu Francuskiego: Bourses du gouvernement français – 

Stage de recherche.  

Na: Université Lille, Unité Matériaux et Transformations, (UMET) CNRS UMR 8207, 

Villeneuve d’Ascq, Lille, Francja. 

Temat: Uszkodzenia mechaniczne i odporność materiałów posiadających wiązania 

wodorowe.  

Opiekun: prof. Marc Descamps.  

Pobyt: 01.10 – 15.11.2010. 
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2. Realizacja bilateralnego projektu współpracy polsko-japońskiej na lata 2014-2015: 

Komplementarne badania substancji organicznych o częściowym uporządkowaniu 

dalekiego zasięgu (Complementary studies of organic materials with partial long-

range order of molecules).  

Na: Tsukuba University, Tsukuba, Japonia.  

Koordynatorzy: prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź, prof. Kazuya Saito.  

Pobyt: 16.08 – 09.09.2015. 

 

3. Realizacja bilateralnego projektu współpracy polsko-włoskiej na lata 2014-2016: 

Badania polimorfizmu i dynamiki w wybranych materiałach miękkich (Studies of 

phase polymorphism and dynamics in selected materials).  

Na: University of Pisa oraz Institute of Organic and Organometallic Compounds 

(ICCOM-CNR), Piza, Włochy.  

Koordynatorzy: prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź, dr Marco Geppi.  

Pobyt: 01 – 15.11.2015. 

 

4. Realizacja bilateralnego projektu współpracy polsko-włoskiej na lata 2014-2016: 

Badania polimorfizmu i dynamiki w wybranych materiałach miękkich (Studies of 

phase polymorphism and dynamics in selected materials).  

Na: University of Pisa oraz Institute of Organic and Organometallic Compounds 

(ICCOM-CNR), Piza, Włochy.  

Koordynatorzy: prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź, dr Marco Geppi.  

Pobyt: 10 – 24.09.2016. 

 

h) Udział w projektach badawczych (punkty 1-7) oraz w konsorcjach/sieciach naukowych 

(punkt 8) 

 

1. Tytuł projektu: Badanie sprzężeń parametru porządku z odkształceniem w wybranych 

ferroelektrycznych przejściach fazowych na podstawie pomiarów elektrycznych 

i dylatometrycznych. 

Nazwa organu przyznającego finansowanie: NCN.   

Numer: N N202 1050 33.  

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Zieliński. 

Termin realizacji: 26.11.2007 – 25.11.2008.   

Charakter udziału: wykonawca główny. 

 

2. Tytuł projektu: Funkcjonalne materiały ferroiczne. Synteza i charakteryzacja oraz 

wypracowanie metod modelowania i projektowania użytecznych własności elektro-

sprężystych wybranych materiałów molekularnych, molekularno-jonowych i jonowych 

z wiązaniami wodorowymi.  

Nazwa organu przyznającego finansowanie: KBN. 

Numer: N N204 1478 37. 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Jakubas.   



33 

 

Termin realizacji: 05.10.2009 – 04.10.2012.  

Charakter udziału: wykonawca. 

 

3. Tytuł projektu: Komplementarne badania substancji organicznych o częściowym 

uporządkowaniu dalekiego zasięgu (Complementary studies of organic materials with 

partial long-range order of molecules).  

Nazwa organu przyznającego finansowanie: PAN (bilateralny projekt współpracy 

polsko-japońskiej). 

Koordynatorzy: prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź, prof. Kazuya Saito.  

Termin realizacji: marzec 2014 – marzec 2015.  

Charakter udziału: wykonawca. 

 

4. Tytuł projektu: Badania polimorfizmu i dynamiki w wybranych materiałach miękkich 

(Studies of phase polymorphism and dynamics in selected materials). 

Nazwa organu przyznającego finansowanie: PAN (bilateralny projekt współpracy 

polsko-włoskiej).  

Koordynatorzy: prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź, dr Marco Geppi.  

Termin realizacji: styczeń 2016 – grudzień 2016.  

Charakter udziału: wykonawca. 

 

5. Tytuł projektu: Study of the dynamics and polymorphism of selected soft materials and 

new materials for hydrogen storage.  

Nazwa organu przyznającego finansowanie: grant finansowany ze składki Polski 

w ZIBJ. Projekt współpracy pomiędzy IFJ PAN a Zjednoczonym Instytutem Badań 

Jądrowych, Dubna, Rosja (IFJ PAN – FLNP JINR). 

Termin realizacji: 2009 – 2014 oraz 2015 – 2017. 

Koordynator: dr hab. Jan Krawczyk. 

Charakter udziału: wykonawca. 

 

6. Tytuł projektu: From molecules to crystals – how do organic molecules form crystals? 

Crystallize COST Action CM1402. 

W ramach EU Framework Programme Horizon 2020.  

Koordynator w IFJ PAN: dr hab. Ewa Dryzek.  

Charakter udziału: wykonawca. 

 

7. Tytuł projektu: Multidyscyplinarne badania strukturalnych i dynamicznych własności 

materiałów szkłotwórczych (glass-formerów) (Multidisciplinary studies of structural and 

dynamic properties of glass-forming compounds). 

Nazwa organu przyznającego finansowanie: PAN (bilateralny projekt współpracy 

polsko-włoskiej).  

Koordynatorzy: dr Mirosław Gałązka, dr Lucia Calucci.  

Termin realizacji: 2017 – 2019 (2020).  

Charakter udziału: koordynator. 
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8. Naukowa sieć tematyczna MatFun. 

Informacje na temat sieci naukowej: www.ifj.edu.pl/pro/matfun.php?lang=pl.  

Okres trwania od 2010 roku do teraz. 

Charakter udziału: wykonawca. 

 

i) Współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą oraz członkostwo 

w krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych 

 

Współpracuję z następującymi ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą 

(punkty 1-7): 

1) University of Pisa, Piza, Włochy.  

Współpraca z naukowcami: dr Marco Geppi, dr Elisa Carignani. 

Cel współpracy: Pomiary NMR dla różnych materiałów oraz realizacja bilateralnego 

projektu badawczego (punkt: 5 g).  

 

2) Instituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici, CNR (ICCOM-CNR U.O.S. 

di Pisa), Piza, Włochy. 

Współpraca z naukowcami: dr Claudia Forte, dr Lucia Calucci, dr Marco Geppi, dr 

Elisa Carignani. 

Cel współpracy: Pomiary NMR dla różnych materiałów oraz realizacja bilateralnego 

projektu badawczego (punkt: 5 g). 

 

3) Faculty of Pure and Applied Sciences, University of Tsukuba, Tsukuba, Japonia. 

Współpraca z naukowcami: prof. Kazuya Saito, assoc. prof.  Yasuhisa Yamamura. 

Cel współpracy: Realizacja bilateralnego projektu badawczego (punkt: 5 g), 

kalorymetryczne pomiary ciepła właściwego. 

 

4) Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska. 

Współpraca z naukowcami: prof. dr hab. Ryszard Jakubas, prof. dr hab. Grażyna 

Bator, dr Przemysław Szklarz, dr Anna Piecha-Bisiorek. 

Cel współpracy: Pomiary przenikalności elektrycznej dla materiałów ferroicznych. 

 

5) Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy, Kraków, Polska. 

Współpraca z naukowcami: dr hab. inż. Jan A. Skrzyński. 

Cel współpracy: Badania nad własnościami wosków naturalnych pozyskiwanych 

z jabłek. 

 

6) Neutron Physics Laboratory, Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint 

Institute for Nuclear Research, (FLNP-JINR), Dubna, Rosja. 

Współpraca z naukowcami: dr Ireneusz Natkaniec (obecnie emerytowany), dr Dorota 

M. Chudoba. 

Cel współpracy: Wykonanie pomiarów niekoherentnego, nieelastycznego 

rozpraszania neutronów (IINS) oraz dyfrakcji neutronowej dla różnych próbek 

należących do materii miękkiej. 
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Zrealizowane pomiary: (1) Termin wykonywania pomiarów: 16 – 24.11.2012 dla 

mieszanin izomerów neoheksanolu z wodą. Instrument: NERA; (2) Termin 

wykonywania pomiarów: 19.05 – 01.06.2013. Temat propozalu: IINS study of 

crystalline and smectic phases of 4DBCP and 12DBCP. Instrument: NERA. 

 

7) Jülich Centre for Neutron Science at Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) 

FRM II, Monachium, Niemcy. 

Współpraca z naukowcami: dr Michela Zamponi. 

Cel współpracy: Wykonanie pomiarów kwazielastycznego rozpraszania neutronów 

(QENS) dla dwóch izomerów neoheksanolu. 

Zrealizowane pomiary: Termin wykonywania pomiarów: 07 – 12.02.2013. Temat 

propozalu: QENS study of crystalline 2,3-dimethylbutan-2-ol (2,3-DM-2-B) and glass-

forming 3,3-dimethylbutan-2-ol (3,3-DM-2-B). Instrument: SPHERES. 

 

8) Członkostwo w krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych. 

Przynależność do Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego (PTC) jako członek 

zwyczajny od 2016 roku. 

 

j) Inna działalność popularyzatorska oraz otrzymane nagrody 

 

1. Współudział w organizacji Namiotu Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej, Materiały 

pod lupą podczas Małopolskiej Nocy Naukowców (MNN) odbywającej się w dniach:  

(1) 28.09.2012;  

(2) 26.09.2014;  

(3) 25.09.2015; 

(4) 30.09.2016. 

 

2. Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych (znajdujących się w części 

A listy czasopism sporządzanych przez MNiSW).  

Łącznie wykonałem 25 recenzji. 

W czasopismach: Acta Physica Polonica A, Journal of Crystal Growth, Journal of Physics: 

Condensed Matter, Materials Research Bulletin, Phase Transitions, Physica Status Solidi, 

Research Letters in Physics, Smart Materials and Structure, Surface Review and Letters. 

 

3. Otrzymałem Nagrodę Naukową im. Henryka Niewodniczańskiego za prace dotyczące 

zastosowania hipotezy skalowania do opisu efektywnego zachowania krytycznego 

materiałów ferroelektrycznych w warunkach odpowiadających rzeczywistym 

doświadczeniom.  

Nazwa organu przyznającego nagrodę: IFJ PAN. 

Rok przyznania: 2007. 

 

 


