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I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w Art. 16 ust. 
2 ustawy 
 
A) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego 
 
Rozwój i zastosowanie metod obliczeniowych chemii fizycznej oraz Comptonowskiego rozpraszania 
neutronów w badaniach jądrowych efektów kwantowych w fazie skondensowanej i układach molekularnych.  
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B) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (uporządkowane zgodnie z 
kolejnością omówienia w tekście) 
 
Publikacje, jako pierwszy oraz/lub korespondencyjny autor: 
 
[MKD] M. Krzystyniak, C.A. C-Dreismann, Anomalous neutron Compton scattering: comparison of the 
convolution approximation with a model-free approach, Physical Review B, 72, 174117-1   ̶174117-11 (2005).  
Mój wkład w publikację polegał na przeprowadzeniu analizy oraz interpretacji danych, przygotowaniu wyników 
do publikacji, przygotowaniu manuskryptu, w tym edycji tekstu. Szacuję mój wkład na 90%. 
 
[MK14] M. Krzystyniak, C. A. C-Dreismann, A new data treatment scheme for integrated intensities in neutron 
Compton scattering, Journal of Physics: Condensed Matter, 20, 104249 - 104255 (2008); 
 
Mój wkład w publikację polegał na przeprowadzeniu analizy oraz interpretacji danych, przygotowaniu wyników 
do publikacji, przygotowaniu manuskryptu, w tym edycji tekstu. Szacuję mój wkład na 90%. 
 
[MK16] M. Krzystyniak, C.A. C-Dreismann, Asymptotic properties of the scattering function in neutron Compton 
scattering I: Constant scattering angle vs.   Constant momentum transfer scans, Physica B, 403, 3443-3451 
(2008); 
Mój wkład w publikację polegał na przeprowadzeniu analizy oraz interpretacji danych, przygotowaniu wyników 
do publikacji, przygotowaniu manuskryptu, w tym edycji tekstu. Szacuję mój wkład na 90%. 
 
[MKHF1] M. Krzystyniak, Nuclear momentum distribution in solid and liquid HF from ab initio calculation, The 
Journal of Chemical Physics, 133, 144505-1 - 144505-11 (2010); 
Mój wkład w publikację polegał na przeprowadzeniu obliczeń ab initio, przygotowaniu wyników do publikacji, 
przygotowaniu manuskryptu, w tym edycji tekstu. Szacuję mój wkład na 100%. 
 
[MKHF2] M. Krzystyniak, T. Abdul-Redah, Nuclear momentum distribution in solid and liquid HF,  
Physical Review B, 82, 064301-1  - 064301-9 (2010); 
Mój wkład w publikację polegał na przeprowadzeniu analizy oraz interpretacji danych, przygotowaniu wyników 
do publikacji, przygotowaniu manuskryptu, w tym edycji tekstu. Szacuję mój wkład na 80%. 
 
[MKLiH1] M. Krzystyniak, F. Fernandez-Alonso, Ab initio nuclear momentum distributions in lithium hydride: 
Assessing nonadiabatic effects, Physical Review B, 83, 134305-1 - 134305-10 (2011); 
Mój wkład w publikację polegał na przeprowadzeniu obliczeń ab initio, przygotowaniu wyników do publikacji, 
przygotowaniu manuskryptu, w tym edycji tekstu. Szacuję mój wkład na 80%. 
 
[MKLiH2] M. Krzystyniak, S. Richards, A. Seel and F. Fernandez-Alonso, Mass-selective neutron spectroscopy of 
lithium hydride and deuteride: Experimental assessment of the harmonic and impulse approximations, Physical 
Review B, 88, 184304-1 - 184304-16 (2013); 
Mój wkład w publikację polegał na przeprowadzeniu analizy oraz interpretacji danych, przygotowaniu wyników 
do publikacji, przygotowaniu manuskryptu, w tym edycji tekstu. Szacuję mój wkład na 80%. 
 
 [MKKC24] M. Krzystyniak, M. A. Adams, A. Lovell, N. T. Skipper, S. M. Bennington, J. Mayers and F. Fernandez-
Alonso, Probing the binding and  spatial  arrangement  of molecular  hydrogen  in porous  hosts  via neutron 
Compton scattering, Faraday Discussions, 151, 171197 (2011);  
 
Mój wkład w publikację polegał na udziale w eksperymentach, przeprowadzeniu analizy oraz interpretacji 
danych, przygotowaniu wyników do publikacji, przygotowaniu manuskryptu, w tym edycji tekstu. Szacuję mój 
wkład na 80%. 
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C) omówienie celu naukowego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 
ich ewentualnego wykorzystania. 

 
C.1 Wstęp. 
 
Prace wchodzące w skład osiągniecia naukowego stanowią mój wkład w rozwój i zastosowanie metod 
obliczeniowych i pomiarowych w badaniach jądrowych efektów kwantowych w układach molekularnych i 
ciałostałowych ważnych dla badan podstawowych i stosowanych. W badaniach tych posługiwałem się techniką 
Comptonowskiego rozpraszania neutronów (NCS) przy użyciu najnowszej aparatury badawczej. NCS to 
stosunkowo młoda technika spektroskopii neutronowej, której rozwój możliwy był dzięki rozwojowi 
akceleratorowych źródeł neutronów takich jak spalacyjne źródło neutronów ISIS w Rutherford Appleton 
Laboratory w Wielkiej Brytanii. NCS nazywane jest również głęboko nieelastycznym rozpraszaniem neutronów 
(DINS) poprzez analogie do rozwiniętych wcześniej metod spektroskopii głęboko nieelastycznego rozpraszania 
elektronów i fotonów (obszerny wstęp do techniki NCS opisany jest np. w odnośniku [1]).  We wszystkich trzech 
przypadkach opis teoretyczny zakłada, ze przekaz energii i pędu w trakcie rozpraszania jest wystarczająco duży, 
aby można było stosować przybliżenie impulsowe (IA). W przypadku spektrometru odwrotnej geometrii 
VESUVIO, pracującego w Rutherford Appleton Laboratory w Wielkiej Brytanii, osiągane są przekazy energii w 
zakresie 1 – 100 eV i przekazy pędu w zakresie 30 – 200 Å−1. W przypadku NCS przybliżenie impulsowe prowadzi 
do opisu rozpraszania, w którym neutron doznaje kolizji z pojedynczym atomem przy spełnieniu zasady 
zachowania pędu i energii układu neutron-jadro atomu tarczy. Spełnienie IA w NCS prowadzi do prostego 
związku analitycznego pomiędzy prawem rozpraszania a rozkładem pędów jądra atomu tarczy (ang. nuclear 
momentum distribution, NMD). Z tego właśnie powodu NCS należy uważać za jedyną technikę spektroskopową 
umożliwiającą bezpośredni pomiar średniej energii kinetycznej jąder. NCS można by nazwać „jądrową 
spektroskopią masową z dodatkowym pomiarem rozkładów pędów jąder i ich energii kinetycznych” [1].  
 
 Potencjał NCS w kontekście zastosowania tej metody do pomiaru NMD został w pełni pokazany w 
pionierskiej pracy Mayers’a [2] opisującej głęboko nieelastyczne rozpraszanie neutronów termicznych na 
protonach w cząsteczce wodoru. Praca ta unaocznia nieadekwatność modeli klasycznych do opisu NMD 
protonów pokazując efekty interferencji kwantowej funkcji falowej neutronu i protonu w cząsteczce wodoru 
podczas rozpraszania Comptonowskiego. Metoda NCS zastosowana do próbek krystalicznych pozwala na 
rekonstrukcje funkcji falowej w przestrzeni pędów dla protonów sieci krystalicznej z pomiaru NMD protonów. 
Istnieje tu więc pełna analogia pomiędzy NCS a metodami otrzymywania struktury krystalicznej z danych 
dyfrakcyjnych. Procedura rekonstrukcji w NCS nie wymaga przy tym założenia żadnego modelu hamiltonianu dla 
protonów w badanym układzie krystalicznym. Matematycznie istnieje jednoznaczny związek pomiędzy 
zmierzonym NMD protonów a efektywnym potencjałem Born’a-Oppenheimer’a dla protonów w badanym 
układzie. Tak wiec, ze zmierzonego NMD można wyznaczyć ten potencjał.  
 
 Nowym zastosowaniem NCS, które pojawiło się w ostatnim dwudziestoleciu dzięki zwiększeniu czułości i 
zdolności rozdzielczej techniki jest pomiar oddziaływania w stanie końcowym (ang. final-state effects, FSE) [3]. 
Pomiar wielkości FSE metoda NCS może zostać użyty do wyznaczenia średniej wartości Laplasjanu energii 
potencjalnej układu liczonej względem położeń jader atomów w układzie molekularnym lub krystalicznym. 
Ponieważ zarówno wszystkie momenty rozkładu pędów jądrowych w układzie jak i wielkość FSE mogą zostać 
wyliczone na gruncie teorii za pomocą metod ab initio chemii kwantowej możliwe jest porównanie teoretycznych 
rozkładów NMD i FSE z wartościami z pomiaru NCS. Co więcej, w przypadku anizotropowego układu 
krystalicznego, pomiar NCS zawiera z zasady informacje o stopniu anizotropii i harmoniczności modów 
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wibracyjnych kryształu. Fakt ten przyciągnął uwagę teoretyków rozwijających metody chemii kwantowej 
(konkretnie metody Path Integral Molecular Dynamics, PIMD), którzy opracowali kryterium analityczne, za 
pomocą, którego można w łatwy sposób stwierdzić, czy anizotropia NMD zmierzonego w eksperymencie NCS 
pochodzi bezpośrednio od anizotropii modów wibracyjnych kryształu czy też jest ona wynikiem 
anharmoniczności drgań sieci krystalicznej [4].  W tym kontekście należy również podkreślić, iż metoda NCS może 
posłużyć również do testowania najnowszych kodów będących wynikiem rozwijania metod chemii kwantowej 
poprzez porównanie teoretycznych rozkładów z NMD otrzymanymi w eksperymencie.  
 
 Od początku swojego istnienia technika NCS jest była stosowana do badania ciałostałowych i cieczowych 
układów przejawiających jądrowe efekty kwantowe [MKHF1, MKHF2, MK4, MK5, MK10, MK11, MK13, MK17, 
MK18], wodorków metali [LiH1,LiH2, MK6, MK7, MK8,], szkieł i układów amorficznych [MK35], układów z 
wiązaniem wodorowym [MK5,MKHF1,MK10], metali, katalizatorów, przewodników protonów [MK15], 
ferroelektryków, akumulatorów protonów [MKC24] oraz wielu innych układów. Należy przy tym podkreślić, że 
głównym zastosowaniem NCS było w przeszłości badanie NMD protonów [1].  Rozwój techniki NCS doprowadził 
w ostatnim okresie do otwarcia możliwości pomiarów NMD jąder takich jak deuteron, jądra helu, litu, węgla, 
tlenu czy fluoru. Dodatkowo, NCS, jako jedyna technika stwarza możliwości niedestrukcyjnego pomiaru zarówno 
stechiometrii jak i rozkładu pędów jądrowych. NCS może również służyć do nieinwazyjnych pomiarów 
grawimetrycznych i wyznaczania krzywych sorpcji wodoru gazowego in situ [5]. Obecnie tego typu pomiary 
można wykonywać jedynie na spektrometrze VESUVIO znajdującym się w Rutherford Appleton Laboratory w 
Wielkiej Brytanii.  
 
 Zbiór tematyczny publikacji naukowych przedstawionych w niniejszej pracy jest wynikiem zarówno 
czerpania z tradycji techniki NCS jak i mojego intensywnego dążenia do jej dalszego rozwijania w oparciu o nowe 
rozwiązania metodologiczne, aparaturowe i obliczeniowe mające na celu umożliwienie pomiarów NMD jader 
cięższych niż protony. Metodologia przedstawiona w niniejszej pracy opiera się z jednej strony na rozwinięciu 
istniejących metod obróbki danych z eksperymentów NCS, a z drugiej strony na zastosowaniu nowoczesnych 
metod ab initio chemii kwantowej. Przykładem może tu być metoda DFT zaadaptowana przeze mnie do 
wyliczania obserwabli NCS takich jak momenty rozkładów pędów oraz efekty oddziaływania w stanie końcowym 
jąder atomowych w układach molekularnych i ciałostałowych.  
 
 Przedstawione prace są wynikiem badań, które przeprowadziłem w trakcie pobytów na stażach 
podoktorskich na Technische Universitaet w Berlinie oraz na Uniwersytetach w Oksfordzie i Durham, jako 
beneficjent indywidulanego grantu DFG, a wreszcie, jako docent (ang. Senior Lecturer) na Uniwersytecie 
Nottingham Trent w Wielkiej Brytanii. Badania tu opisane są również wynikiem mojej współpracy w latach 2012 
– 2013 z Uniwersytetem Nottingham Trent oraz Grupą Spektroskopii Molekularnej przy spalacyjnym źródle 
neutronów ISIS w Rutherford Appleton Laboratory. W obu tych ostatnich przypadkach jestem od maja roku 2012 
naukowcem wizytującym (ang. visiting fellow). Proces tworzenia mojej ekspertyzy naukowej w dziedzinie NCS 
odbywał się niejako równolegle do mojej działalności naukowej w zakresie magnetycznego rezonansu jądrowego 
(NMR). Naczelną ideą przyświecającą mi w tym procesie było zbliżenie NMR do spektroskopii neutronowej 
zarówno w sensie badan interdyscyplinarnych jak i poprzez dialog pomiędzy społecznościami naukowymi.  
 

W opisanym powyżej programie badawczym kierowały mną trzy główne motywacje. Po pierwsze, w 
ostatnich latach dało się zauważyć rosnące zapotrzebowanie społeczności naukowej zajmującej się fizyką 
neutronów na opracowanie zunifikowanej metodologii badawczej, która obejmowałaby więcej niż tylko jedną 
wybraną metodę spektroskopii neutronowej do badań układów molekularnych i ciałostałowych.  Po drugie, o ile 
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metody chemii kwantowej w zastosowaniu do interpretacji wyników pomiarów NCS układów molekularnych były 
już stosunkowo dobrze rozwinięte, zastosowanie tych metod do badań układów ciałostałowych było wyraźnie 
mniej zaawansowane.  Po trzecie, ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania ze strony badań teoretycznych 
nad zrozumieniem granic stosowalności przybliżenia Born’a-Oppenheimer’a (BOA) w kontekście ultra-szybkiego 
rozpraszania neutronów termicznych metodą NCS. W szczególności, badania te koncentrowały się wokół 
sformułowania opisu mechanizmu nieadiabatycznego wzbudzenia elektronów w układach ciałostałowych 
poddanych Comptonowskiemu rozpraszaniu neutronów. Postulowana możliwość obserwacji nieadiabatycznie 
wzbudzonych stanów elektronowych metoda NCS opiera się o intuicyjnie prosty mechanizm fizyczny, w którym 
na skutek bardzo dużego przekazu energii i pędu (osiągalnego jedynie techniką NCS na spektrometrze Vesuvio) 
protony po zderzeniu z neutronami epitermicznymi nie mogą być opisywane za pomocą fal płaskich. Funkcje 
falowe protonów po zderzeniu muszą być opisywane przez paczki falowe o szerokim widmie energii 
pokrywającym wiele elektronowych poziomów energetycznych układu. Używając prostego języka do opisu takiej 
sytuacji można by powiedzieć, iż po zderzeniu z epitermicznym neutronem chmura elektronowa układu nie jest 
w stanie nadążać za szybko zmieniającym się położeniem protonu. Ten intrygujący obraz nieadiabatycznego 
wzbudzenia elektronowego ma potencjalnie poważne konsekwencje w kontekście rozwoju badań NCS i dlatego 
należało poddać go weryfikacji eksperymentalnej za pomocą serii eksperymentów NCS w układach 
ciałostałowych.  
 
 Rozwój opisanych powyżej narzędzi teoretycznych i metodologii eksperymentalnej stanowił główną 
motywację mojego programu naukowego w ostatnich dziesięciu latach. Wykorzystanie metod ab initio chemii 
kwantowej w oparciu o teorię funkcjonału gęstości (ang. density functional theory, DFT) wydawało się w tym 
kontekście intuicyjnie najlepszym rozwiązaniem. Z punktu widzenia eksperymentu rozwiniecie badań NCS o 
układy zawierające cięższe niż proton jądra atomowe stwarzało okazję do testowania nowych metodologii 
analizy danych NCS. Dodatkowo, pomiary układów ciałostałowych zawierających protony stwarzało możliwości 
badania postulowanych efektów związanych z załamaniem przybliżenia BO. W szczególności, systematyczne 
porównanie układów ciałostałowych zawierających protony z ich deuterowanymi odpowiednikami stwarzało 
bardzo atrakcyjna perspektywę, gdyż ze względu na efekt izotopowy deuterony po zderzeniu z epitermalnymi 
neutronami miały w świetle modeli teoretycznych mniejsze prawdopodobieństwo nieadiabatycznego 
wzbudzania elektronów.   
 
 Układy molekularne i ciałostałowe opisane w niniejszej pracy są przykładami szerokiej gamy oddziaływań 
i wiązań chemicznych z udziałem protonów. Mamy tu przykłady (1) protonów w molekułach dwuatomowych z 
wiązaniem kowalencyjnym oraz silnym wiązaniem wodorowym w fazie ciekłej i skondensowanej, (2) wodorki i 
deuterki metali, gdzie drgania sieci krystalicznej odbywają się w zupełnie innym zakresie energii niż drgania 
protonów, oraz (3) wodór w postaci molekularnej w graficie interkalowanym służącym, jako akumulator wodoru, 
gdzie warunki wiązania cząsteczek wodoru obejmują całą skalę oddziaływań od physisorpcji aż po chemisorpcję. 
Ta szeroka gama oddziaływań i wiązań chemicznych z udziałem protonów stanowiła poligon doświadczalny do 
rozwoju teoretycznej, obliczeniowej i doświadczalnej metodologii NCS.  Metoda Comptonowskiego rozpraszania 
neutronów podążała w tym sensie ścieżką rozwoju podobną do tej, jaką w przeszłości przeszły metody NMR czy 
spektroskopii optycznej.   
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C.2 Omówienie wyników 
 
Niniejszy rozdział opisuje program badawczy obejmujący badania z zakresu Comptonowskiej spektroskopii 
neutronowej wykonane przeze mnie w okresie od roku 2005 do chwili obecnej.  Cały opisany zakres badań może 
zostać podzielony na trzy główne obszary. Rozdział C. 2.1 opisuje rozwój metodologii obróbki danych NCS. 
Rozdział C.2.2 zawiera opis zastosowania rozwiniętego aparatu badawczego do opisu testów postulowanych 
efektów związanych z załamaniem przybliżenia Borna-Oppenheimera w NCS. Rozdział C.2.3 opisuje prace 
badawcze związane z obliczeniami NMD metodami ab initio chemii kwantowej. Rozdział C.2.4 poświęcony jest 
najnowszym badaniom wybranych układów ciałostałowych o dużym potencjale technologicznym.  Czytelników 
zainteresowanych podstawami techniki NCS odsyłam do załącznika A.1 niebędącego integralna częścią 
niniejszego autoreferatu. Załącznik A.1 podzielony jest na 3 rozdziały. Rozdział A.1.1 zawiera podstawy 
teoretyczne związane z opisem procesu rozpraszania neutronów ze szczególnym uwzględnieniem 
Comptonowskiego rozpraszania. Rozdział A.1.2 poświęcam opisowi spalacyjnego źródła neutronów ISIS oraz 
spektrometru NCS Vesuvio. Rozdział A.1.3 opisuje szczegóły analizy danych w metodzie NCS. 
 
C.2.1 Nieparametryczne (ang. model-free) metody analizy danych NCS  
 
Mój początkowy okres pracy z techniką NCS związany był z opanowaniem podstaw eksperymentalnych oraz 
metodologii obróbki i analizy danych. Kolejnym etapem było opracowanie przeze mnie nowych 
nieparametrycznych (ang. model-free) metod analizy danych NCS. Motywacja stojąca za rozwojem tego typu 
technik była dwojaka. Po pierwsze, rozwinięcie metod nieparametrycznych było konieczne w celu porównania 
otrzymanych eksperymentalnie rozkładów pędów jąder z przewidywaniami teoretycznymi wynikającymi z 
obliczeń ab initio. Po drugie, metody nieparametryczne nadawały się w naturalny sposób do testowania czy 
postulowane teoretycznie efekty związane z załamaniem przybliżenia Borna-Oppenheimera w NCS manifestują 
się w danych pomiarowych. Nieparametryczne metody analizy danych zostały przetestowane w procesie 
opracowania wyników pomiarów NCS na grupie układów modelowych za pomocą zbioru funkcji i skryptów 
numerycznych opracowanych przeze mnie w postaci niezależnego pakietu (ang. toolbox) wykorzystującego 
środowisko programowania Matlab. Począwszy od 2003 roku pakiet oprogramowania był systematycznie 
wzbogacany przeze mnie o nowe funkcje a następnie testowany w coraz to nowych pomiarach NCS. 
Towarzyszyło to wzrostowi zainteresowania moim oprogramowaniem w środowisku użytkowników 
spektrometru Vesuvio. Popularność mojego oprogramowania zapewniła mi status zewnętrznego eksperta w 
projekcie Mantid. Rozwijany w ISIS projekt Mantid to nowa platforma oprogramowania do analizy i wizualizacji 
danych pochodzących z neutronowych eksperymentów spektroskopowych i dyfrakcyjnych. Celem projektu jest 
przetłumaczenie istniejącego w znaczącym stopniu rozproszonego i niekompatybilnego oprogramowania do 
obróbki danych na zbiór rutyn, funkcji programów i skryptów napisanych przy użyciu języków oprogramowania 
Python oraz C [6] w celu zapewnienia łatwego w obsłudze i uniwersalnego oprogramowania dla użytkowników 
wielkiej infrastruktury badawczej takiej jak SNS czy HFIR w Oak Ridge czy też Europejskiego Źródła Spalacyjnego.   
 

Inny kierunek rozwoju prac nad metodami opracowania danych NCS był motywowany pytaniem czy 
postulowane teoretycznie efekty związane z załamaniem przybliżenia Borna-Oppenheimera w NCS manifestują 
się w danych pomiarowych. Konkretnie, modele opracowane przez Gidopoulos’a [7] oraz Reiter’a i Platzmann’a 
[8] zakładały istnienie wielomodalnych rozkładów pędów jąder. W rozkładach takich, obok głównego maksimum 
pochodzącego od rozkładu pędów wokół wartości odpowiadającej odrzutowi jądra po zderzeniu z neutronem 
bez wzbudzenia elektronowego, miały pojawić się dodatkowe maksima związane z pędami jąder, przy których 
następują nieadiabatyczne wzbudzenia struktury elektronowej układu. Te dodatkowe maksima miały być 
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przesunięte w stosunku do maksimum głównego w kierunku pędów odpowiadających większym energiom 
odrzutu. Modelowanie rozkładów pędu jąder w układach molekularnych i ciałostałowych mierzonych metodą 
NCS często wykorzystuje tzw. skalowanie West’a. Skalowanie to wprowadza dla jądra o masie 𝑀 zmienną Westa, 
𝑦𝑀 =  𝑝 ∙  𝑞�, będącą wartością rzutu wektora pędu jądrowego 𝑝 na kierunek przekazu pędu, 𝑞� . Rozkład zmiennej 
Westa, 𝐽𝑀(𝑦𝑀), nazywany rozkładem podłużnej składowej pędu jądrowego (ang. longitudinal nuclear 
momentum distribution), spleciony z zależną od masy 𝑀 funkcją zdolności rozdzielczej spektrometru, 𝑅𝑀(𝑦𝑀), 
jest wielkością bezpośrednio mierzalną w eksperymencie NCS.  W wypadku braku nieadiabatycznego wzbudzenia 
stanów elektronowych układu mamy do czynienia z pojedynczym maksimum rozkładu 𝐽𝑀(𝑦𝑀) dla wartości 
𝑦𝑀 =   0. Warunek 𝑦𝑀 =   0 odpowiada przekazowi pędu od neutronu do jądra o masie 𝑀, które w momencie 
zderzenia z neutronem nie posiada żadnej składowej pędu  𝑝 w kierunku wektora przekazu pędu 𝑞� . 
Energetycznie, warunek 𝑦𝑀 =   0 oznacza, że przekaz energii od neutronu do jądra przy zderzeniu jest równy 
energii odrzutu jądra (nie jest powiększony ani pomniejszony o ilość energii kinetycznej jądra przed zderzeniem). 
Dla wszystkich innych składowych pędu (𝑦𝑀 ≠   0) dochodzi do poszerzenia Dopplerowskiego rozkładu  𝐽𝑀(𝑦𝑀) 
wokół wartości 𝑦𝑀 =   0. W przypadku nieadiabatycznego wzbudzenia stanów elektronowych układu pojawiają 
się dodatkowe maksima w rozkładzie 𝐽𝑀(𝑦𝑀) przy wartościach 𝑦𝑀   > 0 , które odpowiadają przekazom energii 
od neutronu do jądra przy zderzeniu, które są większe od energii odrzutu jądra. Taka sytuacja prowadzi do 
trudności w interpretacji danych NCS w ramach skalowania West’a. Te trudności interpretacyjne stały się główną 
motywacją pracy [MKD] opublikowanej przeze mnie w 2005 roku, w której pokazuję nieparametryczną metodę 
analizy danych NCS opracowaną przeze mnie we współpracy z Bruno Dorner’em z Laboratorium Laue Langevin 
(ILL), światowej klasy ekspertem od nieelastycznego rozpraszania neutronów. Analiza ta jest wolna od założeń, 
co do postaci funkcyjnej rozkładu pędów jądrowych układu oraz funkcji zdolności rozdzielczej spektrometru. 
Dodatkowo, analiza ta jest wolna od trzech podstawowych założeń stosowanych w NCS: przybliżenia 
impulsowego (IA), skalowania West’a oraz przybliżenia funkcji odpowiedzi spektrometru w postaci splotu 
rozkładu pędów jądrowych układu oraz funkcji opisującej funkcje zdolności rozdzielczej spektrometru.  

 
Główną ideą zaproponowanej przeze mnie nieparametrycznej metody analizy danych NCS jest 

transformacja funkcji �̃�(𝑞,𝜔,𝜃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) (tak zwanego prawa rozpraszania) zależnej od przekazu energii 𝜔 oraz 
przekazu pedu 𝑞 od neutronu przy stałym kacie rozpraszania 𝜃 (mierzonej przez dany detektor) do postaci, jaka 
zmierzona byłaby przy stałym przekazie pędu  𝑞, �̃�(𝑞,𝜔, 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). (Tylda oznacza, iż funkcje �̃�(𝑞,𝜔,𝜃 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) oraz �̃�(𝑞,𝜔, 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) zawierają w sobie funkcje zdolności rozdzielczej spektrometru wyrażone w 
przestrzeni przekazu energii 𝜔 oraz przekazu pedu 𝑞, odpowiednio 𝑅(𝑞,𝜔,𝜃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) oraz 𝑅(𝑞,𝜔, 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡)). 
Metoda ta odnosi się do danych NCS zmierzonych technika czasu przelotu (TOF) zgromadzonych w pamięci 
komputera spektrometru w postaci histogramów �̃�(𝑡,𝜃) opisujących ilość zliczeń detektora dla neutronów 
rozproszonych pod katem rozpraszania 𝜃 w danym kanale czasu przelotu, 𝑡.  

 
Nieparametryczna metoda analizy danych NCS zawiera następujące kroki: 
 
1. Histogram �̃�(𝑡,𝜃) jest transformowany poprzez podzielenie każdego z elementów 

historgramu przez odpowiadająca mu wartość funkcji 𝐸0(𝑡)𝐼[𝐸0(𝑡)], gdzie 𝐸0(𝑡) jest 
wartością początkowej energii neutronu przed rozproszeniem natomiast 𝐼[𝐸0(𝑡)] =
 𝐸0(𝑡)−0.9  jest funkcją opisującą widmo energetyczne neutronów epitermicznych przed 
rozproszeniem. Obie te wielkości pomnożone przez siebie, 𝐸0(𝑡)𝐼[𝐸0(𝑡)] = 𝐸0(𝑡)0.1 , są 
wyliczane jako wektor. Każdy element wektora 𝐸0(𝑡)0.1 wyliczany jest dla innej wartości czasu 
przelotu 𝑡. Tak wiec operacja opisana w punkcie 1 sprowadza się do numerycznego 
podzielenia wektora �̃�(𝑡,𝜃) przez wektor 𝐸0(𝑡)0.1 element po elemencie. W rezultacie tej 
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operacji otrzymujemy wektor �̃�𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑡,𝜃). 
 

2. Wartości czasu przelotu 𝑡 opisujące pozycje danego elementu histogramu  �̃�𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑡,𝜃) są 
przeliczane na odpowiadające im wartości przekazu energii neutronu 𝜔(𝑡).  W operację tą nie 
jest zaangażowany żaden Jakobian transformacji 𝑡 → 𝜔 a jedynie wartości parametrów 
geometrycznych instrumentu wyliczone w procedurze kalibracji (równania 2, 3 oraz 4, 
Załącznik A.1). W wyniku tej transformacji otrzymywane jest prawo rozpraszania 
 �̃�(𝑞,𝜔,𝜃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). 

 
3. Transformacja prawa rozpraszania z postaci �̃�(𝑞,𝜔,𝜃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) do �̃�(𝑞,𝜔, 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). 

Podczas tej operacji zakłada się, iż funkcja opisująca prawo rozpraszania �̃�(𝑞,𝜔,𝜃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) 
składa się z dobrze odseparowanych pików opisujących prawa rozpraszania dla 
poszczególnych mas 𝑀. Każdy z pików jest indywidualnie przemnażany przez odpowiadający 
mu Jakobian Waller’a – Froman’a opisujący transformację prawa rozpraszania zmierzonego 
przy stałym kącie rozpraszania do prawa rozpraszania, jakie zmierzyłby ten sam spektrometr 
dla stałej wartości przekazu pędu 𝑞. Jakobian Waller’a i Froman’a został wyprowadzony po raz 
pierwszy dla przypadku nieelastycznego rozpraszania neutronów na krysztale 
scharakteryzowanym prawem dyspersji 𝑞 = 𝑞(𝜔). Wyprowadzenie zakłada, iż trajektoria 
spektrometru dla danego ustalonego kąta rozpraszania 𝜃, 𝑞�𝜃(𝑡)� = 𝑞�𝜔(𝑡)� przecina 
krzywą dyspersji kryształu 𝑞 = 𝑞(𝜔) pod pewnym kątem. Jakobian ten, wyprowadzony dla 
przypadku spektrometru o odwrotnej geometrii (o ustalonej energii końcowej rozproszonych 
neutronów, 𝐸1 przy białym widmie neutronów przed rozpraszaniem 𝐸0(𝑡)), ma dla jądra o 
masie 𝑀 postać: 
 

𝐽�𝑡(𝑤)� = 1 −𝑚
𝑀
�1 − 𝑘1

𝑘0�𝑡(𝑤)�
𝑐𝑜𝑠(𝜃)�. 

W przypadku jednakowej masy neutronu 𝑚 oraz jadra 𝑀 równanie powyższe upraszcza się do 

postaci 𝐽�𝑡(𝑤)� = 𝑘1
𝑘0�𝑡(𝜔)�

𝑐𝑜𝑠(𝜃). Jakobian jest wyliczany, jako wektor dla poszczególnych 

wartości 𝜔 i przemnażany element po elemencie z wektorem opisującym prawo rozpraszania 
�̃�(𝑞,𝜔,𝜃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) w celu otrzymania �̃�(𝑞,𝜔, 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡): 
 

�̃�(𝑞,𝜔, 𝜃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡)𝐽�𝑡(𝑤)� =  �̃�(𝑞,𝜔, 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡)  
 

4. W ostatnim kroku procedury otrzymane dla poszczególnych jąder prawa rozpraszania 
�̃�(𝑞,𝜔, 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) są całkowane numerycznie. Całka z funkcji opisującej prawo rozpraszania 
dla jąder danego typu zawiera informacje o względnej (ważonej w stosunku do całkowitej 
ilości jader uczestniczących w rozpraszaniu) ilości jąder, dla których zachodzi rozproszenie 
oraz o całkowitym przekroju czynnym na rozpraszanie. 

 
Opisana powyżej procedura posiada następujące zalety: 
 

• Metoda jest wolna od założeń postaci funkcyjnej rozkładu pędów jądrowych układu oraz funkcji 
zdolności rozdzielczej spektrometru i nie zakłada przybliżenia prawa rozpraszania w postaci 
splotu rozkładu pędów jądrowych układu oraz funkcji zdolności rozdzielczej spektrometru; 
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• W przypadku, gdy funkcje zdolności rozdzielczej spektrometru 𝑅�(𝑞,𝜔,𝜃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) oraz 
𝑅�(𝑞,𝜔, 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) mają zaniedbywalne szerokości połówkowe w porównaniu z szerokością 
połówkową rozkładu pędów jądrowych odpowiedz spektrometru jest zdominowana przez 
funkcje opisujące prawa rozpraszania 𝑆(𝑞,𝜔,𝜃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) oraz 𝑆(𝑞,𝜔, 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) odpowiednio 
(taki przypadek występuje dla protonów i deuteronów).  Metoda ta pozwala w takim przypadku 
na bezpośrednie wyznaczenie kształtów rozkładów pędów jąder dla pomiarów przy stałym kącie 
rozpraszania i stałej wartości przekazu pędu neutronu odpowiednio.  
 

• Dodatkowym atutem metody jest fakt, iż całkowanie numeryczne funkcji opisującej prawo 
rozpraszania �̃�(𝑞,𝜔, 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) może posłużyć do porównania z wynikami teoretycznymi, które 
zawsze wyprowadzane są dla stałego przekazu pędu (w szczególności z regułami sum). 

 
Sukces metody opisanej powyżej był podwójny. Po pierwsze, posłużyła ona do walidacji wyników 

dopasowania danych NCS przy użyciu skalowania West’a. Po drugie, metoda ta odegrała ważną rolę w 
poszukiwaniu efektów nieadiabatycznego wzbudzenia stanów elektronowych w NCS zaproponowanych 
teoretycznie. (Więcej na ten temat w rozdziale C.2.2).  

 
Pomimo sukcesu metody należy zwrócić uwagę na jej ograniczenia. Całkowanie numeryczne praw 

rozpraszania dla poszczególnych jąder w danym układzie może być wykonane jedynie w przypadku dobrej 
separacji pików od rozpraszania Comptonowskiego neutronów na tych jądrach. Ogranicza to stosowalność 
metody głównie do układów złożonych z dwu jąder o niskich masach atomowych, 𝑀 < 20 amu (takich jak woda 
czy polietylen [MKD, MK9]), lub do układów złożonych z jadra o niskiej masie atomowej i drugiego o masie dużo 
większej (jak to jest w przypadku wodorków metali). Dodatkowo, na skutek zależności położenia piku 
rozproszeniowego danego jądra od kąta rozpraszania, należy uważnie wyselekcjonować widma zmierzone dla 
katów rozpraszania 𝜃 > 60 stopni. Ograniczenia powyższe stanowiły motywację mojej dalszej pracy nad 
nieparametrycznymi metodami analizy danych NCS i doprowadziły do opracowania innej metody. Metoda ta 
bazuje na obserwacji, iż informacja o stechiometrii układu jest zawarta nie tylko w wartości całki z piku 
opisującego prawo rozpraszania 𝑆(𝑞,𝜔,𝜃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) lecz również w wysokości poszczególnych elementów 
histogramu �̃�(𝑡,𝜃) w widmie czasu przelotu 𝑡. Pozwala to na wyznaczenie stechiometrii układu z maksimów 
pików histogramu �̃�(𝑡,𝜃) bez ich całkowania, a więc w dużym stopniu niezależnie od stopnia separacji tych 
pików [MK14]. 

 
Jak wspomniano powyżej przy opisie nieparametrycznej metody analizy danych NCS zaproponowanej 

wspólnie z B. Dorner’em, jednym z kluczowych elementów analizy jest zastosowanie Jakobianu Waller’a i 
Froman’a [MKD, MK9]. Jakobian ten, obliczony dla przypadku protonu ( 𝑚 > 𝑀) prowadzi w tej metodzie do 
słabej (logarytmicznej) rozbieżności całki  ∫ 𝑆(𝑞,𝜔, 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡)𝑑𝜔∞

0 . Oryginalnie, Jakobian Waller’a i Froman’a 
został wyprowadzony dla przypadku nieelastycznego rozpraszania neutronów na krysztale scharakteryzowanym 
prawem dyspersji 𝑞 = 𝑞(𝜔). Wyprowadzenie zakłada, iż trajektoria spektrometru dla danego ustalonego kąta 
rozpraszania 𝜃, 𝑞�𝜃(𝑡)� = 𝑞�𝜔(𝑡)� przecina krzywą dyspersji kryształu 𝑞 = 𝑞(𝜔) pod pewnym kątem.  Metoda 
NCS nie istniała w tym okresie i nie była brana pod uwagę przy wyprowadzaniu Jakobianu. Stało się to motywacją 
do moich poszukiwań takiej wersji metody, która byłaby dostosowana do specyfiki NCS [MK16]. Efektywna 
relacja dyspersji 𝑞 = 𝑞(𝜔)  dla rozpraszania Comptonowskiego neutronów odzwierciedla fakt, iż ze względu na 
ogromny przekaz energii 𝜔 i pędu 𝑞 , NCS nie mierzy poszczególnych relacji dyspersji w krysztale, lecz raczej 
całkuje je po całym zakresie 𝑞 i 𝜔. Dlatego w miejsce konkretnej relacji dyspersji 𝑞 = 𝑞(𝜔) należy wstawić w 
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wyrażeniu opisującym Jakobian relację opisującą związek miedzy 𝑞 i 𝜔 wynikającą ze skalowania West’a. Nowy 
Jakobian wyprowadzony w ten sposób okazał się znacznie lepiej dostosowany do specyfiki NCS. Całka z prawa 
rozpraszania dla stałej wartości 𝑞, ∫ 𝑆(𝑞,𝜔, 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡)𝑑𝜔∞

0 , obliczona przy jego zastosowaniu nie wykazuje już 
rozbieżności w całym zakresie przekazów energii 𝜔 dostępnych w NCS [MK16]. 
 
C. 2.2. Testy stosowalności przybliżenia Borna-Oppenheimera w NCS 

 
Ze względu na fakt, iż charakterystyczny czas rozpraszania Comptonowskiego neutronów termicznych, 

wyrażony przez wzór Sears’a-Watson’a [3,10], leży w zakresie attosekund, zaproponowano teoretycznie 
możliwość niestosowania się do opisu rozpraszania w metodzie NCS przybliżenia Borna-Oppenheimera [11, 12, 7, 
8]. Postulat ten wynika z prostego argumentu fizycznego, iż w trakcie rozpraszania proton może uzyskać 
wystarczająca energie odrzutu, aby wzbudzić stany elektronowe układu [7]. Dodatkowo, takie nieadiabatyczne 
wzbudzenie może wymagać do opisu protonu po kolizji z neutronem funkcji falowej splątanej ze względu na 
elektronowe i jądrowe stopnie swobody. Takie splątanie stopni swobody jest matematycznym wyrazem 
sprzężenia dynamiki protonu i dynamiki chmury elektronowej układu [11, 13]. Funkcja opisująca prawo 
rozpraszania w tym przypadku będzie posiadać dodatkowe maksima związane z nieadiabatycznym wzbudzeniem 
stanów elektronowych układu.  

 
W celu opisu możliwych przyczynków do prawa rozpraszania wynikających z załamania przybliżenia 

Borna-Oppenheimera Gidopoulos [7] oraz Reiter i Platzmann [8] opracowali dwa niezależne modele teoretyczne. 
Oba modele wykorzystują rachunek zaburzeń w celu wyliczenia położenia i kształtu dodatkowych maksimów 
funkcji opisujących prawo rozpraszania. Przewidują one istnienie jednego lub więcej takich dodatkowych 
maksimów dla wartości przekazów energii od neutronów większych od wartości odpowiadającej maksimum 
funkcji dla sytuacji bez nieadiabatycznego wzbudzenia. Ze względu na fakt, iż zarówno w obecności jak i przy 
braku nieadiabatycznego wzbudzenia, muszą obowiązywać reguły sum dla prawa rozpraszania, istnienie 
dodatkowych maksimów powoduje przesuniecie głównego maksimum w kierunku niższych energii [7,8]. W 
przypadku istnienia całego pasma wzbudzeń elektronowych mamy do czynienia raczej z poszerzeniem funkcji 
opisującej prawo rozpraszania w kierunku wartości przekazu energii większych od wartości odpowiadającej 
maksimum funkcji przy braku wzbudzenia. W najprostszym rozważanym w modelu Gidopoulos’a przypadku 
nieadiabatycznego wzbudzenia w układzie dwóch stanów elektronowych (podstawowego i wzbudzonego) mamy 
do czynienia z przesunięciem maksimum głównego o wartość proporcjonalną do pierwiastka kwadratowego z 
różnicy energii poziomów elektronowych pomnożonej przez wartość energii odrzutu protonu po zderzeniu z 
neutronem epitermicznym. Ponieważ model Gidopoulos’a zakłada zawsze istnienie przerwy w strukturze 
elektronowej układu, w którym dochodzi do Comptonowskiego rozpraszania neutronów epitermicznych testy 
tego modelu musza sprowadzać się do eksperymentów NCS przeprowadzonych na izolatorach.  

 
W modelu Reiter’a i Platzmann’a [8] energia odrzutu protonu po Comptonowskim zderzeniu z 

neutronem jest zaburzeniem powodującym wzbudzenia nieadiabatyczne stanów elektronowych. Operator 
kwantowo-mechaniczny reprezentujący to zaburzenie prowadzi do zmieszania funkcji falowych niezaburzonego 
układu: funkcji falowej odpowiadającej podstawowemu stanowi elektronowemu i jądrowemu oraz funkcji 
falowej odpowiadającej wzbudzonemu stanowi elektronowemu i wzbudzonemu stanowi jądrowemu układu.  W 
opisie teoretycznym takie zabudzenie może być wyrażone jedynie poprzez wyjście poza przybliżenie Borna-
Oppenheimera. Dodatkowo, w modelu Reiter’a i Platzmann’a zakłada się, iż inne niebiorące w zderzeniu z 
epitermicznym neutronem jądra układu stanowią łaźnie reprezentowana przez niezaburzone funkcje falowe. 
Zmiana energii łaźni jest zdominowana przez energię kinetyczną odrzutu protonu. Zgodnie z modelem Reiter’a i 
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Platzmann’a nieadiabatycznie wzbudzone stany elektronowe układu dają wkład do dodatkowych pików w 
rozkładzie pędów jądrowych.  Piki te są replikami piku głównego rozkładu, który zmierzony byłby w układzie w 
nieobecności adiabatycznego wzbudzenia. Są one jedynie przesunięte w domenie przekazu energii neutronu o 
wartości energii odpowiadające przerwom w strukturze elektronowej. Reiter i Platzmann w swoim modelu 
uwzględniają fakt, iż energia odrzutu protonu przy zderzeniu z epitermicznym neutronem ulega bardzo dużym 
zmianom. Dla przykładu, przy kątach rozpraszania powyżej 60 stopni przekaz pędu od neutronu jest tak duży, iż 
energia odrzutu protonu mieści się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu elektronowoltów. O ile dla 
niskich kątów rozpraszania operator energii kinetycznej odrzutu jest małym zaburzeniem lekko sprzęgającym 
stany elektronowe, to dla dużych kątów rozpraszania sprzężenie to jest duże. Należy wtedy zastosować rachunek 
zaburzeń w granicy mocnego sprzężenia. Rachunek Reiter’a i Platzmann’a w przybliżeniu mocnego sprzężenia 
stanów elektronowych uwzględnia fakt, iż wzbudzone stany elektronowe układu relaksują w czasie z szybkością 
relaksacji zależną od stopnia sprzężenia (energii kinetycznej odrzutu protonu). Relaksacja wzbudzonych stanów 
elektronowych daje przyczynki do poszerzeń i przesunięć dodatkowych pików w rozkładzie pędów protonu 
mierzonym w eksperymencie NCS. Szczegółowe obliczenia Reiter’a i Platzmann’a prowadzą do dwu zupełnie 
odmiennych rozkładów pędów protonów w granicy słabego i mocnego sprzężenia (małej o dużej energii odrzutu 
protonu). W granicy słabego sprzężenia, dla małych wartości przekazu pędu od neutronu 𝑞, wysokości 
dodatkowych pików pochodzących od wzbudzonych stanów elektronowych zależą od 𝑞 jak 𝑞2. W granicy 
mocnego sprzężenia, nie wykazują one żadnej zależności od 𝑞. Ponieważ reguły sum nakładają więzy na kolejne 
momenty rozkładów pędów jądrowych, a w szczególności na wartości zerowego i pierwszego momentu, 
centroidy i całki z rozkładów pędów jądrowych muszą być jednakowe w obecności i nieobecności wzbudzenia 
elektronowych stopni swobody. W konsekwencji, główny pik rozkładu pędów wykazuje przesunięcie do wartości 
energii mniejszych od wartości odpowiadającej maksimum piku w przypadku braku wzbudzenia o wartość 
zależną od wielkości przerwy w strukturze poziomów elektronowych układu (W najprostszym przypadku dwu 
poziomów jest to różnica energii pomiędzy elektronowym stanem podstawowym i stanem wzbudzonym).  
Dodatkowo wysokość głównego maksimum rozkładu zmniejsza się w funkcji 𝑞 proporcjonalnie do 𝑞2 w granicy 
słabego sprzężenia i jest niezależna od 𝑞 w granicy mocnego sprzężenia. Ponieważ jednak większość 
eksperymentów NCS operuje w szerokim zakresie przekazów pędów neutronów mamy do czynienia często z 
przypadkiem pośredniego sprzężenia w sensie Reiter’a i Platzmann’a (przypadkiem, gdy energia kinetyczna 
odrzutu protonu jest porównywalna z przerwą w strukturze elektronowych poziomów energetycznych).  

 
Model Reiter’a I Platzmann’a nosi duże podobieństwo do innego modelu zaproponowanego przez 

Kurizkiego [12]. W modelu Kurizkiego neutron epitermiczny uczestniczy w zderzeniu z układem opisywanym 
przez splątane jądrowe stopnie swobody protonu oraz elektronowe stopnie swobody w najbliższym jego 
otoczeniu. Układ ten jest sprzężony z resztą elektronowych i jądrowych stopni swobody (łaźnią) za pomocą 
sprzężenia zależnego od wielkości pędu odrzutu protonu po zderzeniu z neutronem. Sprzężenie to jest źródłem 
relaksacji elektronowych stopni swobody układu i prowadzi to dodatkowego poszerzenia rozkładu pędów 
protonu mierzonego w eksperymencie NCS.  

 
Motywowany opisanymi powyżej modelami Reiter’a, Platzmann’a i Kurizkiego zaproponowałem dwa 

różne podejścia metodologiczne w celu sprawdzenia tych przewidywań teoretycznych w eksperymentach NCS. 
Pierwsza metoda była wynikiem zdobytego przeze mnie doświadczenia w zakresie nieparametrycznych metod 
analizy danych NCS, a w szczególności doświadczenia z metodą zaproponowaną wspólnie z Bruno Dorner’em 
opisaną w rozdziale C.2.1. Jak opisano powyżej, postulowane wielomodalne rozkłady pędów jądrowych w 
obecności nieadiabatycznego wzbudzenia stanów elektronowych często charakteryzują się redystrybucja części 
rozkładu z obszaru głównego maksimum do maksimów dodatkowych występujących dla wartości przekazu 
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energii neutronu dużo wyższych niż wartość odpowiadająca maksimum rozkładu. Dlatego metody analizy danych 
NCS oparte o skalowanie West’a w granicy jednomodalnych Gaussowskich rozkładów pędów zawsze będą 
prowadzić do niedoszacowania całki z rozkładu pędów jądrowych. W przeciwieństwie do analizy danych NCS 
wykorzystującej skalowanie West’a metoda nieparametryczna opracowana przeze mnie wspólnie z Bruno 
Dorner’em nie posiada powyższej wady ze względu na całkowanie numeryczne funkcji reprezentującej prawo 
rozpraszania. W przypadku, gdy obie metody dają te same wyniki brak jest w zmierzonym widmie NCS śladów 
nieadiabatycznego wzbudzenia stanów elektronowych. W przeciwnym wypadku można mówić, iż takie 
wzbudzenia są widoczne w danym widmie NCS. Praca [MKD] jest przykładem tego typu testu wykonanego przeze 
mnie na danych NCS otrzymanych dla polietylenu. W badanym układzie metoda nieparametryczna i skalowanie 
West’a dały te same wyniki, co sygnalizuje brak widocznych wzbudzeń stanów elektronowych. Podobne rezultaty 
otrzymałem dla innych układów cialostalowych.  

 
Wynik otrzymany przy zastosowaniu metody nieparametrycznej sugerował, iż efekty związane z 

niespełnieniem przybliżenia Borna-Oppenheimera mogą manifestować się w układach cialostalowych w bardziej 
subtelny sposób, np., jako poszerzenie nieprowadzące do wielomodalnego rozkładu pędów protonów i/lub 
innych jader atomów o niskiej liczbie masowej. Można raczej przypuszczać istnienie struktury wielu wzbudzeń 
tworzącej pasmo (zabronionego w sytuacji braku wzbudzenia nieadiabatycznego) w rozkładzie pędów 
jądrowych. Na wykresie zależności prawa rozpraszania od przekazu energii neutronu pasmo takie rozciągałoby 
się w kierunku wartości przekazów energii większych od energii odrzutu protonu czy innego lekkiego jadra. 
Zgodnie z regułami sum, powstanie takiego pasma prowadziłoby równocześnie do przesunięcia pozycji 
maksimum funkcji opisującej prawo rozpraszania (a co za tym idzie również maksimum funkcji rozkładu pędów 
jadra) w kierunki przekazów energii mniejszych od energii odrzutu. W celu modelowania tego typu subtelnych 
efektów zmian rozkładów pędów potrzebny był ostatecznie jeszcze inny formalizm. Formalizm taki zakładałby 
rozkłady pędów z lekkimi odstępstwami od funkcji Gauss’a dla protonów i/lub innych lekkich jąder w danym 
układzie. Dla jąder cięższych, z braku możliwości wzbudzenia stanów elektronowych, rozkłady pędów byłyby w 
dalszym ciągu opisywane funkcjami Gauss’a. Matematycznie najlepiej nadającym się do oddania takiej sytuacji 
formalizmem okazało się być przedstawienie rozkładów pędów lekkich jader, 𝐽𝐻(𝑦𝐻), w postaci szeregów 
Grama-Charliera (GC) a rozkładów pędów ciężkich jader, 𝐽𝑀(𝑦𝑀) jako czysto Gaussowskich. Po transformacji do 
dziedziny czasu przelotu 𝑡 lub przekazu energii 𝜔 , rozkłady 𝐽𝐻(𝑦𝐻) oraz 𝐽𝑀(𝑦𝑀) tworzą widmo czasu przelotu 
�̃�(𝑡,𝜃) lub funkcje opisująca prawo rozpraszania układu z nieadiabatycznym wzbudzeniem elektronowym 
�̃�(𝑞,𝜔,𝜃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) będąca superpozycja pików opisanych rozkładem GC dla przypadku lekkich jader oraz pików 
Gaussowskich dla jader ciężkich. Ponieważ rozwiniecie GC korzystające z wielomianów Hermite’a jest 
rozwinięciem na ortonormalny układ zupełny funkcji można za jego pomocą dopasować do danych 
eksperymentalnych dowolnie odbiegający od Gaussowskiego rozkład 𝐽𝑀(𝑦𝑀). Użycie rozwinięcia GC można wiec 
uważać za metodę nieparametryczną w tym sensie, iż nie zakłada ono a priori żadnej informacji o kształcie 
rozkładu pędów jader.  

 
Formalizm wykorzystujący rozwiniecie GC opisany powyżej został przeze mnie zastosowany do analizy 

danych NCS układów zawierających protony oraz jądra innych atomów o niskiej masie atomowej [MKHF2, 
MKLiH2, MKKC24]. Formalizm ten okazał się bardzo użyteczny w poszukiwaniu subtelnych efektów związanych z 
postulowanym teoretycznie mechanizmem nieadiabatycznego wzbudzenia stanów elektronowych. Z punktu 
widzenia analizy danych NCS poszukiwanie takich efektów sprowadzało się, bowiem do fitowania widm NCS w 
funkcji kata rozpraszania (przekazu energii i pędu neutronu). W wypadku, gdy współczynniki rozwinięcia GC 
okazałyby się stałe w funkcji kąta rozpraszania badany układ mógłby w prawdzie wykazywać cechy związane z 
załamaniem przybliżenia, BO do opisu dynamiki jądrowych stopni swobody, lecz takie załamanie przybliżenia, BO 
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nie byłoby spowodowane rozpraszaniem epitermicznych neutronów a jedynie wynikałoby z wewnętrznej 
dynamiki układu. Systematyczne odstępstwa od rozkładu Gaussa w postaci niezerowych wartości 
współczynników rozwinięcia GC zmieniających się w funkcji kąta rozpraszania wskazywałyby na możliwość 
istnienia wspomnianych wyżej wzbudzonych stanów elektronowych powstałych na skutek niediabatycznego 
wzbudzenia podczas rozpraszania neutronu. Należy tu jednak zaznaczyć, iż w tym drugim przypadku istnieje 
również możliwość istnienia w badanym układzie kombinacji obu typów efektów związanych z załamaniem 
przybliżenia BO. Analiza dopasowanych do zmierzonego widma NCS współczynników rozwinięcia GC nie daje 
wtedy możliwości rozdzielenia ich wkładów z analizy pojedynczego układu. Jedyną metodą oszacowania wkładu 
efektów związanych z nieadiabatycznym wzbudzeniem stanów elektronowych staje się wiec w takim wypadku 
porównanie wyników dopasowania GC badanego układu z wzorcem wykazującym brak takiego wzbudzenia. Ta 
metoda porównywania odpowiedzi badanego układu i wzorca stała się motywacja moich dalszych prac nad 
układami takimi jak fluorek wodoru (prace [MKHF1] oraz [MKHF2]) oraz wodorek litu (prace [MKLiH1 i MKLiH2]). 
W badaniach wykorzystałem metody chemii kwantowej, a konkretnie metodę funkcjonału gęstości (ang. density 
functional theory DFT). W wypadku układów cialostalowych (wodorek litu, praca [MHLiH1]) wykorzystałem 
metodę rozwinięcia na fale płaskie (ang. plane-wave DFT) w środowisku obliczeniowym CASTEP opracowanym 
przez konsorcjum Carr-Parinello w Wielkiej Brytanii. W wypadku układów molekularnych (ciekły fluorek wodoru, 
praca [MKHF1]) skorzystałem z możliwości pakietu Gaussian w oparciu o funkcjonały wykorzystujące funkcje 
falowe będące kombinacjami liniowymi orbitalni atomowych. W obu przypadkach metody obliczeniowe zostały 
przeze mnie zaadoptowane do wyliczania obserwabli rozkładów pędów jądrowych. Pozostałe prace, [MKHF2] 
oraz [MHLiH2] to prace doświadczalne, w których dopasowane dane NCS z wykorzystaniem rozwinięcia GC.  

 
W pracy poświęconej fluorkowi wodoru (HF) w fazie ciekłej i gazowej [MKHF1] dopasowałem odchylenia 

standardowe oraz kurtozy jak również wielkości efektów związanych z oddziaływaniem w stanie końcowym (FSE) 
i położenia centroid rozkładów pędów jądrowych protonów HF w funkcji przekazu pędu neutronu przy zderzeniu. 
Analiza nie wykazała zależności tych wielkości od przekazu pędu, co doprowadziło do wniosku, iż w badanych 
układach nie są widoczne postulowane efekty związane z nieadiabatycznym wzbudzeniem stanów 
elektronowych. Uzyskane w pracy [MKHF1] wartości momentów rozkładów pędów oraz wielkości FSE zostały 
później wykorzystane do porównania z ich odpowiednikami wyliczonymi metodą ab initio przy założeniu 
spełnienia przybliżenia BO i harmoniczności drgań sieci krystalicznej (więcej szczegółów związanych z tym 
aspektem pracy znajduje się w rozdziale C.2.3).  

 
Jak wspomniano powyżej przy opisie modelu Gidopoulos’a [7], efektywność nieadiabatycznego 

wzbudzania stanów elektronowych w układzie ciałostałowym (a w konsekwencji stopień modyfikacji rozkładów 
pędów jądrowych) zależy od wielkości przerwy energetycznej w strukturze elektronowej układu oraz wielkości 
energii odrzutu protonu po zderzeniu z neutronem epitermicznym. Dlatego intuicyjnie najlepszym testem tego 
modelu wydaje się być porównanie widm NCS zmierzonych w dwu układach o identycznej strukturze 
elektronowej, jednym zawierającym atomy wodoru w sieci krystalicznej, oraz drugim w postaci zdeuterowanej. 
Dobrym układem ciałostałowym do przeprowadzenia takiego testu wydawał się być polikrystaliczny wodorek 
(LiH) i deuterek litu (LiD).  Motywacją do pracy eksperymentalnej [MKLiH2] był sukces wcześniejszej mojej pracy 
wykorzystującej metody chemii kwantowej do wyliczenia obserwabli rozkładów pędów protonów i jąder litu 
[MKLiH1]. W pracy [MKLiH1] (więcej szczegółów na ten temat znajduje się w rozdziale C.2.3) udało się uzyskać 
metodą PW-DFT wartości momentów rozkładów pędów bardzo dobrze zgadzające się z wartościami z literatury 
zmierzonymi eksperymentalnie na tym samym układzie, lecz przy pomocy wcześniejszej od spektrometru 
Vesuvio wersji spektrometru do rozpraszania Comptonowskiego neutronów epitermicznych, jaką był 
spektrometr eVs. W eksperymentalnej pracy [MKLiH2] przeprowadziłem analizę metodą rozwinięcia w szereg GC 
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rozkładów pędów protonów i jąder litu w polikrystalicznych próbkach LiH oraz LiD. W celu dopasowania 
najlepszych modeli rozkładów zastosowałem podejście inspirowane zasadą „brzytwy Ockham ’a” w celu selekcji 
optymalnej kombinacji współczynników rozwinięcia GC dopasowywanych funkcji rozkładów pędów. Modelem 
najlepiej oddającym dane eksperymentalne, a z drugiej strony najmniej skomplikowanym, okazał się model 
rozkładów o kurtozach odpowiadających rozkładom Gaussa. Dodatkowo, dopasowane wartości wyższych niż 
drugi momentów rozkładu były skupione wokół zera nie wykazując żadnych systematycznych trendów w funkcji 
przekazu pędu neutronu. Również wartości dopasowanych współczynników rozwinięcia GC odpowiadające za 
efekty oddziaływania w stanie końcowym (FSE) nie wykazywały żadnych anomalnych trendów wskazujących na 
wpływ nieadiabatycznych efektów związanych ze wzbudzeniem stanów elektronowych. Dodatkowo, analiza 
danych z eksperymentu NCS dostarczyła wielkości odchyleń standardowych bardzo dobrze zgadzających się z 
wielkościami wyliczonymi metodami ab initio w pracy [MKliH1] na gruncie przybliżenia Borna-Oppenheimera i 
założenia harmonicznych drgań sieci krystalicznej. Niezależnie od wyników eksperymentalnych przedstawionych 
w pracy [MKLiH2] obliczenia przedstawione w pracy [MKLiH1] prowadzą na gruncie analizy krzywych dyspersji 
fononów sieci krystalicznej LiH oraz LiD do wniosku, iż rozkłady pędów protonów i jąder litu w obu układach 
należy uznać na izotropowe. Dodatkowo, analiza krzywych dyspersji w obu układach prowadzi do wniosku, ze 
efekty oddziaływania w stanie końcowym Comptonowskiego rozpraszania neutronów nie wykazują anizotropii 
(są jednakowe dla rozproszeń wzdłuż wszystkich kierunków sieci krystalicznej).  

 
Brak widocznych efektów nieadiabatycznych wzburzeń stanów elektronowych w LiH i LiD nie wyklucza 

istnienia innych postulowanych teoretycznie efektów związanych z Comptonowskim rozpraszaniem neutronów. 
Jednym z takich efektów, postulowanym przez Karlssona [14] jest efekt związany z zaburzeniem tzw. skalowania 
Sears’a związanego z zależnością efektów oddziaływania w stanie końcowym od przekazu pędu neutronu. 
Skalowanie Sears’a wyraża się proporcjonalnością efektów FSE do odwrotności wartości przekazu pędu przy 
zderzeniu i jest matematycznym wyrażeniem tendencji rozpraszania Comptonowskiego do coraz lepszego 
spełniania przybliżenia impulsowego (IA) w miarę wzrostu przekazu pędu. Karsslon postulował, iż na skutek 
istnienia skończonego czasu zderzenia Comptonowskiego (tzw. czasu Watson ‘a [10]) zależnego od kąta 
rozpraszania (a tym samym od przekazu pędu neutronu przy zderzeniu) dla różnych wartości kątów rozpraszania 
dochodzi do wzbudzeń różnych części widma stanów własnych oscylatora harmonicznego opisującego 
harmoniczne wiązanie jądra w sieci krystalicznej. Na skutek tego częściowego, zależnego od przekazu pędu 
neutronu, wzbudzenia stanów własnych oscylatora harmonicznego, dochodzi do dodatkowego, nieujmowanego 
przybliżeniem Sears’a, spowolnienia odrzutu jadra przy zderzeniu. Spowolnienie to jest w modelu Karlssona 
szczególnie widoczne w przypadku odrzutu protonów i deuteronów [14]. Ilościowo efekt Karlssona objawia się 
dwoma trendami; (i) wspomnianym już odmiennym od skalowania Sears’a skalowaniem FSE w funkcji przekazu 
pędu neutronu, oraz (ii) występowaniem asymetrii rozkładów pędów jader dla wartości przekazu energii 
neutronu przy zderzeniu większej niż energia odrzutu jądra.  Motywowana modelem Karlssona analiza danych 
NCS w polikrystalicznym wodorku i deuterku litu przeprowadzona w pracy [MKLiH2] nie wykazała żadnych 
widocznych oznak postulowanego przez Karlssona zaburzenia skalowania Sears’a. (Efekt Karlssona objawiałby się 
w analizie metodą rozwinięcia GC w postaci niezerowych wartości dopasowanych współczynników rozwinięcia, a 
takich nie zaobserwowano w analizie rozkładów pędów protonów, deuteronów i jąder litu). Dodatkowym 
osiągnieciem pracy [MKLiH2] jest demonstracja, iż NCS może posłużyć jako efektywne narzędzie do selektywnej 
analizy rozkładu pędów nie tylko protonów czy deuteronów, lecz również jader atomów o masach większych 
takich jak jądro litu.  
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C. 2.3. Otrzymywanie rozkładów pędów jądrowych metodami ab initio. 
 
Kierowany potrzebą opracowania metody oszacowania wkładu efektów związanych z postulowanym 

teoretycznie zjawiskiem nieadiabatycznego wzbudzenia stanów elektronowych w NCS (rozdział C.2.2) 
rozwinąłem metodologie porównywania rozkładów pędów jądrowych otrzymanych z eksperymentów NCS z 
przewidywaniami na gruncie przybliżenia BO przy założeniu harmoniczności drgań krystalicznych.  Metodologia 
ta uwzględnia osobno przypadek układów ciałostałowych oraz molekuł w stanie ciekłym lub gazowym.  

 
W przypadku molekularnych układów cieczowych i gazowych opracowałem model zakładający 

przybliżenie tych układów przez zbiór swobodnych rotorów. Zaniedbując sprzężenie pomiędzy rotacyjnymi, 
wibracyjnymi, translacyjnymi i wewnętrznymi stopniami swobody molekuł można rozdzielić hamiltonian 
izolowanej cząsteczki na trzy niezależne przyczynki: 𝐻𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 związany z translacja środka masy, 𝐻𝑟𝑜𝑡 związany z 
rotacjami oraz 𝐻𝑣𝑖𝑏𝑟 związany z drganiami wewnętrznych stopni swobody cząsteczki. Rozkład pędów jąder 
atomów cząsteczki można wyprowadzić w powyższym przybliżeniu z trzech następujących założeń: (1) rotacyjne 
stopnie swobody można traktować klasycznie, (2) drgania wewnętrznych stopni swobody cząsteczki prowadzą do 
wychyleń jąder z położeń równowagi, które są małe w porównaniu z odległościami poszczególnych jąder od 
środka masy cząsteczki, oraz (3) drgania związane z wewnętrznymi stopniami swobody cząsteczki mogą być 
uważane za całkowicie harmoniczne.  Założenia powyższe są odzwierciedleniem często spotykanego dla układów 
molekularnych w temperaturze pokojowej przybliżenia półklasycznego traktującego rotacyjne i translacyjne 
stopnie swobody klasycznie a wibracyjne stopnie swobody kwantowo. Wkład do całkowitej energii kinetycznej 
cząsteczki pochodzący od energii drgań jej wewnętrznych stopni swobody sprowadza się do wyliczenia częstości 
własnych oraz wektorów własnych poszczególnych modów wibracyjnych. Częstości drgań były dla układów 
molekularnych wyliczane w środowisku obliczeniowym GAUSSIAN przy użyciu metody funkcjonału gęstości 
(DFT). Ponieważ metoda DFT prowadzi często do błędów systematycznych w oszacowaniach częstości drgań [15] 
należało zastosować współczynniki korekcyjne oparte na porównaniu wyliczonych metodą DFT częstości drgań z 
częstościami drgań otrzymanymi spektroskopowo. Zwykle przy otrzymywaniu takich współczynników 
korekcyjnych bierze się pod uwagę trzy różne zakresy częstości drgań: drgania o wysokiej częstości, drgania o 
niskiej częstości oraz częstości związane z energia zerowa (ang. zero-point vibrational energy) [16] a 
współczynniki korekcyjne wylicza się metoda regresji liniowej na zbiorze częstości pochodzącym z obliczeń ab 
initio oraz pomiarów przeprowadzonych dla całej rodziny układów molekularnych [16,17,18]. Drugim 
koniecznym elementem metodologii obliczeniowej są wektory własne poszczególnych modów. Środowisko 
obliczeniowe GAUSSIAN 98 używa własnej normalizacji wektorów własnych niezgodnej z konwencją przyjętą w 
spektroskopii neutronowej za Wilson’em., Decius’em i Cross’em [19]. Według tej konwencji suma kwadratów 
wektorów własnych dla poszczególnego modu wibracyjnego musi być równa jedności. Jest to wyraz 
matematyczny faktu, iż środek masy cząsteczki nie ulega zmianie podczas wykonywania przez nią drgań [15]. 
Pierwszym krokiem mojej procedury obliczeniowej było wykonanie transformacji wektorów własnych 
uwzględniających dwa czynniki, renormalizację wektorów oraz wspomniany wyżej czynnik skalujący częstości 
drgań. W następnym kroku przeskalowane wartości częstości drgań i zrenormalizowane wektory własne im 
odpowiadające służyły do wyliczenia momentów rozkładu pędów jąder atomów cząsteczki oraz wielkości 
oddziaływania w stanie końcowym (FSE) wyliczonej na gruncie przybliżenia Sears’a.  

 
Rozkłady pędów jądrowych w układach ciałostałowych wyliczane były w oparciu o metodę PW-DFT z 

gęstości stanów wibracyjnych dla poszczególnych jąder przy użyciu dwu następujących przybliżeń. Po pierwsze, 
zakładano, iż położenie równowagowe każdego z jąder odpowiadało węzłowi sieci Bravais. Po drugie, zakładano 
przybliżenie małych wychyleń od położeń równowagi prowadzące w naturalny sposób do przybliżenia drgań 
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harmonicznych [19, 15]. Własności fononów w takim przybliżeniu można określić na podstawie znajomości 
jedynie jednej wielkości, macierzy stałych siłowych (ang. force constant matrix) [19, 15]. Macierz ta, 
przedstawiona w przestrzeni odwrotnej (przestrzeni pędów), nazywana jest często macierzą dynamiczną (ang. 
dynamical matrix) [19,15]. Równania ruchu wibracyjnych stopni swobody w takim opisie sprowadzają się do 
problemu własnego macierzy dynamicznej. Każdy z modów własnych można wyrazić za pomocą fal płaskich w 
przestrzeni pędów. Zależności wektorów falowych odpowiadających poszczególnym modom od ich częstości 
tworzą w takiej reprezentacji w naturalny sposób krzywe dyspersji fononów. Teoretyczne badanie własności 
fononów opiera się na obliczeniach analitycznych dla prostych relacji dyspersji lub obliczeniach numerycznych w 
ramach rachunku zaburzeń DFT (ang. density functional perturbation theory (DFPT)). Zgodnie z wariacyjną naturą 
DFT, problem DFPT może zostać rozwiązany poprzez minimalizację poprawki perturbacyjnej w drugim rzędzie dla 
całkowitej energii układu krystalicznego. Wynikiem minimalizacji jest poprawka pierwszego rzędu do gęstości 
elektronowej, funkcji falowych oraz efektywnego potencjału BO układu krystalicznego [19, 15, 20]. W 
przedstawionych pracach dotyczących rozwiązania zagadnienia wibracyjnego dla układów ciałostałowych 
założono, iż wyliczone za pomocą wartości własnych i wektorów własnych poszczególnych modów wibracyjnych 
rozkłady pędów jąder opisywane są przez Gaussowskie rozkłady pędów wzdłuż każdego z kierunków przekazu 
pędu od neutronu podczas zderzenia z układem krystalicznym. Efektywne wzory na drugi i wyższe momenty 
rozkładu pędów jądrowych jak również na wielkość oddziaływania w stanie końcowym zostały wyprowadzone 
przy założeniu spełnienia tego przybliżenia Gaussowskiego. Warto zaznaczyć, że przedstawione powyżej 
założenia stanowiące podstawę obliczeń dla układów ciałostałowych noszą w sobie wiele cech pokrewnych do 
metodyki obliczeniowej stosowanej w przypadku układów molekularnych. Jedną z istotnych różnic jest, iż w 
wypadku układów ciałostałowych w ostatnim kroku procedury obliczeniowej wykonane jest uśrednianie po całej 
sieci wektorów falowych zawartych w pierwszej strefie Brillouin’a.  

 
Fluorek wodoru (HF) wydaje się być bardzo interesującym układem do testowania stosowalności 

przybliżenia BO. W literaturze istnieje wiele prac zajmujących się niespełnianiem przybliżenia BO w HF. Mill [21] 
analizując mody o niskiej częstości drgań dimeru HF, którym odpowiadają bardzo duże wychylenia protonów z 
położeń równowagi doszedł do wniosku, iż efektywny potencjał dla tych drgań można otrzymać jedynie 
wychodząc poza przybliżenie BO. Hancock i Truhlar analizowali rozszczepienie tunelowe w dimerze HF [22].  Pine 
et al. [23] za pomocą spektroskopii molekularnej wysokiej zdolności rozdzielczej zaobserwowali wibracyjną pre-
dysocjacje dimeru HF. Motywowany powyższymi doniesieniami literaturowymi przeprowadziłem obliczenia 
teoretyczne mające na celu odpowiedzieć na pytanie czy w HF można stosować przybliżenie BO do wyliczania 
rozkładów pędów jądrowych i czy to przybliżenie jest spełnione w przypadku Comptonowskiego rozpraszania 
neutronów w tym układzie. Praca [MKHF2] przedstawia obliczenia ab initio rozkładów pędów protonów i jąder 
fluoru w ciałostałowym i ciekłym HF. W obu układach zastosowano podejście bazujące na metodzie DFT: w 
ciekłym HF przy użyciu funkcjonału bazującego na kombinacjach liniowych orbitali atomowych, w krystalicznym 
HF przy użyciu metody PW-DFT. Dodatkowo, w przypadku ciekłego HF zastosowano półklasyczne przybliżenie dla 
energii kinetycznej jąder opisane powyżej. W przypadku ciałostałowego HF rozkłady pędów wyliczono na gruncie 
podejścia całkowicie kwantowego przy użyciu krzywych dyspersji fononów sieci krystalicznej. Otrzymane 
wartości teoretyczne zostały porównane z wynikami eksperymentalnymi w pracy [MKHF1]. Odchylenie 
standardowe rozkładu pędów protonów w ciekłym HF otrzymane metodą ab initio [MKHF2] dla T = 290 K 
okazało się być identyczne z wartością zmierzona w eksperymencie NCS przy tej samej temperaturze, wynoszącą 
4.744 Å-1.  Rezultat ten demonstruje adekwatność podejścia półklasycznego do opisu rozkładu pędów jądrowych 
w ciekłym HF. Dla układu ciałostałowego, krystalizującego do postaci kryształu o symetrii ortorombowej, z 
pomiaru NCS w T = 180K otrzymano wartość odchylenia standardowego rozkładu pędów protonów wynoszącą 
tylko o 4% mniej niż wartość 4.727 Å-1 otrzymaną z obliczeń ab initio. Protony w krysztale HF zdają się być 
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bardziej zlokalizowane w przestrzeni pędów (bardziej zdelokalizowane w przestrzeni położeń) niż by to wynikało 
z obliczeń zakładających przybliżenie BO i harmonicznych drgań kryształu. Może to mieć związek z faktem, iż 
proton cząsteczki HF jest zaangażowany w wiązanie wodorowe z atomem fluoru sąsiadującej z nim cząsteczki HF 
w sieci krystalicznej. Dodatkowo, ponieważ stwierdzono zwężenie a nie poszerzenie rozkładu pędów jądrowych 
protonów w krysztale HF, można z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć możliwość nieadiabatycznego 
wzbudzenia stanów elektronowych w krysztale HF na skutek rozpraszania epitermicznych neutronów. 

 
Jak opisano w rozdziale C.2.2, jednym z najlepszych układów ciałostałowych, jakie mogą posłużyć do 

testowania przewidywań teorii Gidopoulos’a, Reiter’a i Platzmann’a jest izolator o prostej budowie molekularnej 
w swej natywnej i zdeuterowanej formie. Jednym z najlepiej nadających się do tego celu układów jest 
krystaliczny wodorek (LiH) i deuterek litu (LiD). Ze względu na wysoką symetrię struktury krystalicznej LiH 
(struktura kubiczna typu soli kuchennej) matematyczny opis drgań kryształu, a co za tym idzie również rozkładu 
pędów protonów i jąder litu, jest znacznie uproszczony. Stanowiło to motywację do mojej pracy teoretycznej 
[MKLiH1] przedstawiającej obliczenia ab initio rozkładów pędów jądrowych w LiH i LiD. Obliczenia zostały 
wykonane w oparciu o metodę PW-DFT a rozkłady pędów wyliczone z krzywych dyspersji fononów. W 
obliczeniach użyto przybliżenia GGA (ang. generalized- gradient-approximation) w oparciu o funkcjonał Perdew, 
Burke i Ernzerhof’a (PBE).  Z krzywych dyspersji fononów w przybliżeniu drgań harmonicznych wyliczono drugie 
momenty rozkładów pędów jądrowych oraz wartość średnią Laplasjanu efektywnego potencjału BO w węzłach 
sieci odpowiadających położeniom atomów H, D oraz Li. Otrzymane z obliczeń ab initio momenty rozkładów 
pędów jądrowych zgadzają się bardzo dobrze z eksperymentami wykonanymi metodą NCS oraz rozpraszania 
nieelastycznego neutronów (INS) w temperaturach 20K i 300K [25, 26]. Wartość odchylenia standardowego 
rozkładu pędów protonów w LiH wyliczona metodami ab initio wyniosła 3.57 Å-1 dla T=300K, co było wartością 
jedynie o około 2% większą niż 3.49±0.05 Å-1 otrzymana w eksperymencie NCS [27, 26].  Co więcej, 
przewidywania ab initio co do wartości odchylenia standardowego rozkładu pędów protonów w LiH dla T = 20K 
(3.49 Å-1 ) bardzo dobrze zgodziły się z wartościami z eksperymentu NCS (3.44 Å-1 , [27]) oraz eksperymentu INS 
(3.59 Å-1 , [26]). Podobna zgodność dotyczyła wartości średnich Laplasjanów, ∆ , energii potencjalnej wyliczonych 
w węzłach sieci odpowiadających położeniom protonów. Wartość ∆ = 7622 meV Å-2 otrzymana dla H w LiH 
bardzo dobrze zgodziła się z wartościami 6968 oraz 8265 wyliczonymi z danych eksperymentalnych [27,26]. 
Reasumując, w przypadku protonów w LiH nie stwierdzono żadnych widocznych objawów załamania przybliżenia 
BO postulowanego w pracach teoretycznych [7,8,12]. Co więcej na podstawie drobnych rozbieżności pomiędzy 
przewidywaniami ab initio i danymi z eksperymentów NCS, wyniki pracy [MKLiH1] mogą posłużyć do 
oszacowania górnej granicy występowania efektów nieadiabatycznego wzbudzenia stanów elektronowych w LiH 
będącej na poziomie około 2 - 3%. Sukces pracy [MKLiH1] pozwala przypuszczać, iż metoda NCS może być 
zastosowana do pomiarów rozkładów pędów jąder atomów o masach atomowych większych od mas H oraz D.  

 
C.2.4. Spektroskopia NCS z masową zdolnością rozdzielczą w zastosowaniu do 

badania własności materiałów o znaczeniu technologicznym.  
 
Wykorzystując doświadczenie zdobyte przy obliczeniach ab initio zastosowanych do wyliczania 

rozkładów pędów jądrowych w układach ciałostałowych i molekularnych zastosowałem zdobyty aparat 
doświadczalny, teoretyczny i obliczeniowy do badania własności fizyko-chemicznych materiałów o znaczeniu 
technologicznym. W procesie tym poszerzyłem swoja ekspertyzę o metody dyfrakcji neutronów, oraz dwie nowe 
techniki spektroskopii neutronowej: spektroskopie nieelastycznego (INS), oraz kwasi-elastycznego rozpraszania 
neutronów (QENS). Jednoczesne użycie całej gamy spektroskopowych technik neutronowych pozwala badać 
własności wybranego układu w szerokim zakresie przekazów energii i pędów neutronów, jakie stwarza użycie 
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spalacyjnych źródeł neutronów takich jak ISIS. Spektroskopia QENS zapewnia pokrycie zakresu przekazów energii 
od zakresu wokół linii elastycznego rozpraszania aż do około 20 meV. Pozwala to badać zarówno energetyczną 
jak i przestrzenną charakterystykę ruchów o gęstości spektralnej wokół wartości zerowej, a w szczególności 
ruchów stochastycznych oraz ruchów o charakterze przetłumionego oscylatora harmonicznego (ang. 
overdamped harmonic modes). Drugim stosowanym przeze mnie narzędziem jest spektroskopia nieelastycznego 
rozpraszania neutronów (ang. inelastic neutron scattering) operująca w zakresie przekazów energii neutronów 
rozciągającym się od 20 do 500 meV. Zakres ten odpowiada całemu zakresowi drgań atomów zaangażowanych w 
wiązania chemiczne w układach molekularnych i ciałostałowych. Ostatnią z metod używanych przez mnie jest 
opisana w poprzednich rozdziałach spektroskopia Comptonowskiego rozpraszania neutronów (NCS). Jest to 
jedyna technika umożliwiająca bezpośredni pomiar rozkładów pędów jądrowych w układach molekularnych i 
ciałostałowych dzięki bardzo dużym, leżącym w zakresie od kilku do kilkuset elektronowoltów, przekazom energii 
neutronów oraz przekazom pędów neutronów leżącym w zakresie od kilku do 100 Å-1. Ten zakres przekazów 
energii i pędów pozwala traktować technikę NCS, jako „lokalny próbnik” dynamiki jąder. Ponieważ wszystkie 
wyżej wymienione techniki spektroskopii neutronowej zaimplementowane są na spektrometrach wyposażonych 
również w możliwości pomiaru dyfrakcji neutronów możliwa jest równoczesna analiza struktury i dynamiki całej 
gamy układów ciałostałowych w szerokim zakresie temperatur, ciśnień i zewnętrznych pól magnetycznych. 
Analiza ta jest dodatkowo ułatwiona dzięki istnieniu nowoczesnych narzędzi chemii kwantowej do obliczeń ab 
initio, które umożliwiają porównanie danych eksperymentalnych z przewidywaniami teoretycznymi, co do 
struktury i dynamiki badanych układów. Co więcej, inne techniki spektroskopowe takie jak NMR czy 
spektroskopia Ramana w połączeniu z metodami spektroskopii neutronowej i metodami chemii kwantowej 
tworzą nowoczesny arsenał środków bardzo dobrze nadający się do badań materiałów o znaczeniu 
technologicznym takich jak akumulatory protonów, przewodniki jonowe i elektronowe, ferroelektryki czy układy 
paramagnetyczne. W niniejszym rozdziale opisuję przykład zastosowania opisanego wyżej multidyscyplinarnego 
podejścia do badania materiałów za pomocą spektroskopii NCS, dyfrakcji neutronów i metod ab initio. W 
rozdziale D, przy okazji omawiania pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych pokazuję inny, wkraczający 
poza zbiór tematyczny prac stanowiących osiągnięcie badawcze przykład – badania nad związkiem miedzy 
strukturą i właściwościami szybkich przewodników protonów przeprowadzone metodami QENS, INS oraz 
dyfrakcji neutronów.  

 
Najnowszym przykładem multidyscyplinarnego podejścia opisanego powyżej jest praca [MKKC24], w 

której opisuję badania adsorpcji molekularnego wodoru (H2) w graficie interkalowanym potasem KC24. 
Metodologia badawcza użyta w pracy [MKKC24] zakłada równoczesne wykorzystanie dyfrakcji neutronów oraz 
metody NCS. Oddziaływanie cząsteczek H2 z powierzchniami i układami porowatymi ma ogromne znaczenie 
zarówno ze względu na rozwój badań podstawowych jak i badania aplikacyjne. Głównym celem tych badań jest 
znalezienie opłacalnych metod magazynowania paliw, które mogłyby wyprzeć będące obecnie w użyciu paliwa 
kopalne przyczyniające się do efektu cieplarnianego. Ekologicznie czyste spalanie wodoru, produkujące jedynie 
wodę i energię cieplną, może zostać wykorzystane w połączeniu z tlenem do produkcji energii elektrycznej w 
ogniwach paliwowych. Wśród wielu technologii chemicznych wykorzystujących wodór wiele znajduje 
zastosowanie w przemyśle oświetleniowym, chłodniczym, a przede wszystkim w transporcie [28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44]. Rola molekularnego wodoru w technologii chemicznej nie ogranicza 
się jedynie do magazynowania energii i paliw. Molekularny wodór odgrywa bardzo ważną rolę w procesie foto-
katalitycznego rozszczepiania wody [45, 46, 47]. Jest on również wykorzystywany, jako odczynnik w wielu 
procesach technologicznych [48].  Na poziomie badań podstawowych, wodór molekularny stanowi bardzo 
ciekawy układ, jako najprostsza i najlżejsza molekuła o silnie manifestujących się własnościach kwantowych. 
Jednakże, badania podstawowe dotyczące wiązania i dynamiki H2 w układach molekularnych i ciałostałowych nie 
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należą do łatwych [49]. Trudności te najłatwiej zobrazować na przykładzie spektroskopii optycznej. Ze względu 
na symetrię molekuły H2 nie wykazuje ona stałego momentu dipolowego, co uniemożliwia badania za pomocą 
spektroskopii podczerwieni. Bardzo słabe linie spektralne o charakterze kwadrupolowym mogą być jedynie 
obserwowane w spektroskopii podczerwieni i spektroskopii Ramana [50, 51]. Sytuacja jest jedynie nieznacznie 
lepsza w przypadku spektroskopii w zakresie optycznym i ultrafiolecie, gdyż wszystkie przejścia pomiędzy 
wzbudzonymi stanami elektronowymi H2 a stanem podstawowym lezą w trudnodostępnym zakresie ultrafioletu 
(𝜆 < 200 nm) [53] . W przypadku badań adsorpcji molekularnego wodoru dodatkowym ograniczeniem 
eksperymentalnym stwarzającym trudności interpretacyjne jest obecność substratu i jego odziaływanie z 
cząsteczką H2. Konsekwencją tego faktu jest często obserwowany w eksperymentach spektroskopowych efekt 
całkowitej dominacji odpowiedzi układu poprzez sygnał pochodzący od substratu (powierzchni). Powoduje to 
ogromne trudności z izolacją sygnału pochodzącego od H2.  

 
Użycie epitermicznych neutronów, jako próbnika dynamiki i struktury w układach z zaadsorbowanymi 

cząsteczkami H2 pozwala przezwyciężyć większość z opisanych powyżej trudności eksperymentalnych. Neutrony, 
w przeciwieństwie do innych próbników (elektronów, fotonów), oddziaływają z materią poprzez oddziaływanie 
silne zależne od jądra atomowego tarczy. Oddziaływanie to jest w ogromnym stopniu nieczułe na elektronowe 
stopnie swobody. Co najważniejsze, istnieje mechanizm fizyczny odpowiedzialny za bardzo dużą czułość 
neutronów na rozpraszanie na protonach: silna zależność przekroju czynnego na rozpraszanie od spinu 
jądrowego protonu prowadząca do bardzo dużej wartości całkowitego przekroju czynnego na niespójne 
rozpraszanie neutronów na protonach [54]. Własność ta umożliwia badanie adsorpcji molekularnego wodoru na 
powierzchniach z czułością w zakresie mikromolowych stężeń. W ostatnim czasie ukazało się wiele prac 
przeglądowych podkreślających zastosowanie spektroskopii neutronowej w układach ciałostałowych z 
zaadsorbowanym wodorem molekularnym [55], ze szczególnym uwzględnieniem techniki nieelastycznego 
rozpraszania neutronów (INS). Pomimo postępu metodologicznego nie wyczerpano jeszcze wszystkich 
możliwości jakie oferuje spektroskopia z użyciem neutronów. Dlatego podstawowym celem pracy [MKKC24] była 
ilustracja zastosowania techniki Comptonowsiego rozpraszania neutronów (NCS) w tego typu badaniach. 
Badania mechanizmów adsorpcji H2 nie należą do częstych. Są to badania należące głownie do grupy czysto 
podstawowych mających na celu obserwacje efektów pułapkowania atomów i molekuł. Przykładem takich badan 
mogą być prace dotyczące bezpośrednich pomiarów energii kinetycznej atomów helu zaadsorbowanych na 
powierzchni nano-włókien węglowych [56]. Pomiary rozkładów pędów jąder helu w tych układach 
przeprowadzone w temperaturach 4.6 K oraz 10.2 K pokazują, iż energia kinetyczna jąder helu jest o około 30% 
większa od oszacowań bazujących na rozważaniach geometrycznych na gruncie analizy porowatości nano- 
włókien węglowych.  

 
W pracy [MKKC24] przeprowadzono po raz pierwszy badania metodą NCS i dyfrakcji neutronów procesu 

adsorpcji wodoru molekularnego w graficie interkalowanym potasem KC24. Pomiar NCS został wykonany dla 
układu (H2)xKC24 z x = 0 – 2.5 w temperaturze T =1.5 K w funkcji kąta pomiędzy kierunkiem strumienia neutronów 
bombardujących próbkę a osią c struktury krystalicznej KC24. Równolegle z pomiarem NCS wykonano pomiary 
dyfrakcji neutronów na tej samej próbce w tym samym zakresie koncentracji wodoru i tej samej temperaturze. Z 
pomiarów dyfrakcyjnych określono stopień mozaikowatości (ang. mosaicity) układu grafitu interkalowanego 
potasem, który wyniósł około 14 stopni (szerokość połówkowa). Wynik ten był zgodny z wcześniejszymi 
doniesieniami literaturowymi z pomiarów dyfrakcyjnych na tym otrzymanym z materiału o nazwie Papyex 
układzie. Praca [MKKC24] pokazuje, ze w trakcie procesu adsorpcji molekularnego wodoru w KC24 dochodzi do 
systematycznego poszerzenia rozkładu pędów jądrowych protonów H2 w porównaniu z szerokością takiego 
rozkładu zmierzoną dla swobodnych cząsteczek H2 w środowisku gazowym. Jest to wyraźnym znakiem 
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zwiększonej siły oddziaływania H2 z KC24.  
 
Biorąc za punkt startowy istniejące dane literaturowe praca [MKKC24] wyjaśniła szerokości rozkładów 

pędów protonów cząsteczek wodoru w KC24 na bazie trzech różnych skal energii kinetycznej związanych z 
intramolekularnymi drganiami wiązania H – H, libracjami H – H oraz ruchami translacyjnymi środka masy H2. Z 
zależności szerokości rozkładów pędów protonów od stopnia adsorpcji H2 w układzie wyznaczyłem górną granicę 
energii oddziaływania pomiędzy H2 a powierzchnia adsorbentu wynoszącą 10 meV. Należy tu podkreślić, iż NCS 
jest jedyną techniką umożliwiającą bezpośredni pomiar tej wielkości. Dodatkowo, w badaniach przedstawionych 
w pracy [MKKC24] zaobserwowano słabą anizotropię szerokości rozkładów pędów protonów w badanym 
układzie. Porównanie danych eksperymentalnych z przewidywaniami teoretycznymi na gruncie metod ab initio 
chemii kwantowej pokazuje, iż subtelne jądrowe efekty kwantowe związane z delokalizacją protonów stanowią 
trzon modelu wyjaśniającego energetykę i dynamikę adsorpcji H2 w KC24. Podsumowując, praca [MKKC24] 
zademonstrowała po raz pierwszy użyteczność metody NCS do badań adsorpcji molekularnego wodoru w 
układach ciałostałowych. 

 
 

D) Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 
 
W okresie 1997 – 2001 podczas studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz później w okresie 2002-2003 oraz 2006-2007 podczas dwu staży 
podoktorskich w Instytucie Fizyki Freie Universitat w Berlinie (grupa badawcza Stehlik-Vieth) zajmowałem się 
badaniami wody związanej w układach biologicznych przy pomocy metod magnetycznego rezonansu jądrowego 
dla tlenu-17, deuteronów i protonów. Badane przeze mnie układy biologiczne można podzielić na dwie grupy: 
układy molekularne (roztwory białek) oraz nisko uwodnione układy komórkowe lub tkanki roślinne (kolonie sinic 
oraz ziarna). Czasy korelacji ruchów dyfuzyjnych cząsteczek wody o różnym stopniu związania w układach 
biologicznych leżą w zakresie czułości metod relaksacyjnych NMR. Z tego powodu moja praca naukowa w okresie 
doktoratu koncentrowała się na użyciu metod pomiarów czasów relaksacji w fazie ciekłej: (i) spinowo sieciowej 
(T1) – za pomocą sekwencji impulsów inversion recovery, oraz (ii) spinowo-spinowej (T2) za pomocą techniki 
CPMG lub analizy szerokości połówkowych linii widmowych NMR. Wyniki pomiarów czasów relaksacji spinowo-
spinowej dla nisko uwodnionych ziaren pszenicy w funkcji stopnia uwodnienia zostały przedstawione w pracy 
[MK37]. Głównym wynikiem tej pracy była obserwacja procesu stopniowego zapełniania miejsc wiążących w 
matrycy ciałostałowej ziarna poprzez molekuły wody mocno związanej. Proces ten zachodził bardzo szybko w 
pierwszym stadium uwadniania aż do momentu zapełnienia (perkolacji) sieci miejsc wiążących matrycy. Model 
ten został potwierdzony w pomiarach grawimetrycznych przeprowadzonych w zakresie uwodnień, w których 
ilość wody dodanej do układu wynosiła od 7 do 90 procent masy suchej ziarna [MK38]. W pomiarach tych 
zaobserwowałem szybką składową uwadniania w początkowym zakresie uwodnień (powyżej 9%). Co więcej, 
obraz wyłaniający się z analizy grawimetrycznej i pomiarów T2 został potwierdzony w analizie kształtu linii 
widmowych NMR tlenu-17 obserwowanych w funkcji czasu uwodnienia ziarna pszenicy wodą wzbogaconą 
izotopowo [MK39]. Zastosowałem tu metodę numerycznej dekompozycji kształtu linii w modelu wymiany 
magnetyzacji pomiędzy dwoma podukładami spinowymi, układem spinów wody związanej i wody swobodnej w 
ziarnie.  

 
Spektroskopia NMR tlenu-17 ma ogromne zalety w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi metodami 

NMR dla protonów i deuteronów. Po pierwsze, ze względu na bardzo szeroki zakres przesunięć chemicznych 
tlenu-17, metoda ta pozwala na bardzo czułą obserwację stopnia związania cząsteczek w funkcji położenia linii 
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widmowej tlenu-17. Po drugie, dominującym mechanizmem relaksacji dla tlenu-17 jest relaksacja poprzez 
oddziaływanie kwadrupolowe, co prowadzi do znacznego uproszczenia interpretacji wyników pomiarów linii 
widmowych i relaksacji. Efekty relaksacji skrośnej i równoczesnej wymiany magnetyzacji, utrudniające 
interpretacje wyników pomiarów relaksacji dla protonów czy deuteronów, są do zaniedbania w interpretacji 
wyników pomiarów relaksacyjnych dla tlenu-17. Stało się to moją główną motywacją użycia tlenu-17 jako 
próbnika dynamiki molekularnej cząsteczek wody związanej w układach biologicznych. Wykorzystując 
doświadczenie zdobyte przy pomiarach uwodnienia ziaren pszenicy metodami NMR dla tlenu-17 [MK39] 
opracowałem w trakcie studiów doktoranckich metodologię analizy danych relaksacyjnych pochodzących z 
pomiarów NMR na tlenie-17. Podwaliny teoretyczne tej metodologii zostały stworzone poprzez mój udział w 
intensywnym programie szkoleniowym z dziedziny teorii relaksacji NMR, jaki przeszedłem pod opieką promotora 
mojej pracy doktorskiej profesora Jerzego Blicharskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Szczególnie ważnym dla rozwoju metod analizy danych z pomiarów relaksacji NMR dla tlenu-17 był okres 
badawczy, który poświeciłem pracy teoretycznej nad teorią relaksacji uporządkowania multipolowego i 
koherencji wielokwantowych w układach wielu sprężonych spinów ½ oraz układach izolowanych spinów 
kwadrupolowych. Część wyników tych obliczeń została opublikowana w pracy [MK40]. Opracowana przeze mnie 
metodologia analizy danych z pomiarów relaksacji NMR dla tlenu-17 opierała się na analizie szybkości relaksacji 
zmierzonych w trzech niezależnych eksperymentach przeprowadzonych dla tego samego układu spinowego w 
tym samym stopniu uwodnienia i temperaturze: (i) pomiaru T1 za pomocą sekwencji inversion recovery, (ii) 
pomiaru T2 za pomocą sekwencji CPMG, oraz (iii) pomiaru czasu relaksacji dla uporządkowania oktupolowego i 
koherencji jednokwantowej T31. Pomiar tej ostatniej wielkości jest możliwy ze względu na fakt, iż tlen-17 jest 
jądrem kwadrupolowym o spinie I=5/2. Pomiar wielkości T31 wykonuje się zwykle za pomocą echa Hahn’a z 
dodatkowymi impulsami wysokiej częstości stanowiącymi filtr przepuszczający do mierzonego sygnału relaksacji 
jedynie przyczynki pochodzące od przejść 3-kwantowych. W opracowanym przeze mnie modelu zakładającym 
wymianę magnetyzacji pomiędzy podukładem spinów molekuł wody mocno i słabo związanej, z pomiarów 
szybkości relaksacji T1, T2 oraz T31 można, na gruncie równań opisujących wymianę, wyliczyć trzy nowe 
zmienne: względny udział molekuł wody silnie związanych 𝑝, czas korelacji dla dyfuzji rotacyjnej tych molekuł 
𝜏, oraz szybkość relaksacji dla molekuł wody szybko związanej,  𝑅𝑏𝑢𝑙𝑘. Opracowana przeze mnie metoda 
obliczeniowa została zastosowana po raz pierwszy w badaniach, jakie wykonałem dla roztworów białek, lizozymu 
oraz albuminy surowicy krwi wołowej (BSA) [MK1, MK36]. Metodologia ta została dalej rozwinięta przeze mnie w 
trakcie stażu podoktorskiego w Instytucie Fizyki Frieie Universitaet w Berlinie. W pracy [MK12] udało mi się 
wykazać istnienie jednoznacznego rozwiązania analitycznego wiążącego zmienne T1, T2 oraz T31, mierzone 
bezpośrednio w eksperymencie, ze zmiennymi mikroskopowymi 𝑝, 𝜏,𝑅𝑏𝑢𝑙𝑘.  Opracowany przeze mnie formalizm 
analityczny posłużył w tej samej pracy do wyliczenia parametrów 𝑝, 𝜏,𝑅𝑏𝑢𝑙𝑘 dla wody związanej w układzie 
fotosyntentycznym PS I. 

 
Innym obszarem mojej działalności naukowej w okresie stażu podoktorskiego w Instytucie Fizyki Frieie 

Universitaet w Berlinie było badanie mechanizmów transferu elektronów w układzie fotosyntentycznym PS I za 
pomocą metod impulsowych elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) [MK2, MK3]. Podobnie jak w 
przypadku metod NMR na tlenie-17 i ta cześć mojej działalności naukowej rozpoczęła się okresem pogłębiania 
wiedzy teoretycznej. W tym wypadku była to wiedza na temat relaksacji i dynamiki spinowej sprzężonych par 
rodników wytwarzanych w układach fotosyntetycznych na skutek impulsów światła. W tym okresie opracowałem 
analityczne rozwiązania dynamiki i relaksacji spinów sprzężonych rodników wytworzonych przez impuls światła 
laserowego w stanie singletowym w obecności impulsów mikrofalowych wysokiej częstości w metodzie jedno i 
dwukwantowego echa spinowego [MK2].  
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Zdobyta przeze mnie wiedza teoretyczna pozwoliła mi na aktywny udział w programie badawczym 
prowadzonym przez konsorcjum niemieckich jednostek badawczych (niem. Sonderforschungbereich, SfB 498). 
Program ten był poświęcony badaniom spektroskopowym nad mechanizmami transferu elektronów w układach 
fotosyntetycznych. Rezultatem mojej pracy w projekcie SfB 498 był mój udział w publikacji [MK3] będącej 
podsumowaniem całego szeregu eksperymentów EPR przeprowadzonych na fotoskładzie PS I w stanie 
natywnym (ang. wild type) oraz jego wariantach wytworzonych in vitro po wprowadzeniu mutacji punktowych 
do natywnego materialu genetycznego. Trzema najważniejszymi wynikami tej pracy były: (i) obserwacja 
sygnałów EPR pochodzących w układzie natywnym PS I w dominującym stopniu od par rodników w gałęzi PsaA 
układu, (ii) potwierdzenie eksperymentalnie hipotezy o asymetrii transportu elektronów w posiadającym 
symetrie osiową fotoukladzie PS I, oraz (iii) stwierdzenie, iż mutacja punktowa w obszarze materialu 
genetycznego PS I odpowiedzialnego z wytworzenie aminokwasów będących w bezpośrednim sąsiedztwie gałęzi 
PsaA układu prowadzi do znaczących zmian elektronowej gęstości spinowej w tym obszarze.  

 
Innym ważnym obszarem moich badań z zakresu NMR i EPR były prace teoretyczne i obliczeniowe nad 

opracowaniem szybkich, skalujących się wielomianowo z ilością spinów w układzie, algorytmów symulacji widm i 
relaksacji spinowej dla układów wielu sprzężonych spinów elektronowych i jądrowych. Prace, jakie wykonałem w 
tym zakresie były finansowane przez Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) w postaci 
grantu badawczego o nazwie SPINACH realizowanego najpierw w Instytucie Chemii Uniwersytetu Durham a 
następnie w Centrum Oxford e-Research Centre na Uniwersytecie w Oksfordzie. W obu przypadkach 
współpracowałem w ramach projektu z grupą badawczą profesora Peter ‘a Hore w Physical and Theoretical 
Chemistry Laboratory na Uniwersytecie w Oksfordzie. Główna motywacją projektu SPINACH było 
przezwyciężenie głównej trudności związanej z symulacjami układów wielu spinów jądrowych i elektronowych, 
jaką jest eksponencjalne skalowanie się w funkcji ilości spinów rozmiarów macierzy opisujących dynamikę 
spinową i relaksację. Rezultatem projektu było opracowanie algorytmów symulacji układów spinowych 
skalujących się nie ekspotencjalnie, lecz wielomianowo z ilością spinów w układzie. Algorytmy te w sposób 
adaptacyjny zmniejszały wymiarowość macierzy dynamiki spinowej i relaksacji w przestrzeni Liouville’a w oparciu 
o metody algebry numerycznej macierzy rzadkich poprzez ciągła analizę topologii sprzężeń spin-spin w miarę 
ewolucji czasowej układu pod wpływem impulsów wysokiej częstotliwości i hamiltonianu spinowego. Pozwalało 
to na wykluczenie z symulacji elementów macierzy pochodzących od spinów niemających wkładu do sygnałów 
NMR lub EPR. Rozmiar podprzestrzeni Liouville’a zawierający w sobie stany nieobsadzone w trakcie ewolucji 
układów spinowych okazał się być zadziwiająco duży w porównaniu z rozmiarem całej przestrzeni Liouville’a dla 
danego układu spinowego. Po wykluczeniu nieobsadzonych podprzestrzeni Liouville’a z symulacji układ równań 
różniczkowych opisujących ewolucje układów spinowych skalował się już tylko wielomianowo z ilością spinów. W 
ekstremalnych przypadkach korzystnych topologii odziaływań spinowych można było osiągnąć nawet liniowe 
skalowanie rozmiarów macierzy dynamiki i relaksacji spinowej z ilością spinów układu. Opracowane w projekcie 
efektywne algorytmy symulacji zostały zaimplementowane w środowisku obliczeniowym Matlab w postaci 
biblioteki (ang. Matlab toolbox) o nazwie SPINACH [MK25, MK28, MK29]. Funkcje i procedury analityczne i 
numeryczne pakietu SPINACH umożliwiają szybkie symulacje całego szeregu jedno i wielowymiarowych widm 
NMR i EPR. SPINACH zbudowany jest z modułów obliczeniowych umożliwiających szybkie zestawianie procedur 
numerycznych służących do symulacji nowych sekwencji impulsowych. Biblioteka ta wyposażona jest również w 
dużą ilość przykładów obliczeń widm EPR i NMR służących do celów edukacyjnych. Mój wkład w projekt SPINACH 
najlepiej obrazują dwa rezultaty projektu. Jednym z nich jest, zaproponowana przez mnie idea nowego podejścia 
do problemu redukcji wymiarowości macierzy uczestniczących w symulacjach dynamiki i relaksacji spinowej. Ida 
ta polega na zastosowaniu efektywnych reguł wyboru NMR i EPR do dalszej znacznej redukcji wymiarowości 
symulacji [MK28]. W prostych słowach pomysł ten można przedstawić, jako wybór tylko tych trajektorii stanów 
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spinowych układu, których ewolucja prowadzi do stanów mierzalnych. Stany mierzalne w NMR i EPR są 
reprezentowane przez kwantowo mechaniczny operator uporządkowania jednospinowego i koherencji 
jednokwantowej opisujący detekcję za pomocą cewki lub wnęki rezonansowej. Kryterium opracowane przeze 
mnie jest formalnie dokładne analitycznie i nie prowadzi do żadnych błędów systematycznych w symulowanych 
widmach. Może ono również zostać zastosowane niezależnie od istniejących już algorytmów redukcji 
wymiarowości bez żadnych zmian w kodzie symulacji. Jak pokazałem w pracy [MK28] idea zastosowania tej 
efektywnej reguły wyboru prowadzi w wielu przypadkach do znacznej redukcji rozmiarów macierzy spinowej, co 
prowadzi do znacznego przyspieszenia symulacji. Moim drugim znaczącym wkładem do projektu SPINACH jest 
udział w opracowaniu techniki fitowania struktury atomowej do danych spektroskopowych EPR [MK29]. W 
procedurze tej współrzędne atomów są traktowane jako parametry dopasowania. Algorytm fitowania 
rozpoczyna symulacje widma przy pomocy wartości startowych współrzędnych atomowych otrzymanych z 
danych dyfrakcyjnych by potem iteracyjnie poprawiać zgodność wysymulowanych przy użyciu funkcji pakietu 
SPINACH syntetycznych widm z danami z eksperymentu.  

 
Poza zaangażowaniem w badania nad układami biologicznymi oraz metody obliczeniowe moja 

działalność naukowa w zakresie NMR i EPR w ostatnich latach obejmowała jeszcze jeden istotny obszar badań: 
dynamikę i topologie oddziaływania cząsteczek związanych w matrycach porowatych. Badanie te 
przeprowadziłem w ścisłej współpracy z profesorem Zdzisławem Lalowiczem z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie. Pierwszym rezultatem tej współpracy jest praca [MK21] opisująca wyniki pomiarów 
relaksacji NMR deuteronów grup OD i cząsteczek D2O związanych w matrycy zeolitu NaDY(0.8).  

 
Najnowsza praca będąca wynikiem tej współpracy jest praca opisująca wyniki pomiarów relaksacji NMR 

deuteronów metanolu-d4 w zeolitach NaX oraz NaY [Mk31]. Wynikający z analizy danych relaksacyjnych model 
zakłada odmienne wiązanie metanolu-d4 w zeolitach w niskich i wysokich temperaturach. W niskich 
temperaturach molekuły metanolu-d4 związane są w zeolitach w dwu różnych konfiguracjach: horyzontalnej, w 
której atom tlenu cząsteczki jest związany z kationem sodowym, oraz wertykalnej, w której zachodzi wiązanie 
wodorowe atomu tlenu zeolitu z deuteronem grupy OD. Wewnętrzna rotacja grup metylowych przy zachowaniu 
sztywnego wiązania tlenu zeolitu z deuteronem grupy OD wydają się najlepiej opisywać obserwowane w 
eksperymencie krzywe relaksacji.  

 
Moje badania z dziedziny NMR obejmują również zaangażowanie w projekcie czysto aparaturowym 

poświęconym opracowaniu wielokanałowej linii transmisyjnej do pomiarów NMR dużej mocy w ciele stałym 
[MK26]. Praca [MK26] jest wynikiem mojej współpracy z grupą profesora H. Limbacha w Instytucie Chemii Freie 
Universitat w Berlinie. W rezultacie tego projektu zrealizowano pięciokanałową linię transmisyjną (kanały do 
pomiarów na spinach 1H, 31P, 13C, 2H oraz 15N), która została przetestowana w pomiarach NMR w polu 
magnetycznym o natężeniu 7 Tesli. Opracowana w oparciu o rozwiązanie Schafer’a i McKay’a linia transmisyjna 
charakteryzuje się niskim kosztem wytworzenia i eksploatacji oraz doskonałymi parametrami elektrycznymi.  

 
Jak opisano w rozdziale C.2.1, moje prace badawcze nad jądrowymi efektami kwantowymi z 

wykorzystaniem metody Comptonowskiego rozpraszania neutronów NCS zostały zapoczątkowane moim 
udziałem w programie Marie Curie „QUACS Research Training Network” w ramach piątego programu ramowego 
Unii Europejskiej. Z tego okresu pochodzi szereg prac z moich udziałem [MK4 - MK11, MK13-MK18, MK20, MK33-
MK35]. Spośród nich, prace [MK4, MK5, MK13] stanowiły istotny wkład do rozwoju wiedzy o kwantowych 
efektach jądrowych dla protonów związanych z ultra-szybkim rozpraszaniem neutronów epitermicznych w 
układach molekularnych i ciałostałowych. Pierwsza z prac zrealizowanych w okresie 2005 – 2010, [MK4] opisuje 
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wyniki eksperymentu NCS dla molekularnego wodoru. Zastosowanie metody NCS do badania dwu układów: 
mieszaniny cząsteczek H2 – D2 oraz cząsteczek HD w fazie ciekłej w temperaturze 20 K pokazało, że efekty 
związane z fermionową i bozonową naturą jądrowych funkcji falowych nie wpływają w widoczny sposób na 
kształt rozkładów pędów protonów i deuteronów w tych układach. Kolejna z prac, przedstawiona w publikacji 
[MK5], wykorzystywała nowa technikę pomiarową zaimplementowaną na spektrometrze VESUVIO, metodę 
Double Difference (DD), prowadzącą do znacznego poprawienia energetycznej zdolności rozdzielczej 
spektrometru. W pracy [MK5] technika DD została wykorzystana po raz pierwszy do badania rozkładów pędów 
protonów i deuteronów w mieszaninie H2O – D2O.  Głównym wynikiem pracy [MK5] jest pokazanie, iż istotne 
polepszenie zdolności rozdzielczej NCS nie prowadzi do odmiennych wniosków co do kształtu rozkładów pędów 
protonów i deuteronów w stosunku do wyników uzyskanych spektrometrze Vesuvio przy ograniczonej zdolności 
rozdzielczej. Wynik ten miał istotne znaczenie w kontekście krytyki części wyników NCS otrzymanych przy 
ograniczonej zdolności rozdzielczej na spektrometrze NCS. Ostatnią z ważnych prac opublikowanych w okresie 
2005 – 2010 jest praca [MK13] będąca wynikiem mojej współpracy z profesorem Zdzisławem Lalowiczem z 
Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Praca [MK13] prezentuje wyniki pomiarów 
rozkładów pędów protonów grupy NH4

+ w solach amonowych (NH4 )2PdCl6 i (NH4)2TeCl6. Praca [MK13] jest 
związana z ważnym wynikiem, stałością szerokości rozkładów pędów protonów NH4

+ w solach amonowych  
(NH4 )2PdCl6 i (NH4)2TeCl6 w funkcji przekazu pędu neutronów. Wynik ten ma dwie istotne konsekwencje dla 
badań nad załamaniem przybliżenia Borna-Oppenheimera w NCS. Po pierwsze, jeżeli wspomniane efekty istnieją 
muszą one manifestować się przez innego typu zniekształcenie rozkładów pędów protonów niż systematyczne 
poszerzenie głównego maksimum rozkładu. Po drugie, efekty związane z nieadiabatycznym wzbudzeniem 
stanów elektronowych nie wydają się zależeć od kształtu efektywnego potencjału BO w jakim odbywa się 
dynamika protonów grup NH4

+ w solach amonowych (NH4 )2PdCl6 i (NH4)2TeCl6. Potencjał ten jest bardzo różny w 
obu układach i prowadzi do częstości tunelowania rotacyjnego protonów NH4

+ różniących się o rzędy wielkości. 
Pomimo tak drastycznych różnic w potencjale i częstości tunelowania szerokości rozkładów pędów protonów 
grup NH4

+ zmierzone w (NH4 )2PdCl6 i (NH4)2TeCl6 okazały się być identyczne.  
 
Jak pokazują przykłady mojej pracy opisane w rozdziale C.2.4, jestem w mojej pracy naukowej mocno 

zaangażowany w propagowanie multidyscyplinarnego podejścia do badan nad związkami pomiędzy 
własnościami strukturalnymi i funkcjonowaniem materiałów o znaczeniu technologicznym. Jednym z 
najnowszych przykładów tego podejścia jest szereg prac [MK19, MK23, MK24, MK30] opublikowanych podczas 
mojej pracy w Instytucie Chemii Uniwersytetu Nottingham Trent, jako wynik mojej współpracy z Grupą 
Spektroskopii Molekularnej Rutherford Laboratory oraz Grupą profesora M. Lercha w Instytucie Chemii 
Technische Universitat w Berlinie. Ten cykl prac poświęcony jest badaniom własności nowego szybkiego 
przewodnika protonów H3OSbTeO6 w ramach badań nad rozwojem nowoczesnych układów wykazujących 
szybkie przewodnictwo protonów. Układy te mają stanowić alternatywę w stosunku do układów bazujących na 
membranach polimerowych. W projekcie tym wykorzystano cały dostępny arsenał spektroskopii neutronowej, 
jaki oferuje ISIS począwszy od spektrometrów IRIS i OSIRIS do kwasi-elastycznego rozpraszania neutronów, 
poprzez spektrometr INS o nazwie TOSCA skończywszy na spektrometrze do Comptonowskiego rozpraszania 
neutronów VESUVIO. Dodatkowo, badania spektroskopowe zostały poprzedzone serią pomiarów dyfrakcyjnych z 
udziałem neutronów wykonanych w Hahn Meitner Institut (HMI) w Berlinie. Pomiary dyfrakcyjne miały na celu 
otrzymanie szczegółowych danych dotyczących mobilności i dyfuzji protonów w H3OSbTeO6 na podstawie analizy 
map funkcji gęstości prawdopodobieństwa (pdf) otrzymanych po wstępnej obróbce danych uwzgledniających 
czynniki Debye-Waller’a. Badania te były motywowane doniesieniem literaturowym postulującym bardzo duże 
przewodnictwo protonów w uwodnionym H3OSbTeO6 w temperaturze pokojowej na skutek istnienia 
mechanizmu dyfuzji protonów jonów hydroniowych H3O+ wzdłuż łańcuchów połączonych wzajemnie kawern 
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podsieci krystalicznej stworzonej z podjednostek SbTeO6
-
 o symetrii oktaedrycznej. Molekuły H3O+ znajdujące się 

w kawernach sieci krystalicznej miałyby być ze sobą połączone za pomocą sieci słabych wiązań wodorowych.  
 
Pomimo znajomości struktury krystalicznej H3OSbTeO6 mechanizmy przewodnictwa protonów w tym 

układzie były w dużym stopniu nieznane. Stanowiło to główną motywację moich badań spektroskopowych z 
użyciem neutronów. Począwszy od roku 2009 uczestniczyłem aktywnie w opracowaniu kilku wniosków 
badawczych skierowanych do międzynarodowego zespołu ekspertów panelu FAP5 Science and Technology 
Facilities Council w Wielkiej Brytanii. Wnioski te zostały zakwalifikowane do finansowania, co zapoczątkowało 
intensywny program badawczy w okresie 2009 – 2013. Wynikiem badań przeprowadzonych w tym okresie była 
seria prac [MK19, MK23, MK24, MK30]. Pierwsza z nich [MK19] wytyczyła dalsze kierunki badań nad 
mechanizmem przewodnictwa protonów w tym układzie. W pracy tej zaprezentowałem wyniki badań metodami 
QENS i INS oraz pomiarów pojemności cieplnej wykonanych na nieuwodnionej próbce H3OSbTeO6 w szerokim 
zakresie temperatur T = 1.5 – 500 K.  

 
Pierwszej zaskakującej informacji dostarczyły wyniki pomiarów pojemności cieplnej w H3OSbTeO6. 

Krzywa zależności pojemności cieplnej od temperatury wykazała w tym układzie spadek w zakresie temperatur 
wokół T=300 K pomimo braku strukturalnego przejścia fazowego. Zachowanie takie można tłumaczyć nagłą 
zmianą gęstości stanów wibracyjnych towarzyszącą utracie przez układ znacznej części modów wibracyjnych na 
korzyść stanów zdelokalizowanych opisujących przewodnictwo protonów w H3OSbTeO6.  

 
Obserwacja ta stanowiła dalszą motywację do przeprowadzenia badan spektroskopowych z udziałem 

neutronów termicznych. Pierwszym krokiem było wykonanie pomiarów QENS na spektrometrze OSIRIS dla 
nieuwodnionej próbki H3OSbTeO6. Obserwablami były tu średniokwadratowe wychylenia protonów (MSD) jonów 
hydroniowych otrzymane z analizy czynników Debye-Waller’a oraz szerokości połówkowe linii widmowych QENS 
otrzymane w funkcji przekazu pędu neutronu 𝑞. Dodatkowo wyliczono form-faktory QENS z analizy całkowitych 
natężeń linii kwasi-elastycznych w funkcji 𝑞. Natężenia linii kwasi-elastycznych były w całym zakresie przekazu 
pędu neutronu 𝑞 stale, co sygnalizowało zlokalizowaną dyfuzję o charakterze stochastycznym. W takim 
mechanizmie dyfuzji jony hydronium posiadałyby swobodę wykonywania ruchów stochastycznych jedynie w 
obrębie kawern sieci krystalicznej bez możliwości dyfuzji translacyjnej pomiędzy kawernami. Obserwowane 
poszerzenie linii kwasi-elastycznej przyczyniało się również do bardziej gwałtownego spadku amplitudy linii 
elastycznej w funkcji 𝑞2 przy stałej temperaturze. W zakresie temperatur do 300K protony jonów hydronium 
wydawały się jednak posiadać w widmie swoich ruchów składowe harmoniczne scharakteryzowane wartościami 
MSD poniżej 0.4 Å2. W zakresie temperatur 300 – 500 K udział ruchów stochastycznych w widmie ruchów 
protonów rósł, na co wskazywało systematyczne zwiększanie się wartości MSD aż do poziomu 1.6 Å2. Te 
zwiększone znacznie wartości MSD mają związek ze zwiększoną mobilnością protonów w tym zakresie 
temperatur.  
 

W celu scharakteryzowania różnych typów ruchów uczestniczących w przewodnictwie protonów w 
H3OSbTeO6 wykonano pomiary linii kwasi-elastycznych QENS w funkcji temperatury. Analiza linii QENS w funkcji 
temperatury pozwoliła wyliczyć zależności temperaturowe czasów korelacji dla ruchów protonów. Zastosowanie 

zależności Arrheniussowskiej 𝜏 = 𝜏0  𝑒
𝐸𝐴
𝑅𝑇 do interpretacji tej zmierzonej zależności czasów korelacji od 

temperatury pozwoliło wyróżnić dwa różne typy ich dynamiki. W zakresie wysokich temperatur, powyżej 
temperatury pokojowej, protony scharakteryzowane były przez wartość 1/𝜏0  = 0.49 ps-1 oraz 𝐸𝐴 = 79 ± 7 meV. 
W zakresie niskich temperatur, poniżej temperatury pokojowej, wartości  1/𝜏0  wyniosla  0.07 ps-1 natomiast 
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wartość wynosiła 𝐸𝐴 = 21 ± 14 meV.   
 
W celu zdobycia dalszej informacji o charakterze dynamiki protonów w H3OSbTeO6 wykonano pomiary 

INS i zmierzono gęstości stanów wibracyjnych (VDOS) w funkcji temperatury. W obu zakresach temperatur, 
poniżej i powyżej temperatury pokojowej, zaobserwowano te same dwa odmienne pasma VDOS: pasmo stanów 
zlokalizowanych w zakresie 20 meV związane z podłużnymi modami wibracyjnymi całych jonów hydronium oraz 
pasmo stanów zlokalizowanych w zakresie 80 meV związane z ograniczoną rotacją jonów hydroniowych. 
Obserwacja ta pokrywała się z wynikami pomiarów QENS, gdzie energie 20 i 80 meV były zidentyfikowane jako 
energie aktywacji dyfuzji protonów. Wynik ten sugerował, iż silnie zlokalizowane ruchy harmoniczne jonów 
hydroniowych w kawernach sieci krystalicznej (ang. rattling motion) są najpierw (dla temperatur niższych od 
pokojowej) aktywowane przez podłużne mody drgań sieci. W miarę wzrostu temperatury ruchy o charakterze 
harmonicznym ustępowałyby w takim obrazie miejsca ruchom o charakterze stochastycznym. 

 
Powyższe obserwacje wskazują wyraźnie, iż jony hydroniowe w miarę wzrostu temperatury sieci powyżej 

temperatury pokojowej wykonują ruchy o charakterze coraz bardziej zdelokalizowanym. Zjawisko to ma 
najprawdopodobniej związek z początkiem przewodnictwa protonów w uwodnionych próbkach H3OSbTeO6. 
Uwodnienie układu dostarczałoby cząsteczek wody, które mogłyby tworzyć wraz z jonami hydronium sieć 
perkolujących cząsteczek wzdłuż kanałów pomiędzy kawernami sieci krystalicznej H3OSbTeO6. Harmoniczne 
ruchy jonów hydronium w pobliżu temperatury pokojowej mogłyby w takim scenariuszu prowadzić do 
przeniesienia protonu z molekuły hydronium do sąsiedniej molekuły wody w łańcuchu tworząc przewodnictwo 
protonów na zasadzie mechanizmu typu Grotthus’a.  

 
Najnowsza z cyklu prac [MK19, MK23, MK24, MK30] praca [MK30] podsumowuje wyniki badań nad 

dynamiką jonów hydronium w H3OSbTeO6 przeprowadzonych metodami dyfrakcji neutronów, spektroskopii 
QENS oraz NMR. Z analizy wyników spektroskopowych wyłania się obraz dynamiki jonów H3O+, w którym istotną 
rolę odgrywają trzy typy ruchów: rotacje wokół osi trójkrotnej przy ustalonej pozycji środka masy jonu, przeskoki 
pomiędzy czterema równoważnymi położeniami środka masy jonu hydronium w kawernach sieci krystalicznej, 
oraz dyfuzja translacyjna jonów pomiędzy kawernami.  Powyższy model dynamiki jonów hydronium doprowadził 
do zaproponowania w pracy [MK30] efektywnego mechanizmu wyjaśniającego przewodnictwo jonowe w 
H3OSbTeO6. Sukces pracy [MK30] doprowadził do zastosowania podobnego podejścia metodologicznego do 
innego przewodnika jonowego Rb3H(SO4 )2 w pracy [MK22].  W ostatnim czasie podjąłem również próbę 
zaangażowania się w badania struktury magnetycznej za pomocą metody reflektometrii neutronów [MK27]. 
 

Najnowszym przykładem propagowanego przeze mnie podejścia multidyscyplinarnego do badan 
związków pomiędzy strukturą a własnościami materiałów o znaczeniu technologicznym jest praca [MK32], na 
która środki otrzymałem z grantu HEIF Impact Fellowship w Wielkiej Brytanii, poświęcona badaniom 
organicznego ferroelektryka, kwasu krokonowego (CA). Kwas krokonowy, pomimo opublikowanej niedawno 
struktury krystalicznej otrzymanej z duża rozdzielczością z badan dyfrakcyjnych, nie jest układem dostatecznie 
przebadanym pod względem własności ferroelektrycznych. W szczególności, rola wiązań wodorowych i dynamika 
protonów i ich związek z własnościami ferroelektrycznymi CA pozostaje cały czas zagadką. Było to główną 
motywacją pracy [MK32], w której przedstawione są wyniki dyfrakcji neutronów i promieniowania 
rentgenowskiego oraz spektroskopii neutronowej INS i spektroskopii optycznej. Wyniki dyfrakcyjne pozwoliły na 
potwierdzenie niedawno opublikowanej struktury krystalicznej CA z większą jeszcze dokładnością. Wyniki 
spektroskopowe dostarczyły informacji o modach wibracyjnych protonów CA. Wyniki te pozwalają na 
jednoznaczną identyfikację dwu różnych typów wiązań wodorowych w obrębie komórki elementarnej kryształu 
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CA. Wyniki te potwierdzone zostały serią obliczeń ab initio metodami PW-DFT oraz analizą modów drgań CA 
zmierzonych metoda INS, w których sygnaturą dwu różnych typów wiązań wodorowych jest obecność dubletu 
dla częstości około 1000 cm-1.  
 
E) Obecne zainteresowania naukowe 
 
  

Multidyscyplinarnego badania związków pomiędzy struktura a własnościami materiałów o znaczeniu 
technologicznym nie traktuję jako zamknięty okres, a raczej początek drogi naukowej z kilkoma jasno 
wytyczonymi celami. W tym względzie w moich obecnych zainteresowaniach naukowych można wyróżnić dwa 
niezależne obszary. Poniżej przedstawione są dwa przykłady takiego podejścia badawczego: badania nad 
rozwojem spektroskopii NCS do charakteryzacji rozkładów pędów jąder atomowych o masach większych od 
masy protonu i deuteronu objęte akronimem MANSE, oraz badania nad wykorzystaniem rezonansowej absorpcji 
neutronów epitermicznych do charakteryzacji rozkładów pędów jader atomów metali.  

 
W grupie materiałów o znaczeniu technologicznym, oprócz przewodników jonowych, akumulatorów 

wodoru, czy organicznych ferroelektryków, opisanych powyżej, NCS wraz z innymi technikami spektroskopii 
neutronów wydaje się nadawać bardzo dobrze do badania materiałów do wykorzystania w technologii 
reaktorów jądrowych chłodzonych mieszaniną stopionych soli. W kontekście wykorzystania metody NCS do 
badania tych układów należy podkreślić konieczność wykonania badań rozkładu pędów jąder atomów o masach 
M > 4 amu, co będzie wiązać się z dalszym rozwojem metodologii NCS w ramach programu MANSE. Ten stan 
rzeczy stanowił motywację do przygotowania wniosku badawczego RB141043, którego jestem współautorem. 
Wniosek zakłada wykonanie serii pomiarów NCS na bardzo obiecującym układzie znanym w literaturze pod 
nazwą FLiBe pochodzącą od trzech mas wchodzących w jego skład: fluoru, litu oraz berylu. Z chemicznego punktu 
widzenia FLiBe jest mieszaniną dwu stopionych soli BeF2 oraz LiF o własnościach fizyko-chemicznych podobnych 
do ciekłej wody. Niski punkt topnienia tej eutektycznej mieszaniny wynoszący 630 K pozwala na traktowanie jej 
jako bardzo obiecującego układu chłodzącego w technologii reaktorów. Pomimo bardzo dużego zainteresowania, 
FLiBe jest substancją stosunkowo mało przebadaną pod względem własności. Wniosek badawczy RB141043, 
który otrzymał niedawno zgodę na finansowanie na międzynarodowym panelu ekspertów Science and 
Technology Facilities Council (STFC) w Wielkiej Brytanii, pozwoli, poprzez badania rozkładów pędów fluoru, litu 
oraz berylu, na bezpośrednie scharakteryzowanie dynamiki oraz oddziaływań pomiędzy poszczególnymi 
składnikami tej mieszaniny stopionych soli. Uzyskane wyniki pozwolą również na przetestowanie pojawiających 
się powoli w literaturze modeli teoretycznych dynamiki i struktury lokalnej tego interesującego układu 
molekularnego, z metodami ab initio włącznie. Z punktu widzenia rozwoju instrumentacji i analizy danych, 
badania FLiBe będą stanowić ważny impuls do dalszego rozwoju spektroskopii rozkładu pędów jądrowych o 
rozdzielczości masowej wykraczającej poza istniejący stan techniki NCS.  
 
 Drugi nurt moich badan naukowych w ostatnim okresie skupia się wokół wykorzystania zjawiska 
występującego w tym samym zakresie przekazów pędów i energii neutronów epitermicznych i przez to 
widocznym jako dodatkowe składniki widm NCS. Jest to zjawisko rezonansowej absorpcji neutronów przez 
ciężkie jądra atomowe. Zjawisko to może zostać wykorzystane, jako źródło informacji o rozkładach pędów 
ciężkich jąder (głównie jąder atomów metali), które nie mogłyby zostać zmierzone w tradycyjny sposób poprzez 
analizę pików Comptonowskiego rozpraszania ze względu na ich pokrywanie się z pikami od rozproszeń na 
jądrach innych atomów. Projekt badawczy pt. „Badania reakcji Szilarda-Chalmersa metodą NCS” (RB1220372), 
będący przykładem proponowanych eksperymentów z użyciem rezonansowej absorpcji neutronów, został 
zakwalifikowany do finansowania decyzja międzynarodowego Panelu Ekspertów STFC w roku 2012. Projekt ten 
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zajmuje się badaniami jednego z typów rezonansowej absorpcji neutronów epitermicznych, reakcji (n,γ). W 
reakcji tego typu jądro atomowe absorbuje neutron epitermiczny w wąskim zakresie energii na zasadzie 
rezonansu. Na skutek absorpcji neutronu jądro przechodzi do stanu wzbudzonego i emituje kwant 
promieniowania Gamma, który potem ulega detekcji w detektorze typu YAP zainstalowanym na spektrometrze 
VESUVIO. Dodatkowym, wynikającym z zasady zachowania energii i pędu przy absorpcji rezonansowej, 
zjawiskiem jest odrzut jądra absorbującego neutron. W reakcji Szilarda-Chalmersa, opisanej po raz pierwszy dla 
związków z atomami jodu absorbującymi rezonansowo neutrony w zakresie elektronowoltów, odrzut ten jest na 
tyle duży, iż może dojść do rozerwania wiązania chemicznego wiążącego atom jodu w cząsteczce. Rozkład pędów 
jąder atomu jodu może być zmierzony metodą NCS również z analizy poszerzenia Dopplerowskiego maksimum 
rezonansowego (poprzez analizę widma gamma pochodzącego z jądra jodu zaraz po absorpcji, w którym 
informacja o poszerzeniu Dopplerowskim będzie unoszona przez kwanty gamma). Analizując ten rozkład i 
porównując go z wyliczeniami ab initio dla atomów jodu w badanych związkach można oszacować jak dobrze 
przybliżenie Borna-Oppenheimera opisuje rozkład pędów jodu w momencie rozerwania wiązania chemicznego 
po absorpcji neutronu epitermicznego.  

 
W zakresie badań podstawowych moje obecne zainteresowania skupiają się wokół rozwoju metodologii 

w celu zwiększenia widoczności jądrowych efektów kwantowych w metodzie NCS. Projekty badawcze pt. 
„Zwiększenie widoczności kwantowych efektów jądrowych: badania LiH oraz LiD” (RB1320164) oraz „Wpływ 
anharmonicznosci drgań sieci krystalicznej w LiH i LiD na możliwość nieadiabatycznego wzbudzenia stanów 
elektronowych w NCS” (RB1410047), zostały w ciągu ostatniego roku przekazane do finansowania decyzją 
międzynarodowego Panelu Ekspertów STFC.  

 
Pierwszy z projektów (RB1320164) zakłada zwiększenie widoczności kwantowych efektów jądrowych w 

NCS poprzez obserwacje rozkładów pędów protonów i deuteronów w LiH i LiD w próbkach o objętości znacznie 
większej od standardowo stosowanych w metodzie NCS. Nieuniknioną konsekwencją wzrostu ilości atomów 
próbki, na których rozpraszają się głęboko nieelastycznie neutrony epitermiczne, jest wzrost natężenia sygnału 
pochodzącego zarówno od pojedynczego jak i wielokrotnego rozpraszania neutronów (ang. multiple scattering). 
Aby przezwyciężyć trudności interpretacyjne wynikłe z takiego stanu rzeczy zaproponowałem zastosowanie 
metody objętej akronimem „Monte Carlo fitting”. W metodzie tej funkcja odpowiedzi NCS układu, zawierająca w 
sobie informacje o rozkładzie pędów jąder atomowych, generowana jest nie analitycznie, lecz za pomocą 
algorytmu Monte Carlo uwzgledniającego w naturalnych sposób wszystkie rzędy rozpraszania. Dodatkowo 
projekt badawczy zakłada wykonanie obliczeń rozkładów pędów metodami chemii kwantowej ab initio i 
porównanie ich z rozkładami pędów otrzymanymi z eksperymentu na LiH i LiD w temperaturze 10 K. Otrzymane z 
eksperymentu rozkłady będą dopasowane za pomocą rozwinięć w szereg Grama-Charliera poprzednio 
wykorzystanych już do badań tych układów. Z analizy danych eksperymentalnych możliwa będzie rekonstrukcja 
efektywnych potencjałów Borna-Oppenheimera dla protonów, deuteronów i jader litu w LiH i LiD.  

 
Drugi z projektów (RB1410047) próbuje odpowiedzieć na istotne z punktu widzenia badań 

podstawowych pytanie o znaczenie stopnia anharmonicznosci drgań krystalicznych w postulowanych 
teoretycznie mechanizmach nieadiabatycznego wzbudzenia stanów elektronowych przy głęboko nieelastycznym 
rozpraszaniu neutronów epitermicznych. Jak pokazują moje dotychczasowe wyniki badań nad możliwością 
istnienia takich wzbudzeń w LiH oraz LiD opisane w pracach [MKLiH1, MKLiH2], przybliżenie Borna-
Oppenheimera przy dodatkowym założeniu harmonicznych drgań sieci wydaje się bardzo dobrze opisywać 
mierzone w eksperymentach rozkłady pędów jądrowych. Z prac [MKLiH1, MKLiH2] wynika ze, udział efektów 
wzbudzenia nieadiabatycznego stanów elektronowych w rozkładach pędów jądrowych może być na poziomie co 
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najwyżej 2%. Ostatnie wykonane metodami ab initio obliczenia pokazują, że w zakresie temperatur od 300 do 
500 K, w miarę wzrostu temperatury efekty anharmoniczne manifestują się coraz bardzie w drganiach sieci LiH i 
LiD. Dodatkowo efekty te prowadzą do zależności temperaturowej energii przerwy w strukturze elektronowej 
LiH i LiD.  Ma to natychmiastowe konsekwencje dla postulowanych teoretycznie przez Gidopoulos’a, Reiter’a i 
Platzmann’a modeli nieadiabatycznego wzbudzenia elektronów, gdzie przerwa energetyczna w strukturze 
elektronowej jest jednym z parametrów modelu. Jeżeli modele te prowadza do obserwowalnych efektów w 
rozkładach pędów protonów i deuteronów to istnieje dużo większa szansa ich obserwacji w podwyższonych 
temperaturach ze względu na wyżej opisane efekty pochodzące od efektów anharmonicznych drgań sieci. Aby 
sprawdzić powyższe przewidywania literaturowe proponujemy w projekcie RB1410047 przebadać rozkłady 
pędów protonów i deuteronów w LiH i LiD w zakresie temperatur od 10 do 500 K. Dodatkowo, aby zwiększyć 
widoczność subtelnych zmian kształtu rozkładów pędów na skutek postulowanych efektów anharmonicznych 
projekt przewiduje zastosowanie techniki „Monte Carlo fitting”, która zostanie wdrożona i przetestowana w 
projekcie pilotażowym RB1320164 opisanym powyżej.  
 
II. Wykaz innych opublikowanych prac naukowych (niewchodzących w skład 
osiągnięcia wymienionego w pkt 1) oraz wskaźniki dokonań naukowych 
 
A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation 
Report (JCR) 
 

MK1   A. Lehoux, M. Krzystyniak and E. Baguet, A faster way to characterise by triple-quantum-filtered 
17O NMR water molecules Strongly Bound to Macromolecules in Solution, Journal of Magnetic 
Resonance, 148, 11-22 (2001); 

  
Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
eksperymentów NMR, propozycji i wykonania oraz nadzorowania analizy danych NMR, współpracy 
w interpretacji wyników, przygotowaniu i redakcji manuskryptu. Mój wkład szacuję na 60%. 

 
 

MK2   M. Krzystyniak, Anomalous pulse angle dependence of the single and double quantum  echo in a 
photo-induced spin-correlated  coupled radical pair, Journal  of Applied Magnetic Resonance, 24, 
447-465 (2003); 

  
Mój wkład do publikacji polegał na przeprowadzeniu obliczeń teoretycznych, przygotowaniu i 
redakcji całości tekstu. Mój wkład Szacuję na 100%. 

 

MK3   W. Xu,  P.  Chitnis,  A. Valieva,   A. van  der  Erst,  Y.  Pushkar,   M. Krzystyniak,  C. Teutloff,  S. G. 
Zech, R. Bittl,  D. Stehlik,  Boris Zy bailov, G. Shen and J. H.Golbeck, Electron Transfer in 
Cyanobacterial Photosystem  I, The Journal  of Biological Chemistry, 278, 27864-27875 (2003); 

 

Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu części 
eksperymentów, zaproponowaniu i przeprowadzeniu części analizy danych, współpracy w 
przygotowaniu i redakcji części tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 20%.  
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MK4 C. A. C-Dreismann, T. Abdul-Redah and M. Krzystyniak, Anomalous neutron Compton scattering 
from molecular hydrogen, Physical Review B, 72, 054123-1 – 054123-5 (2005); 

 

Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
eksperymentów, zaproponowaniu i przeprowadzeniu analizy danych, współpracy w 
przygotowaniu i redakcji tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 30%. 

  
MK5   T. Abdul-Redah,  M. Krzystyniak and C. A. C-Dreismann, Neutron Compton scattering  from water 

studied with the Double Difference technique, Physical Review B, 72, 052202-1  - 052202-3  
(2005); 
 

Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
eksperymentów, zaproponowaniu i przeprowadzeniu analizy danych, współpracy w 
przygotowaniu i redakcji tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 30%. 

 
 

MK6   T. Abdul-Redah, M. Krzystyniak, J. Mayers and C. A. C-Dreismann, Anomalous neutron Compton 
scattering cross section in zirconium hydride, Journal of Alloys and Compounds, 404-406C, 790-793 
(2005); 

 

 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
eksperymentów, zaproponowaniu i przeprowadzeniu analizy danych, współpracy w 
przygotowaniu i redakcji tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 30%. 

 
MK7   T. Abdul-Redah, P. Georgiev, D. K. Ross, M. Krzystyniak, C. A. C-Dreismann, Short-lived protonic 

quantum entanglement and coupling to the electronic environment in LAH2 and LAH3, Journal of 
Alloys and Compounds, 404-406C, 787-789 (2005); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 

eksperymentów, współpracy w analizie danych, współpracy w przygotowaniu i redakcji tekstu oraz 
korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 20%. 

 
MK8   T. Abdul-Redah T, P. Georgiev, M. Krzystyniak et al., Relevance  of the electronic environment  

for the neutron scattering  behavior  of protons, Physica  B, 385, 57-59 (2006); 
  

Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
eksperymentów, propozycji i wykonaniu analizy danych, współpracy w interpretacji wyników, 
przygotowaniu i redakcji fragmentu tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 20%. 
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MK9   M. Krzystyniak, C.A. C-Dreismann,  Anomalous  neutron Compton scattering:   comparison  of the 
convolution  approximation with  a  model-free approach,  The Journal  of Neutron  Research, 14, 
193-200 (2006); 

  
 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
eksperymentów, propozycji i wykonaniu analizy danych, współpracy w interpretacji wyników, 
przygotowaniu i redakcji tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 90%. 
 

MK10 C. A. C-Dreismann and M. Krzystyniak, Anomalous scattering of keV neutrons from H2O and 
D2O: I. Single scattering events, Journal of Physics: Condensed Matter, 18, 4741-4749, (2006); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na propozycji i wykonaniu analizy danych, współpracy w 
interpretacji wyników, przygotowaniu i redakcji tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład 
szacuję na 50%. 

 
MK11 C. A. C-Dreismann, M. Krzystyniak, Reply to ”Comment on ’Anomalous neutron Compton 

scattering from molecular hydrogen’”, Physical Review B, 75, 057102-1  - 057102-2, (2007); 
  

 Mój wkład do publikacji polegał na propozycji i wykonaniu analizy danych, współpracy w 
interpretacji wyników, przygotowaniu i redakcji tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład 
szacuję na 50%. 

 
MK12 M. Krzystyniak, G. Shen, J. H. Golbeck, M. L. Antonkine, 17O-NMR Photosystem I study with 

multi-quantum-filtered protein-induced water spin relaxation, Journal of Chemical Physics, 128, 
014503-1  - 014503-15 (2008); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
eksperymentów, propozycji i wykonaniu analizy danych, współpracy w interpretacji wyników, 
przygotowaniu i redakcji tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 80%. 
 

 
MK13 M. Krzystyniak, C. A. C-Dreismann, M. Lerch, Z. T. Lalowicz, and A. Szymocha,  Anomalous 

neutron  Compton scattering cross sections in ammonium hexachlorometallates, Journal  of 
Chemical Physics, 126, 124501-1  - 124501-8  (2007); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 

eksperymentów, propozycji i wykonaniu analizy danych, współpracy w interpretacji wyników, 
przygotowaniu i redakcji tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 80%. 

 

MK15 M. Krzystyniak, C. A. C-Dreismann, Neutron Compton scattering from the super proton 
conductor H3OSbTeO6 and polyethylene: Comparison of proton momentum distributions and 
reduced cross-sections, Journal of Physics: Condensed Matter, 19, 436321 - 436328 (2007); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 

eksperymentów, propozycji i wykonaniu analizy danych, współpracy w interpretacji wyników, 
przygotowaniu i redakcji tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 80%. 
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MK17 M. Krzystyniak, Z. T. Lalowicz, A. Szymocha, C. A. C-Dreismann and M. Lerch, Neutron Compton 
scattering from protons of (NH4)2PdCl6 and (NH4)2TeCl6: Comparison of convolution approximation 
with model- free data treatment, Z. Anorg. Allg. Chem., 634, 2056 (2008); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
eksperymentów, propozycji i wykonaniu analizy danych, współpracy w interpretacji wyników, 
przygotowaniu i redakcji tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 80%. 
 

MK18 M. Krzystyniak, Z. T. Lalowicz, C. A. C-Dreismann and M. Lerch, Neutron Compton scattering 
from ammonium hexachlorometallates: comparison of convolution approximation with model-
free data treatment, J. Phys.: Condens. Matter, 21,  075502-075514 (2009);   

  
Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
eksperymentów, propozycji i wykonaniu analizy danych, współpracy w interpretacji wyników, 
przygotowaniu i redakcji tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 80%. 
 

MK19 M. Krzystyniak, F. Fernandez-Alonso, R Lopez-Anton, M. Lerch, C. A. C-Dreismann, Dynamics  of 
Caged Hydronium Ions and Super- protonic  Conduction in H3OSbTeO6,  
Z. Phys. Chem. 224, 279-287 (2010);  

 
Mój wkład w publikację polegał na udziale eksperymentach, w przeprowadzeniu analizy oraz 
interpretacji danych, przygotowaniu wyników do publikacji, przygotowaniu manuskryptu, w tym 
edycji tekstu. Szacuję mój wkład na 80%. 
 

 
MK20 C. A. C-Dreismann, M. Krzystyniak, Attosecond physics with neutrons and electrons:  Ultra-fast 

entanglement and decoherence phenomena involving protons in condensed matter and 
molecules, Laser Physics, 20, 990-1000 (2010);  
  
Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w pracy teoretycznej oraz przygotowaniu i redakcji 
tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 50%. 
 

MK21 A. Birczynski,  M. Punkkinen,  M. Krzystyniak, K. Góra-Marek, J. Datka, Dynamics of hydroxyl  
deuterons and bonded water molecules in NaDY(0.8) zeolite as studied by means of deuteron NMR 
spectroscopy and relaxation,  Z. T. Lalowicz, G. Stoch, Solid State Magnetic Resonance, 37, 91-100 
(2010);  
  
Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, propozycji i 
wykonaniu analizy danych, współpracy w interpretacji wyników, przygotowaniu i redakcji części 
tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 30%. 
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MK22 H. Boysen,  M. Lerch,  C. A. C.-Dreismann, T. Abdul-Redah,  M. Krzystyniak, G. J. Kearly,  M. Tovar,  

A. Senyshyn, Protonendynamik in Rb3H(SO4 )2, Z. Anorg. Allg. Chem., 636, 2063 (2010);  
 
Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
eksperymentów, propozycji i wykonaniu analizy danych, współpracy w interpretacji wyników, 
przygotowaniu i redakcji części tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 30%. 
 

MK23 H. Boysen, M. Lerch, C. A. C.-Dreismann, T. Abdul-Redah, M. Krzystyniak,  

M. Tovar, Protonendynamik  in H3OSbTeO6 , Z. Anorg.  Allg.  Chem., 636, 2061 (2010); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
eksperymentów, propozycji i wykonaniu analizy danych, współpracy w interpretacji wyników, 
przygotowaniu i redakcji części tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 30%. 
 

 

MK24 M. Krzystyniak, M. Lerch, C. A. C.-Dreismann, Lokale Protonendiffusion in H3OSbTeO6, Z. Anorg. 
Allg. Chem., 636, 2076 (2010); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 

eksperymentów, propozycji i wykonaniu analizy danych, współpracy w interpretacji wyników, 
przygotowaniu i redakcji części tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 30%. 

 

MK25 H. J. Hogben, M. Krzystyniak, G. T. P. Charnock, P. J. Hore, I. Kuprov, Spinach - A software library 

for simulation of spin dynamics in large spin systems,  Journal  of Magnetic Resonance, Journal  of 

Magnetic Resonance, 208, 179-194 (2011); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na opracowaniu części procedur numerycznych do 
symulowaniu układów wielospinowych, wykonaniu testów oprogramowania, współpracy w 
interpretacji wyników, przygotowaniu i redakcji części tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój 
wkład szacuję na 50%. 

 
MK26 J. A. Frydel,  M. Krzystyniak, D. Pienkowski,  M. Pietrzak,  N. de Sousa  Amadeu,  T. Ratajczyk, K. 

Idzik, T. Gutmann,  D. Tietze,  S. Voigt,  A.  Fenn,  H.H. Limbach, G. Buntkowsky, Effcient design of 
multituned transmission line NMR probes: The electrical engineering approach, Solid State Nuclear 
Magnetic Resonance,  39,  72  - 80, (2011); 

  
Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, współpracy w 
interpretacji wyników, przygotowaniu i redakcji części tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój 
wkład szacuję na 30%. 
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MK27 R. Lopez Anton, A. V. Svalov,  J. M. Barandiarn, T. R. Charlton, M. Krzystyniak and  G. V. 
Kurlyandskaya, Study of GdCo/Si/Co/Si Multilayers by Polarized Neutron Reflectivity, Journal of 
Physics: Conference Series, 325, 012018-012021, (2011); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, współpracy w 

interpretacji wyników, przygotowaniu i redakcji części tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój 
wkład szacuję na 30%. 

 

MK28 M. Krzystyniak, L. J. Edwards, I. Kuprov, Destination state screening of active spaces in spin 
dynamics simulations, Journal of Magnetic Resonance, 210, 228232, (2011); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na opracowaniu części procedur numerycznych do symulowaniu 

układów wielospinowych, wykonaniu testów oprogramowania, współpracy w interpretacji 
wyników, przygotowaniu i redakcji części tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 
80%. 

 
MK29 G. T. P. Charnock, M. Krzystyniak, I. Kuprov, Molecular structure refinement by direct fitting of 

atomic coordinates to experimental ESR spectra, Journal  of Magnetic Resonance, 216, 62-68, 
(2012); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na opracowaniu części procedur numerycznych do symulowaniu 

układów wielospinowych, wykonaniu testów oprogramowania, współpracy w interpretacji 
wyników, przygotowaniu i redakcji części tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 
80%. 

  
MK30 H. Boysen, M. Lerch, F. Fernandez-Alonso, M. Krzystyniak, Z. T. Lalowicz, C. A. C-Dreismann, M. 

Tovar, On the mechanism of proton conductivity in H3OSbTeO6, Journal of Physics and Chemistry 
of Solids, 73, 808-817, (2012); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 

pomiarów, współpracy w interpretacji wyników, przygotowaniu i redakcji tekstu oraz korekcie 
całego tekstu. Mój wkład szacuję na 30%. 

 
 

MK31 Z. T. Lalowicz, G. Stoch, A. Birczynski, M. Punkkinen, E. E. Ylinen, M. Krzystyniak, K. Gora-Marek, 
J. Datka, Translational and rotational mobility of methanol-d(4) molecules in NaX and NaY zeolite 
cages: A deuteron NMR investigation, Solid State Nuclear magnetic Resonance, 45-46,  66-74, 
(2012); 

 
       Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, współpracy w 

interpretacji wyników, przygotowaniu i redakcji części tekstu oraz korekcie całego tekstu. Mój 
wkład szacuję na 30%. 
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MK32 F.  Fernandez-Alonso, M. J. Gutmann,  S.  Mukhopadhyay,   D. B. Jochym,  K. Refson, M. Jura, M. 

Krzystyniak, M. Jimenez-Ruiz, and A. Wagner, Hydrogen Bonding in the Organic Ferroelectric  

Croconic Acid: Insights from Experiment and First-principles  Modelling, J. Phys.  Soc. Jpn., 82, SA001-

1 - SA001-10,  (2013); 
  

Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
pomiarów, współpracy w interpretacji wyników, przygotowaniu i redakcji części tekstu oraz 
korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 30%. 

 

B) Publikacje naukowe w czasopismach innych niż znajdujące się w bazie JCR  

B.1) Artykuły 

MK33 T. Abdul-Redah, C. A. C-Dreismann, F. Fillaux, E. B. Karlsson, M. Krzystyniak, J. Mayers,  
H. Naumann, S. Stenholm, Schrodingers cat states of protons in condensed matter,  
NATO Series II: Mathematics, Physics and Chemistry, 189, 439- 444 (2005); 
 
Mój wkład do publikacji polegał na przygotowaniu i korekcie całego tekstu tego przeglądowego 
artykułu. Mój wkład szacuję na 100%. 
 

MK34 T. Abdul-Redah, M .Krzystyniak, C. A. C-Dreismann, Quantum entanglement and decoherence 
due to electrons-protons coupling environment,  
NATO Series II: Mathematics, Physics and Chemistry, 189, 469 - 482 (2005); 
 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
pomiarów, współpracy w interpretacji wyników, przygotowaniu i redakcji części tekstu oraz 
korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 30%. 
 

MK35 C.A. C-Dreismann, T. Abdul-Redah, M. Krzystyniak, M. Vos, Attosecond effects in scattering of 
neutrons and electrons from protons,  
NATO Series II: Mathematics, Physics and Chemistry, 189, 483 - 498 (2005); 
 
 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
pomiarów, współpracy w interpretacji wyników, przygotowaniu i redakcji części tekstu oraz 
korekcie całego tekstu. Mój wkład szacuję na 20%. 
 

B.2) Artykuły w sprawozdaniach konferencyjnych (recenzowane) 
 

MK36 M. Krzystyniak, E. Baguet, Protein hydration as observed by MNR relaxation for 17O, Proc. XXXII 
Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and its Applications, Mol. Phys. Rep. 29, 114-118 
(2000); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
wszystkich pomiarów NMR, interpretacji wyników, przygotowaniu i redakcji tekstu. Mój wkład 
szacuję na 80%. 
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MK37 M. Krzystyniak, H. Haranczyk, D. Le Botlan, K.Strzalka, High temperature effect on the wheat 

seed imbibition as observed by proton spin-spin relaxation, Proc. XXXIII Polish Seminar on Nuclear 
Magnetic Resonance and its Applications, Mol. Phys.  Rep., 33, 230-234 (2001); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
wszystkich pomiarów NMR, interpretacji wyników, przygotowaniu i redakcji tekstu. Mój wkład 
szacuję na 80%. 
 

MK38 M. Krzystyniak, H. Haranczyk,  Z. Olejniczak, K.Strzalka, Wheat seed imbibition as observed by 
gravimetry and 2D-spectrometry, Proc. XXXIII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and 
its Applications, Mol. Phys.  Rep., 33, 239-242 (2001); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
wszystkich pomiarów NMR, interpretacji wyników, przygotowaniu i redakcji tekstu. Mój wkład 
szacuję na 80%. 
 

MK39 M. Krzystyniak, H. Haranczyk, E. Baguet, Initial stages of wheat seed imbibition as observed by 
17O spectroscopy, Proc. XXXIII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and its Applications, 
Mol. Phys.  Rep., 33, 235-238 (2001); 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na współpracy w planowaniu eksperymentów, wykonaniu 
wszystkich pomiarów NMR, interpretacji wyników, przygotowaniu i redakcji tekstu. Mój wkład 
szacuję na 80%. 
 

MK40 J. S. Blicharski, D. Kruk, M. Krzystyniak, Nuclear magnetic relaxation rates for multiple quantum 
coherence in the system of three spins I = 1/2, Proc. XXXIII Polish Seminar on Nuclear Magnetic 
Resonance and its Applications, Mol. Phys. Rep., 33, 159-164 (2001). 

 
 Mój wkład do publikacji polegał na wykonaniu części obliczeń symbolicznych, przygotowaniu i 
redakcji części tekstu. Mój wkład szacuję na 20%. 

 
Wskaźniki dokonań naukowych 
(dane bibliometryczne na dzień 30.12. 2013) 

 
E) Sumaryczny Impact Factor publikacji (zgodnie z rokiem publikacji) 87.75 

F) Liczba cytowań (wg. Web of Science) 181 

 Liczba cytowań bez autocytowań (wg. Web of Science) 137 

G) Indeks Hirscha 6 

 Liczba publikacji w czasopismach indeksowanych w  
Journal Citation Report 

 

38 

 Liczba publikacji innych (w j. polskim, materiały konferencyjne, 
rozdziały w książkach i monografiach) 

8 

 Liczba doniesień konferencyjnych 30+ 
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H) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi i udział w takich projektach 
 
 
Granty Science and Technology Facilities Council (STFC) (Załącznik A.15): 
 

2013 Kierownik, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB1320164, 
Increasing the visibility of quantum effects in neutron Compton scattering: a case study 
using LiH and LiD; 

 
2013 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB1320113, 

Origin of Paraelectricity in Single-component Organic Antiferroelectrics; 
 
2012 Kierownik, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr.  
RB1220372, Szilard-Chalmers reaction: towards understanding of breaking of chemical bonds with 

neutron Compton scattering; 
 

2012 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB1310463, 
Neutron Compton Scattering of Soft Layered Materials; 

 
2011 Kierownik, Impact Grant Scheme, Higher Education Innovation Fund (HEIF); 
 
2011 Kierownik, Staff development grant, Nottingham Trent University; 
 

2011 Kierownik, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB1120473, Proton mobility in 

Solid Super Proton Conductor CsHSO4; 

 
2011 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB1120471, Proton 

dynamics in novel organic ferroelectric materials; 
 
2011 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr RB1120339, Diffuse 

scattering studies of squaric acid in an applied electric field; 
 

2011 Kierownik, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr.  
RB1120338, Optimising the Haupt effect: the route toward application; 
 

2010 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr RB1110553, 
Demystifying the Haupt effect: the need for neutron scattering; 

 
2010 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr RB1110399, Proton 

mobility in Solid Super Proton Conductor (H3O)SbTeO6 at controlled humidity level; 
 
2010 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr RB1110381, Proton 

transfer in croconic acid; 
 

2009 Kierownik, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. 
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RB1010524, Proton mobility in Solid Super Proton Conductor CsHSO4; 
 

2009 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr RB1010257, 
The Super Proton Conductors (H3O)SbTeO6 and  
Rb3 H(SO4)2: Comparison of proton momentum distribution and mobility - continuation; 

 

2009 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr RB920150, 
Measurement of Neutron Cross Sections in H2O-D2O Mixtures; 

 
2009 Kierownik, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB920079, Vibrational 

density of states  in ammonium hexachlorometallates; 
 
2009 Kierownik, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB920056, 

Proton/deuteron mobility in ammonium hexachlorometallates; 
 
2009 Kierownik, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB920043, Onset of 

classical dynamics in ammonium hexachlorometallates; 
 
2008 Kierownik, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB910065, Nuclear 

momentum distribution in deuterated ammonium hexachloropalladate and 
hexachlorotellurate; 

 

2008 Kierownik, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB820473, Proton Mobility in 

Solid Super Proton Conductor (H3O)SbTeO6; 

 
2008 Kierownik, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB820472, Vibrational 

density of states in Solid Super Proton Conductor (H3O)SbTeO6; 
 
2008 Kierownik, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB820239, Effect of 

rotational quantum tunnelling on proton momentum distribution in ammonium 
hexachloropalladate and hexachlorotellurate; 

 
2008 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB82013, The 

Super Proton Conductors (H3O)SbTeO6 and Rb3H(SO4)2: Comparison of proton momentum 
distributions  and mobility; 

 
2007-2009 Kierownik, indywidualny grant DFG nr. KR 3489/1-1. Projekt poświęcony badaniom 

jądrowych efektów kwantowych w układach molekularnych i cialostalowych za pomocą 
spektroskopii neutronowej (Załącznik A. 10); 

 
2007 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB810246, 

Investigation of non-adiabatic electronic excitation in ZrH2/ZrD2; 
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2007 Kierownik, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB760020, Hydrogen - 
metal interaction  landscape  in interstitial  
Tantalum Deuteride; 
 

2005 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB610497, 
Neutron Compton Scattering  from hexachlorometallates: towards understanding  the role of 
electronic properties of matter in entanglement; 

 
2004 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB510199, 

Momentum distributions of H and D in ordered mixed-isotope La hydride; 
 
2004 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB510163, 

Analysis of H-peak shape obtained  from NCS of H2-He  mixtures  in search for the origin of 
the anomalous proton NCS-effect; 

 
2004 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB20342, 

Neutron Compton scattering of LiH and NaH - energy band gap influence; 
 
2004 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB20299, A 

Comparative Study of the Scattering of Electrons and Neutrons; 
 
2004 Główny Wykonawca, Science and Technology Facilities Council (STFC) grant nr. RB20134, 

Exchange Correlations and NCS from Liquid Para and Ortho- Hydrogen; 
 
2003-2006 Wykonawca i Koordynator, Marie Curie Research Training Network HPRN-CT-2002-

00309, European Commission (Załącznik A.14).   
 
 
Główny Koordynator: Weizmann Institute of Science.  
 
Skład Konsorcjum: Institut fuer Experimentalphysik der Universitaet Wien; Universitaet 
Kaiserslautern; Centre National de la Recherche Scientifique [Orsay-CNRS]; KTH, Stockholm; 
Technische Universitaet Berlin; Instituto  Nazionale per la Fisica della Materia  [Naples-INFM].  
 
Działalność konsorcjum poświęcona była koordynacji badan nad interferencja kwantowa, 
splataniem kwantowych i koherencja kwantowa w ularach molekularnych I kwasi-
molekularnych oraz metodom sterowania tymi zjawiskami.  
 
Moja rola: (1) koordynacja pracy grupy Technische Universitaet Berlin, (2) rzecznik 
konsorcjum młodych naukowców w ramach RTN QUACS. Koordynacja szkoleń młodych 
naukowców (post doków) w zakresie teoretycznych i eksperymentalnych podstaw badan z 
zakresu dynamiki kwantowej układów molekularnych, optyki kwantowej, teorii informacji 
kwantowej, metod fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego.  
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I) Nagrody i wyróżnienia 
 

1999-2001 Stypendium Rządu Francji przyznane na badania w ramach doktoratu Instytucja Goszcząca: 
laboratorium LAIEM CNRS przy uniwersytecie w Nantes  
(Załącznik A.16). 
 

J) Referaty wygłoszone podczas konferencji międzynarodowych i krajowych 
 

12. 2012 Spinach- software for large scale NMR simulation  -  new developments,  Polish Seminar on 
Nuclear Magnetic Resonance and its Applications,  Cracow, Poland (invited  talk); 

 
04. 2010 Structure refinement by direct coordinate fitting to ESR and NMR spectra,  The 43th Annual 

International  Meeting of the ESR Group of Royal Society of Chemistry,  Cardiff University,  UK; 
 
02. 2010 Direct structure fitting of ESR spectra, International ESR Symposium, Oxford, UK; 
 
04.2009 Super proton conductors as investigated by Neutron Spectroscopy, International  Conference 

on Quasi Elastic Neutron Scattering,  PSI Villigen, Switzerland; 
 
05. 2008 Water like we don’t know it, Institute of Physics, University of Porto, Portugal; 
 

01.2008 Ultra short quantum dynamics in the light of the Quantum Zeno Effect, IOP, Durham, UK  

(invited talk); 
 

12. 2007  Short-lived quantum entanglement in condensed matter and molecules recent developments,  
Institute Laue Langevin, Grenoble, France; 

 
10. 2007 Short-lived quantum entanglement in condensed matter and molecules –recent 

developments, Neutron Molecular Spectroscopy User Group Meeting, Abingdon, UK; 
 
12. 2006 Short-lived quantum entanglement in condensed matter and molecules –  recent developments, 

Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and its Applications,  Cracow, Poland  
(invited  talk); 

 
01.2006 Short-lived quantum entanglement in condensed matter and molecules, Quantum Entanglement 

Workshop, Eilat, Israel; 

 
02.2005 Model free formalism for treatment of neutron Compton scattering data, Quantum 

Entanglement Workshop, Delft, The Netherlands; 
 

11. 2004 Model free data treatment in neutron Compton scattering, School and Workshop on Quantum 
Entanglement, Trieste, Italy; 

 
05.2003 Investigation of water  bound in photosystem  I by oxygen-17 relaxation,  International  
Workshop on Protein-Cofactor Interaction in Biological Processes, Berlin, Germany; 
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III Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacje o współpracy międzynarodowej habilitanta 
 
 

A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych 
 

2003-2006 Wykonawca i Koordynator, Marie Curie Research Training Network HPRN-CT-2002-
00309, European Commission (Załącznik A.14).   
 
Główny Koordynator: Weizmann Institute of Science.  
 
Skład Konsorcjum: Institut fuer Experimentalphysik der Universitaet Wien; Universitaet 
Kaiserslautern; Centre National de la Recherche Scientifique [Orsay-CNRS]; KTH, Stockholm; 
Technische Universitaet Berlin; Instituto  Nazionale per la Fisica della Materia  [Naples-INFM].  
 
Działalność konsorcjum poświęcona była koordynacji badań nad interferencją kwantową, 
splątaniem kwantowym i koherencją kwantową w układach molekularnych i kwasi-
molekularnych oraz metodom sterowania tymi zjawiskami.  
 
Moja rola: (1) koordynacja pracy grupy Technische Universitaet Berlin w konsorcjum, (2) 
rzecznik młodych naukowców w ramach RTN QUACS. Koordynacja szkoleń młodych 
naukowców (postdoców) w zakresie teoretycznych i eksperymentalnych podstaw badań z 
zakresu dynamiki kwantowej układów molekularnych, optyki kwantowej, teorii informacji 
kwantowej, metod fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego.  

 
B) Aktywny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych 
 

2013 APACT’13, Advances in Process Analytics and Control Technology, Edinburgh, United Kingdom 
 

2011 ECNS 2011, European Conference on Neutron Scattering, Prague, Czech Republic 
 

2007-2013 Molecular Spectroscopy Users Meeting, Rutherford Appleton Laboratory, Science and 

Technology Facilities Council, UK; 
 

2010 The 43th Annual International Meeting of the ESR Group of Royal Society of Chemistry, Cardiff 

University, UK; 

 

2010 International ESR Symposium, Oxford, UK; 
 
2009 International Conference on Quasi Elastic Neutron Scattering, PSI Villigen, Switzerland; 

 

2007 ECNS 2007, European Conference on Neutron Scattering, Lund, Sweden 
2006 German Conference for Research with Synchrotron Radiation, Neutrons and Ion Beams at Large 
Facilities, Hamburg, Germany; 
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2006 Quantum Entanglement Workshop, Eilat, Israel; 
 
2005 QUACS RTN Workshop, Delft, The Netherlands; 
 
2005 Meeting of the German Physical Society, Berlin, Germany; 
 
2004 German Conference for Research with Synchrotron Radiation, Neutrons and Ion Beams at Large 

Facilities, Dresden, Germany; 
 
2004 International Symposium on Metal-Hydrogen Systems Fundamentals and Applications, Cracow, 

Poland; 
 
2004 Deutsche Neutronenstreutagung, Dresden, Germany; 
 
2004 Workshop on Quantum Entanglement, Trieste, Italy; 
 
2003 XXI Congress Ampere, Poznan, Poland; 
 

2003 International Workshop on Protein-Cofactor Interaction in Biological Processes, Berlin, Germany; 
 

2003 Spring Meeting of the German Physical Society, Dresden, Germany; 
 
1996 - 2003 AMPERE NMR School, Zakopane, Polska; 
 
1996 – 2003, 2011 - 2012 Ogólnopolskie Seminarium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego 
Zastosowań, Kraków, Polska. 

 
C) Udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych 

 

2007-2009 Molecular Spectroscopy Users Meeting, Rutherford Appleton 

Laboratory, Science and Technology Facilities Council, UK  
 

D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt II-I  
 

2002 I nagroda w sesji po sterowej, Polish Seminar on Nuclear Magnetic  
Resonance and its Applications, Cracow, Poland; 

 
2001 I nagroda w sesji posterowej, Ampere NMR Conference, Zakopane, Poland; 
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E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych 
 

2003-2006 Wykonawca i Koordynator, Marie Curie Research Training Network HPRN-CT-2002-
00309, European Commission (Załącznik A.14).   
 
Główny Koordynator: Weizmann Institute of Science.  
Skład Konsorcjum: Institut fuer Experimentalphysik der Universitaet Wien; Universitaet 
Kaiserslautern; Centre National de la Recherche Scientifique [Orsay-CNRS]; KTH, Stockholm; 
Technische Universitaet Berlin; Instituto  Nazionale per la Fisica della Materia  [Naples-INFM].  
 
Działalność konsorcjum poświęcona była koordynacji badań nad interferencją kwantową, 
splątaniem kwantowym i koherencją kwantową w układach molekularnych i kwasi-
molekularnych oraz metodom sterowania tymi zjawiskami.  
 
Moja rola: (1) koordynacja pracy grupy Technische Universitaet Berlin w konsorcjum, (2) 
rzecznik młodych naukowców w ramach RTN QUACS. Koordynacja szkoleń młodych 
naukowców (postdoców) w zakresie teoretycznych i eksperymentalnych podstaw badań z 
zakresu dynamiki kwantowej układów molekularnych, optyki kwantowej, teorii informacji 
kwantowej, metod fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego.  

 
 

F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i 
zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami, innymi niż wymienione w pkt II H 

 
Brak 

 
G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism 

 
 

2011-2014 Członek Zespołu Ekspertów Panelu FAP5, Science and Technology Facilities Council (STFC), 
UK (Załącznik A.17), recenzje 120+ wniosków badawczych; 

 
2005 Edytor książki (ang. topical editor), Proceedings of NATO Advanced Research Workshop on 

Decoherence, Entanglement and Information Protection in Complex Quantum Systems, Les 
Houches, France, 26-30.04.2004, NATO SCIENCE SERIES, SERIES II: MATHEMATICS,  PHYSICS AND 
CHEMISTRY, Volume 189 (Załącznik A.18). 

 
 

H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach 
naukowych 
 

• Polskie Towarzystwo Fizyczne; 
• Groupment AMPERE; 
• German Chemical Society; 
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I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki 
 
Wykładane przedmioty, jako Senior Lecturer (docent) na Uniwersytecie Nottingham Trent w Wielkiej Brytanii w 
okresie 2011-2012: 
 

• Procesy i reakcje chemiczne; 
• Zaawansowane zagadnienia z zakresu Chemii Fizycznej; 
• Chemia w kryminalistyce; 
• Radiochemia; 
• Opieka nad zajęciami laboratoryjnymi z radiochemii, chemii w kryminalistyce oraz podstaw chemii 

fizycznej; 
 

Osobisty wkład w rozwój programów dydaktycznych, jako Senior Lecturer (docent) na Uniwersytecie 
Nottingham Trent w Wielkiej Brytanii w okresie 2011-2012: 
 

W okresie 2011 – 2012 wzbogaciłem program nauczania chemii fizycznej na Uniwersytecie Nottingham 
Trent poprzez wprowadzenie do niego zaawansowanych zagadnień z zakresu spektroskopii molekularnej przy 
użyciu neutronów oraz spektroskopii i relaksacji NMR. Rozszerzony program nauczania zawiera obecnie 
zagadnienia z zakresu spektroskopii kwasi-elastycznego rozpraszania neutronów (QENS), nieelastycznego 
rozpraszania neutronów (INS), oraz Comptonowskiego rozpraszania neutronów (NCS). Dodatkowo, program 
nauczania został przeze mnie wzbogacony o zagadnienia związane z dyfrakcją neutronów. Nowe zagadnienia 
zostały uzupełnione o szereg przykładów zastosowania technik spektroskopii i dyfrakcji do badania materiałów 
o znaczeniu technologicznym takich jak przewodniki jonowe, akumulatory protonów, katalizatory oraz 
dodatkowo o przykłady zastosowania ww. technik w badaniach podstawowych. W przypadku metod NMR, 
poświęciłem szczególnie dużo uwagi metodom relaksacji NMR, których opis był do tej pory zaniedbywany w 
programie nauczania (tradycyjnie koncentrującym się na metodach spektroskopii).  W szczególności, w 
nauczaniu o metodach relaksacji NMR skoncentrowałem się na wprowadzeniu opisu relaksacji spinowo-
spinowej oraz spinowo sieciowej. Dodatkowym elementem nauczania było wprowadzenie pojęcia 
uporządkowania wielospinowego i koherencji wielokwantowej oraz związanych z nimi czasów relaksacji. 
Wprowadzone pojęcia czasów relaksacji zostały wzbogacone wieloma przykładami ich zastosowania.  

 
Program nauczania zawierał w szczególności: 
 

• Podstawowe zagadnienia z zakresu spektroskopii neutronowej i dyfrakcji; 
• Wprowadzenie i rozwinięcie pojęcia wielokrotnego rozpraszania neutronów, tłumienia natężenia 

wiązki neutronów w próbce, zależności przekroju czynnego na rozpraszanie od kąta rozpraszania;  
• Podstawowe zagadnienia z zakresu obróbki i analizy danych w spektroskopii neutronowej; 
• Omówienie zagadnienia czułości różnych metod spektroskopowych na różne własności 

materiałów; 
• Podstawowe zagadnienia związane z przygotowaniem próbek do badań metodami spektroskopii 

neutronowej; 
• Podstawowe zagadnienia z dziedziny spektroskopii i relaksacji NMR; 
• Stosowalność różnych technik NMR do badań różnych własności materiałów, porównanie 

stosowalności technik NMR i technik spektroskopii neutronowej. 
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Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki podczas mojej działalności naukowo-
dydaktycznej, jako postdoc w Instytucie Fizyki Freie Universitaet w Berlinie w latach 2002-2003: 
 

Podczas mojej działalności naukowo-dydaktycznej, jako postdoc w Instytucie Fizyki Freie 
Universitaet w Berlinie w latach 2002-2003 przyczyniłem się do rozwoju programu nauczania w zakresie 
mechaniki kwantowej poprzez wprowadzenie do programu nauczania zagadnień nowoczesnej mechaniki 
kwantowej. Nowatorskość podejścia opierała się na bezpośrednim użyciu w programie nauczania tekstów 
publikacji z czasopism takich jak Physical Review, Physical Review Letters, Nature, Science i innych, jak również na 
użyciu tekstów popularno-naukowych opublikowanych w czasopismach takich jak Scientifc American, New 
Scientist etc. Teksty te były zarówno omawiane na zajęciach jak i stanowiły zadania do pracy indywidualnej. 
Wykład z nowoczesnych zagadnień fizyki kwantowej obejmował 2 godziny wykładów i 2 godziny ćwiczeń 
tygodniowo i przewidziany był na dwa semestry zajęć na okres około 40 tygodni. Po każdych ćwiczeniach zadane 
prace pisemne, oparte na analizie tekstów publikacji w czasopismach naukowych, były analizowane i oceniane. 
Moduł zakończony był egzaminem końcowym w semestrze letnim. Wykład z zagadnień współczesnej mechaniki 
kwantowej prowadzony był w latach 2002 i 2003. Przeznaczony był on nie tylko dla studentów fizyki, lecz również 
studentów biologii, matematyki chemii, informatyki i geologii, trzeciego, czwartego oraz piątego roku studiów. 
Wykład był klasyfikowany, jako czwarty na liście najlepiej ocenianych przez studentów wykładów prowadzonych 
na Freie Universitaet.  

W szczególności wykład obejmował: 
• Omówienie eksperymentów leżących u podstaw mechaniki kwantowej; 
• Zagadnienie lokalnego realizmu w mechanice kwantowej; 
• Omówienie paradoksu Einstein ‘a – Rosen’a – Podolskiego; 
• Nierówności Bell ’a i ich testy eksperymentalne; 
• Zagadnienie splątania kwantowego; 
• Omówienie eksperymentów teleportacji kwantowej; 
• Twierdzenie o zakazie klonowania stanów kwantowych; 
• Darwinizm kwantowy; 
• Pomiary kwantowe z minimalną utratą informacji o układzie (ang. quantum non-demolition 

experiments); 
• Kwantowy Efekt Zenona. 

 
Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki podczas mojej działalności naukowo-

dydaktycznej, jako stażysta oraz jako doktorant w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1996 – 
2001: 
 

• Prowadzenie zajęć laboratoryjnych z fizyki dla pierwszego roku fizyki; 
• Prowadzenie zajęć laboratoryjnych z NMR dla trzeciego roku fizyki; 
• Uczestnictwo w programie wymiany studentów fizyki z Polski i Niemiec, opieka nad grupami polskich i 

niemieckich studentów. 
 

Opieka naukowa nad młodszymi kolegami: 
 
W trakcie mojej pracy, jako docent (ang. Senior Lecturer) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Nottingham 

Trent podjąłem opiekę naukowa nad Dr. Seleną Richards, specjalistą z chemii analitycznej pracująca, jako 
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Lecturer na tym samym wydziale, oraz Dr. Andrew Seel’em, zatrudnionym, jako post doc w Grupie Spektroskopii 
Molekularnej w Rutherford Laboratory przy spalacyjnym źródle neutronów ISIS w Wielkiej Brytanii. Moja opieka 
naukowa obejmuje pomoc w opanowaniu zagadnień związanych z neutronową spektroskopią molekularną 
(metody QENS, INS, oraz NCS), a szczególnie aspektów eksperymentalnych i analizy danych ze szczególnym 
uwzględnieniem nowych metod nieparametrycznej analizy. Cały proces jest zaplanowany w taki sposób, aby 
wykorzystać istniejącą wiedzę w zakresie metod spektroskopii NMR oraz spektroskopii neutronowej jako 
podstawę do dalszego rozwoju i budowania poszerzonej ekspertyzy. Rezultatem mojej opieki naukowej jest 
powstanie szeregu nowych narzędzi do obróbki i analizy danych NCS, które zostały opracowane w ostatnim 
okresie przez Dr. Selene Richards. Narzędzia te bazują na uogólnionej metodzie Analizy Czynników Głównych 
(ang. Principal Component Analysis, PCA) stosowanej z powodzeniem przez Dr. Richards w chemometrii.  
Metody z grupy PCA zostały już zastosowane z powodzeniem do analizy danych NCS i opublikowane przez Dr. 
Richards w postaci (i) doniesienia konferencyjnego na konferencji Molecular Spectroscopy Users Meeting, 
Rutherford Laboratory, Abingdon, Wielka Brytania w październiku 2011, (ii) doniesienia konferencyjnego na 
konferencji APACT’13, Advances in Process Analytics and Control Technology, Edinburgh, Wielka Brytania w 
kwietniu 2013 oraz (iii) podczas wspólnych eksperymentów Rutherford Lab w grudniu 2011, gdzie wykorzystano 
metody PCA po raz pierwszy do analizy danych QENS oraz dyfrakcji neutronów w pomiarach efektu Haupta.     
 

J) Opieka naukowa nad studentami: 
 

W okresie 2011 – 2012, pracując, jako docent (ang. Senior Lecturer) na Uniwersytecie Nottingham Trent w 
Wielkiej Brytanii opiekowałem się następującymi pracami magisterskimi:   

• Natalya Baxter, praca pt. “Forensic osteo-archaeology of bone and teeth using NMR 
spectroscopy”; 
• Nuruj Choudhury, praca pt. “Counterfeit studies in food using NMR Spectroscopy”; 
• Ellie Colson, praca pt. “Chemical profiling of legal highs”; 
• John Gamble, praca pt. “Forensic osteo-archaeology of bone and teeth using NMR spectroscopy; 
• Stacey Pereira, praca pt. “Profiling of cannabinoids in a variety of seized cannabis samples”; 
• Philip  Thulbourn,  praca pt. “Counterfeit  studies  in  ancient  archaeology  using 
NMR Spectroscopy”; 
• Jo-Anne Webster, praca pt. “Legal highs spectroscopic studies”; 
• Ellis Mockridge, praca pt. “Investigation of drug addicts’ hair by solid state NMR”; 
• Susane Davies, praca pt. “Investigation of animal bones by solid state NMR spectroscopy”. 
 

W roku 2000, podczas pobytu w laboratorium LAIEM-CNRS, jako stypendysta rządu francuskiego, 
byłem nieformalnym opiekunem naukowym studenta biologii Alexandre Lehoux w okresie pisania przez niego 
pracy magisterskiej z zastosowania metod relaksacji wielokwantowych NMR na tlenie-17.  
 
 

K) Opieka nad doktorantami 
 

Podczas mojej działalności naukowo-dydaktycznej, jako postdoc w Instytucie Fizyki Freie Universitaet w 
Berlinie w latach 2002-2003 byłem nieformalnym opiekunem naukowych Karstena Miesel’ a w okresie jego 
studiów doktoranckich z zakresu dynamicznej jądrowej polaryzacji NMR i jej zastosowania w badaniu kinetyki 
reakcji par wolnych rodników w roztworach. W latach 2006-2007 podjąłem nieformalna opiekę naukowa nad 
Alexandrem Schnegg’ iem a w okresie jego studiów doktoranckich z zakresu wykorzystania impulsowych metod 
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EPR do badania układów fotosyntetycznych.  
 

L) Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych 
 

05/2012 – obecnie: Visiting Fellow, Uniwersytet Nottingham Trent,  
Wielka Brytania (załącznik A.5); 

 
05/2012 – obecnie: Visiting Fellow, Science and Technology Facilities Council, Oxford Harwell Research 

Centre, Rutherford Appleton Laboratory, Wielka Brytania (załącznik A.6); 
 

02/2011 – 04/2012: Senior Lecturer in Physical Chemistry, (pol. Docent), Uniwersytet Nottingham Trent, 
Wielka Brytania (załącznik A.7); 

 
10/2009 – 11/2010: Postdoc, grant Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), 

kontynuacja grantu EPSRC rozpoczętego na Uniwersytecie w Durham), Oxford E-Research Centre, 
Uniwersytet w Oksfordzie, Wielka Brytania (załącznik A.8); 

 
10/2008 – 09/2009: Postdoc, grant Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), Instytut 

Chemii, Uniwersytet Durham, Wielka Brytania (załącznik A.9); 
 

09/2007 – 02/2009: Indywidualny grant badawczy DFG, Science and Technology Facilities Council, 
Oxford Harwell Research Centre, Rutherford Appleton Laboratory, Wielka Brytania (załącznik 
A.10); 

 
01/2007 – 08/2007: Postdoc, Instytut Fizyki, Freie Universitaet Berlin, Niemcy  
(załącznik A.11); 

 
10/2003 – 12/2006: stypendysta programu Marie Curie, QUACS Research Training Network, Instytut 

Chemii, Technische Universitaet Berlin, Niemcy  
(załącznik A.12); 

 
01/2002 – 09/2003: Postdoc, Instytut Fizyki, Freie Universitaet Berlin, Niemcy  
(załącznik A.11); 
 
 
Wizyty i szkolenia w ramach wykorzystania wielkiej infrastruktury badawczej: Rutherford Appleton 

Laboratory przy źródle spalacyjnym ISIS, Wielka Brytania:  
 

2010 – 2013: wizyty w ramach realizacji grantu konsorcjum Uniwersytetu Nottingham Trent - 
Rutherford Appleton Laboratory przy źródle spalacyjnym ISIS (w sumie ponad 10 wizyt) – 
eksperymenty przy użyciu spektroskopii neutronowej do badania układów molekularnych i 
cialostalowych:  

 
04 – 05/2005: szkolenie z zakresu użycia nowego typu detektorów neutronów oraz nowego systemu 

akwizycji i obróbki danych zainstalowanych na spektrometrze Vesuvio - kontynuacja; 
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11 – 12/2004: szkolenie z zakresu użycia nowego typu detektorów neutronów oraz nowego systemu 
akwizycji i obróbki danych zainstalowanych na spektrometrze Vesuvio; 

02 – 03/2004: eksperymenty NCS na układach molekularnych (ciekle próbki H2O, D2O, H2, benzen, 
polikrystaliczny wodorek litu); 

 
01/2004: eksperymenty NCS na próbkach ciekłego HCl i DCl; 
 

11/2003: eksperymenty NCS na ciekłym benzenie. 
 
Wizyty i szkolenia w ramach wykorzystania wielkiej infrastruktury badawczej European Large Scale NMR Facility, 
CERM, Florencja, Włochy: 
 

07/2007: pomiary relaksacji wielokwantowej NMR na tlenie-17 w układzie fotosyntentycznym PS I;  
 

03/2003: pomiary NMR na tlenie-17 w uwodnionym układzie fotosyntentycznym PS I; 
  

10/2003: pomiary NMR na tlenie-17 w uwodnionym układzie fotosyntentycznym PS I; 
 

N) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych 
 
2011-2014 Członek Zespołu Ekspertów Panelu FAP5, Science and Technology Facilities Council (STFC), 
Wielka Brytania (załącznik A.17); 
 

O) Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych 
 
2011-2014 Recenzent dla Science and Technology Facilities Council (STFC), Wielka Brytania, opracowanie 
ponad 120 recenzji grantów na wykorzystanie wielkiej infrastruktury badawczej (załącznik A.17); 
 

P) Recenzowanie publikacji w czasopismach 
 
2007-2013 Nuclear Instruments and Methods B, 1 artykuł; 
2007-2013 Journal of Physics: Condensed Matter, 1 artykuł; 
2007-2013 Physical Review B, 1 artykuł; 
2002-2006 Applied Magnetic Resonance, 2 artykuły; 
Q) Inne osiągnięcia 
 
W trakcie mojej pracy, jako Senior Lecturer (docent) w Instytucie Chemii Uniwersytetu Nottingham Trent (NTU) 
w lutym 2011 opracowałem plan strategicznej współpracy pomiędzy NTU a Rutherford Appleton Laboratory przy 
źródle spalacyjnym ISIS w Wielkiej Brytanii. Idea współpracy polegała na zaangażowaniu naukowców z NTU w 
badania przy użyciu wielkiej infrastruktury badawczej. Strategia moja w tym względzie polegała na organizacji 
serii wykładów i seminariów oraz innych form propagowania informacji naukowej w NTU propagujących idee 
tego typu badań i przedstawiających możliwości Rutherford Laboratory w tym względzie. Dodatkowo 
uczestniczyłem w przygotowaniu wspólnych projektów badawczych przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej 
Rutherford Laboratory. Propagowałem również ideę użycia wielkiej infrastruktury badawczej, jako ośrodka 
szkoleniowego dla studentów i doktorantów. Dodatkowo, współorganizowałem wizyty naukowców z NTU w 
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Rutherford Laboratory. Przyczyniłem się również do uzyskania przez mojego współpracownika, Profesora Felixa 
Fernandez’a-Alonso, statusu wizytującego profesora na NTU w grudniu 2011.  
 Od roku 1999 utrzymuję aktywne kontakty z polską społecznością naukową mające na celu 
zainteresowanie polskich naukowców badaniami na terenie Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem 
wielkiej infrastruktury badawczej dostępnej w Rutherford Laboratory. Moja działalność koncentruje się wokół 
dwu wątków. Po pierwsze prowadzę działalność popularyzatorską przedstawiając możliwości, jakie oferuje 
Rutherford Laboratory poprzez serie wykładów, seminariów i doniesień konferencyjnych w Polsce. Celem jest tu 
stworzenie nowej społeczności użytkowników Rutherford Laboratory. Po drugie, tworze wspólny front badań w 
oparciu o współpracę z Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Badania te zaowocowały 
już kilkoma wspólnie zrealizowanymi w Rutherford Laboratory grantami pomiarowymi.   
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