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A. Osiągnięcie stanowiące podstawę wszczęcia postępowania
habilitacyjnego zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003
r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

1. Wprowadzenie

Jak osiągnięcie będące podstawą wszczęcia postępowania habilitacyjnego wskazuję
następujący cykl dziewięciu samodzielnych publikacji [H1-H9] zatytułowany ”Logiczna
struktura dynamiki relatywistycznej i klasycznej teorii elektromagnetyzmu oraz
możliwość alternatywnego sformułowania tych teorii”:

[H1] Krzysztof Rębilas, „Comment on „The Thomas rotation,” by John P. Costella et
al. [Am. J. Phys. 69 (8), 837-847 (2001)]”, American Journal of Physics 70 (11),
1163-1165 (2002).

[H2] Krzysztof Rębilas, “A way to discover Maxwell’s equations theoretically”,
Foundations of Physics Letters (obecnie: Foundations of Physics) 19 (4), 337-351
(2006).

[H3] Krzysztof Rębilas, “Reducing Maxwell’s equations to Gauss’ law”, Physics Essays
19 (3), 434-446 (2006).

[H4] Krzysztof Rębilas, “Alternative method of developing Maxwell’s fields”, Apeiron
14 (4), 464-480 (2007).

[H5] Krzysztof Rębilas, “Derivation of the relativistic momentum and relativistic
equation of motion from Newton’s second law and Minkowskian space-time
geometry”, Apeiron 15 (3), 206-221 (2008).

[H6] Krzysztof Rębilas, ”On the origin of ’longitudinal electrodynamic waves’ ”, EPL
83, 6007-p1-p5 (2008).

[H7] Krzysztof Rębilas, “Lorentz invariant three-vectors and alternative formulation of
relativistic dynamics”, American Journal of Physics 78, 294-299 (2010).

[H8] Krzysztof Rębilas, “Simple approach to relativistic spin dynamics”, American
Journal of Physics 79, 1064-1067 (2011).

[H9] Krzysztof Rębilas, “Thomas Precession and the Bargmann-Michel-Telegdi
Equation”, Foundations of Physics 41, 1800-1809 (2011).

Tematem przewodnim moich prac jest poszukiwanie podstawowych elementów
dynamiki relatywistycznej oraz elektromagnetyzmu, z których w sposób dedukcyjny
możliwe jest wyprowadzenie pełnego zakresu odpowiednich teorii [H2-H5, H7-H9] oraz
wskazanie hierarchicznego porządku odnośnie twierdzeń składających się na całość
danego obszaru wiedzy. Istotnym jest, że pewne składniki teorii, obecne uznawane za
podstawowe (jako postulaty lub mające uzasadnienie jedynie eksperymentalne), okazują
się być pochodnymi bardziej podstawowych założeń [H2-H5,H8]. Chodzi tu choćby o
równania Maxwella, które w standardowym ujęciu mają swe uzasadnienie w badaniach
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eksperymentalnych. Wiadomym jest, że tworzą one kowariantną strukturę w ramach
transformacji Lorentza. Tymczasem w pracach [H2-H4] pokazano nieznany aspekt teorii
elektromagnetyzmu Maxwella, a mianowicie iż wszystkie równania Maxwella można
zredukować do jednego z nich (prawa Gaussa). Mówiąc inaczej, równania Maxwella
(lub też bezpośrednio wyrażenia na pola elektryczne i magnetyczne) można wywieść
na drodze teoretycznej, korzystając jedynie z prawa Gaussa i transformacji Lorentza.
Podobnie, równanie opisujące dynamikę relatywistyczną spinu, tzw. równanie BMT,
zapostulowane przez autorów V. Bargmanna, L. Michela i V. L. Telegdi można
wyprowadzić ściśle z klasycznego nierelatywistycznego równania ruchu spinu [H8]. Co
więcej, oryginalna metoda zastosowana w [H8] przy wyprowadzeniu równania BMT
(tj. opis wielkości zdefiniowanej w układzie spoczynkowym - ”fizycznego” spinu - z
perspektywy układu laboratoryjnego) umożliwia poprawną interpretację tego równania,
gdy chodzi o zawartą w nim informację o tzw. precesji Thomasa [H9], co do tej pory
było przedstawiane błędnie w literaturze. Zrozumieniu precesji Thomasa poświęcony jest
artykuł [H1], gdzie efekt ten zostaje ukazany jako pochodna dylatacji czasu redukującej
prędkość pchnięcia Lorentza następującego w kierunku prostopadłym do aktualnej
prędkości.
Interesujące jest również to, iż postulowana ogólna postać równania ruchu dynamiki

relatywistycznej F⃗ = dp⃗/dt z wprowadzonym doń w sposób arbitralny pojęciem pędu
relatywistycznego p⃗ = mγv⃗, okazuje się być prostą konsekwencją równania Newtona
F⃗ = ma⃗ rozpatrzonego w czasoprzestrzeni Minkowskiego [H5].
Ważnym elementem mojej pracy związanej z sięgnięciem do fundamentów teorii

względności jest ukazanie możliwości odmiennego ogólnego sformułowania tej teorii
[H7] ze wskazaniem istotnych zalet pojęciowych nowego podejścia do dynamiki
relatywistycznej. W nowym ujęciu pokazuję, że oprócz dobrze znanych skalarnych
niezmienników teorii względności istnieją również Lorentzowsko niezmiennicze zwykłe
wektory z trójwymiarowej przestrzeni Euklidesa. Owe trójwymiarowe wektory
niezmiennicze, które są numerycznie takie same w każdym układzie odniesienia, są
zupełnie nieznane w powszechnie przyjętym ujęciu fizyki relatywistycznej. Jednak ich
status jest bardzo interesujący. Są one bowiem wielkościami nie tyle współzmienniczymi,
jak to jest w przypadku standardowo używanych czterowektorów i tensorów, co
prawdziwymi (numerycznymi) niezmiennikami i w tym sensie mają status wielkości
absolutnych. Podobny status ma przyspieszenie w czasoprzestrzeni Galileusza, a
równanie Newtona F⃗ = ma⃗, dla sił niezależnych od prędkości, stanowi przykład nie tylko
strukturalnie ale i numerycznie niezmienniczego równania. Ogólne równanie dynamiki
relatywistycznej mające identyczny status tyle że w czasoprzestrzeni Minkowskiego
zostało wyprowadzone w pracy [H7], gdzie pokazano również jego jawną postać dla
relatywistycznej teorii elektromagnetyzmu. Teoria zaproponowana przeze mnie jest więc
nie tylko kowariantna (strukturalnie niezmiennicza), ale również ściśle inwariantna w
sensie numerycznej niezmienniczości wszystkich elementów relatywistycznego równania
ruchu.
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Mimo bogatego materiału doświadczalnego potwierdzającego teorię elektromagne-
tyzmu zdarzają się prace publikowane w renomowanych czasopismach publikujące wyni-
ki doświadczalne oraz ich teoretyczne opracowanie, które zdaje się przeczyć istniejącemu
stanowi wiedzy na temat klasycznego elektromagnetyzmu. Przykładem tego jest artykuł
Monsteina i Wesleya [1], gdzie autorzy donoszą o zarejestrowaniu podłużnych fal elek-
tromagnetycznych, których nie przewiduje teoria Maxwella. Stało się to podstawą do
kwestionowania klasycznej teorii elektromagnetyzmu, co też zostało podchwycone przez
innych autorów. Aby dać odpór przedstawianym poglądom, w swojej pracy [H6] przed-
stawiam teoretyczne wyjaśnienie wyników eksperymentalnych uzyskanych w [1] oparte
całkowicie na teorii Maxwella. Interesujące jest, iż potrzebne było zastosowanie teorii
plazmy do ruchu ładunków w ziemi, które okazały się pośrednim źródłem promieniowa-
nia elektromagnetycznego dającego złudzenie istnienia fali podłużnej emitowanej z ante-
ny. Przewidywania mojej teorii znakomicie zgadzają się z wynikami eksperymentalnymi
Monsteina i Wesleya, których niestandardowa teoria odtwarzała wyniki doświadczenia
w sposób wysoce niesatysfakcjonujący. W kontekście tego problemu należy docenić wy-
niki moich wcześniejszych prac, które sprowadzają teorię Maxwell do pewnych bardziej
fundamentalnych twierdzeń, czyniąc ją w ten sposób lepiej ugruntowaną i bardziej wy-
magającą, gdy chodzi o ewentualne próby jej podważenia.
Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowe omówienie osiągnięć zawartych w

publikacjach [H1-H9]. Kolejność przedstawiania prac [H1-H9] przebiega w porządku
logicznym a nie chronologicznym. Ponieważ za osiągnięcie naukowe uważam nie tylko
końcowy rezultat pracy, ale często pewną nową koncepcję w rozumieniu danej teorii czy
dziedziny wiedzy oraz przeprowadzone rozumowanie, które uzyskany wynik uzasadnia,
opis poniższy musi być stosunkowo dość szczegółowy.

2. Niestandardowe ujęcie dynamiki relatywistycznej

2.1. Dedukcyjne uzasadnienie formuły na pęd relatywistyczny i postaci
relatywistycznego równania ruchu

Jednym z ważniejszych pojęć teorii względności jest pęd relatywistyczny p⃗ = mγv⃗,
który wprowadzany jest do teorii w oparciu o rozważania na temat zderzeń sprężystych
i poszukiwanie wielkości będącej zachowanej w takich zderzeniach. Tak zdefiniowany pęd
nie jest powiązany w żaden logiczny sposób z pojęciem siły. Relatywistyczne równanie
ruchu F⃗ = dp⃗/dt jest więc pewnym dodatkowym postulatem wiążącym relatywistyczną
siłę F⃗ z pędem. W swej pracy [H5] pokazałem jak definicja pędu relatywistycznego
wynika w sposób automatyczny z zastosowania drugiej zasady dynamiki Newtona
F⃗R = ma⃗R w czasoprzestrzeni Minkowskiego. Zaletą takiego ujęcia jest to, że
otrzymujemy zarazem postać formuły definiującej pęd i od razu również związek
pędu z relatywistyczną siłą, czyli równanie ruchu w czasoprzestrzeni Minkowskiego
F⃗ = dp⃗/dt. Zamiast użycia dwóch niezależnych postulatów (tj. definicji pędu wziętej
z postulowanej zasady zachowania oraz postulowanego związku siły i pędu) praca [H5]
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pokazuje możliwość uzasadnienia dynamiki relatywistycznej w sposób dedukcyjny na
bazie uznanego nierelatywistycznego związku F⃗R = ma⃗R i struktury czasoprzestrzeni
Minkowskiego. Ważne jest również to, że tradycyjne ujęcie teorii względności uzasadnia
postać równania ruchu F⃗ = dp⃗/dt argumentem o jego kowariantnej formie jedynie dla
siły Lorentza. Moje podejście zapewnia strukturalną niezmienniczość relatywistycznego
równania ruchu dla siły o dowolnej naturze, co znacząco wzmacnia status tego równania.
Zauważyć należy także, że myślowe eksperymenty (specjalnie zaaranżowane zderzenia)
prowadzące do wzoru na pęd relatywistyczny dotyczą zawsze bardzo szczególnych
sytuacji, gdzie zderzeniu ulegają ciała o tych samych masach. Postulat tworzony na
drodze analizy tak swoistych zderzeń musi budzić zastrzeżenia, gdy chodzi o jego ogólną
ważność. Tego problemu nie ma w dedukcyjnym ujęciu zaproponowanym w pracy [H5].
Główny rezultat pracy [H5] streszcza się w wyprowadzonej relacji między siłą

F⃗R wziętą z równania Newtona F⃗R = ma⃗R obowiązującego w chwilowym układzie
spoczynkowym ciała a wielkością zdefiniowaną w układzie laboratoryjnym, tj. pędem
relatywistycznym. Okazuje się bowiem, że obowiązywanie równania Newtona w
chwilowym układzie spoczynkowym w przestrzeni Minkowskiego pociąga za sobą, iż:

F⃗R =
(
dp⃗

dt

)
∥
+ γ

(
dp⃗

dt

)
⊥
. (1)

Indeksy po prawej stronie równania oznaczają odpowiednio składowe równoległe i
prostopadłe do wektora prędkości v⃗. W naturalny sposób pojawia się po prawej
stronie (1) relatywistycznie zdefiniowany pęd p⃗ = mγv⃗. Jeśli zdefiniujemy w układzie
laboratoryjnym siłę relatywistyczną F⃗ jako:

F⃗ ≡

(F⃗R)∥, (F⃗R)⊥
γ

 , (2)

wówczas na mocy (1) otrzymujemy relatywistyczne równanie ruchu F⃗ = dp⃗/dt.
Pojęciowa różnica w takim ujęciu dynamiki relatywistycznej w stosunku do
standardowego podejścia zasadza się na tym, że równanie (2) nie jest transformacją
Lorentza uprzednio zdefiniowanej siły, ale definicją relatywistycznej siły F⃗ uczynioną w
oparciu o siłę F⃗R zdefiniowaną równaniem Newtona. Z kolei pojęcie pędu zdefiniowanego
jako p⃗ = mγv⃗ w naturalny sposób pojawia się w relacji (1), co dzięki (2) czyni pęd
relatywistyczny od razu formalnie związanym z relatywistyczną siłą równaniem F⃗ =
dp⃗/dt. Jako że nasz wynik uzyskany został dla dowolnego układu laboratoryjnego, więc
w każdym układzie laboratoryjnym równanie ruchu ma taką samą postać, co dowodzi
jego kowariantnej struktury bez konieczności wprowadzania rachunku tensorowego, jak
to się czyni w tradycyjny sposób.
Ponieważ powyższa procedura może być zastosowana w przypadku dowolnej siły

F⃗R, dowodzi to, iż równanie F⃗ = dp⃗/dt jest strukturalnie niezmiennicze dla wszystkich
sił występujących w przyrodzie.
Pewnym dodatkowym aspektem proponowanej w [H5] teorii jest nowa możliwość

przeprowadzania transformacji siły między różnymi układami laboratoryjnymi poprzez
sukcesywne rzutowanie wektora siły na kierunki wektorów prędkości ciała w
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odpowiednim układzie odniesienia. Aby przetransformować siłę F⃗ ′ daną w układzie S ′

do układu S stosujemy dwukrotnie procedurę rzutowania według wzoru (2). Najpierw,
na podstawie (2), mamy:

F⃗R =
(
(F⃗ ′)∥w⃗ , γw(F⃗ ′)⊥w⃗

)
, (3)

gdzie w⃗ to prędkość ciała w układzie S ′ i względem niej wykonujemy rzutowanie.
Następnie, stosując jeszcze raz tę samą formułę (2), dostajemy:

F⃗ =

(F⃗R)∥v⃗ , (F⃗R)⊥v⃗γv
 , (4)

gdzie v⃗ to prędkość ciała w układzie S i tym razem to v⃗ wyznacza kierunek rzutowania.
Związek (4) w połączeniu z (3) przedstawia relację między siłami F⃗ i F⃗ ′. Jako przykład
wzięto w pracy [H5] siłę czysto Coulombowską F⃗ ′ = (0, qE ′y, 0) w sytuacji przedstawionej
na Rys. 1. Stosując opisaną powyżej procedurę dwukrotnego rzutowania, otrzymuje się

Rysunek 1. Sytuacja z perspektywy układu S′.

wzór na siłę w układzie S w postaci:

F⃗ = (q
γVE

′
yV

c2
vy, q
E ′y
γV
, 0) ≡ (qBzvy, qEy, 0). (5)

Niespodziewanie siła F⃗ okazuje się mieć niezerową składową Fx i, jak można zauważyć,
jest to siła Lorentza F⃗ = qE⃗ + qv⃗ × B⃗ dla rozważanej konfiguracji ładunków.
Przedstawiony w pracy [H5] przykład jest o tyle instruktywny, że pokazuje możliwość
uzyskania siły Lorentza z siły Coulomba działającej na pojedynczy ładunek (w typowym
podejściu analizuje się zmianę gęstości wielu ładunków spowodowane skróceniem
Lorentza) oraz uświadamia konieczność uwzględnienia efektu zwanego rotacją Thomasa.

2.2. Sformułowanie dynamiki relatywistycznej w oparciu o Lorentzowsko
niezmiennicze wektory z trójwymiarowej przestrzeni Euklidesa

Jednym z ważniejszych rezultatów pracy [H7] jest pokazanie, że oprócz dobrze znanych
skalarnych niezmienników transformacji Lorentza w ramach teorii względności istnieją



7

również nieznane dotychczas Lorentzowsko niezmiennicze wektory trójwymiarowe
należące do zwykłej przestrzeniu Euklidesa. Podstawowym niezmiennikiem teorii
przedstawionej w [H7] jest charakteryzujący dynamikę ciała wektor (dp⃗/dt)∥ +
γv(dp⃗/dt)⊥. Wektor ten jest nie tylko strukturalnie ale i numerycznie taki sam w każdym
układzie odniesienia, tzn.(dp⃗

dt

)
∥
+ γv

(dp⃗
dt

)
⊥
=
(dp⃗′
dt′

)
∥v′
+ γv′

(dp⃗′
dt′

)
⊥v′
, (6)

gdzie wielkości nieprimowane dotyczą układu odniesienia S, a primowane określone są w
układzie S ′. Kontrastuje to z czterowektorami w czasoprzestrzeni Minkowskiego, które
nie są numerycznie niezmiennicze, a jedynie współzmienniczo zmieniają się względem
transformacji Lorentza. Wektor (dp⃗/dt)∥ + γv(dp⃗/dt)⊥ może być zatem uznany jako
uniwersalna (w każdym układzie numerycznie taka sama) miara efektu działania siły,
w analogii do ma⃗ w fizyce Newtonowskiej. W związku z tym praca [H7] pokazuje, iż
możliwe staje się sformułowanie dynamiki w oparciu o trójwymiarowe niezmienniki
transformacji Lorentza. W [H7] pokazano, iż naturalnym wyborem na relatywistyczne
równanie ruchu jest równanie:

F⃗R(t, x⃗) =
(dp⃗
dt

)
∥
+ γv

(dp⃗
dt

)
⊥
, (7)

gdzie F⃗R(t, x⃗) przedstawia formułę na siłę (Newtonowską) działającą w chwilowym
układzie spoczynkowym ciała wyrażoną jednak poprzez wielkości (t, x⃗) z układu
laboratoryjnego. Obie strony równania (7) są trójwymiarowymi niezmiennikami
transformacji Lorentza, więc całe równanie jest nie tylko strukturalnie ale i numerycznie
takie samo w każdym układzie odniesienia. Takiej cechy nie posiada standardowo
używane równanie F⃗ = dp⃗/dt, które jest wkomponowane w czterowektorową strukturę
mającą postać Kµ = dpµ/dτ , gdzie pµ = (mγvc, p⃗), Kµ = (K0, K⃗) = (γv F⃗ ·
v⃗/c, γv F⃗ ). Nie jest ono niezmiennicze, bo niezmiennicze nie są czterowektory p

µ i
Kµ, a jedynie współzmiennicze względem transformacji Lorentza. Co więcej, równanie
Kµ = dpµ/dτ jest zbudowane na bazie nadmiarowych obiektów jakimi są czterowektory
pµ i Kµ (tj. ich zerowa składowa nie jest niezależna od składowych przestrzennych).
Elegancja teorii względności polegająca na jej kowariantnym sformułowaniu jest zatem
okupiona wprowadzeniem nadmiarowych obiektów. Tymczasem w zaproponowanym
w mej pracy [H7] równaniu (7), które jak najbardziej spełnia warunek strukturalnej
niezmienniczości, występują jedynie niezależne elementy, każdy o istotnym znaczeniu
fizycznym. Unika się tu zatem tworzenia sztucznej konstrukcji celem zapewnienia
kowariantnego sformułowania teorii i otrzymuje się nadto coś więcej, a mianowicie
numeryczną niezmienniczość.
Równanie (7) może zostać zastosowane bezpośrednio w dziedzinie elektromagnety-

zmu. Jego postać w układzie odniesienia S to:(dp⃗
dt

)
∥
+ γv

(dp⃗
dt

)
⊥
= qE⃗R (8)

a w układzie S ′:(dp⃗′
dt′

)
∥v′
+ γv′

(dp⃗′
dt′

)
⊥v′
= qE⃗R. (9)
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Porównując do standardowego ujęcia elektrodynamiki praca [H7] oferuje znaczące
uproszczenie. Pokazuje bowiem, iż przy przejściu od układu do układu nie musimy
dokonywać żadnej transformacji pól elektrycznego i magnetycznego, bowiem w
każdym układzie odniesienia w zaproponowanym równaniu ruchu występuje jedna
i ta sama funkcja, a mianowicie natężenie pola E⃗R zdefiniowane w chwilowym
układzie spoczynkowym cząstki. Matematyczną i pojęciową przejrzystość tego podejścia
podkreśla fakt, iż lewa strona równania ruchu (dp⃗/dt)∥+γv(dp⃗/dt)⊥ przedstawia wektor
będący numerycznie taki sam w każdym układzie odniesienia i jako taki może by uznany
jako uniwersalna miara efektu działania siły. Co więcej, widać iż do sformułowania
równania ruchu nie musimy znać pól E⃗ i B⃗, ale wystarcza pole E⃗R, co sugeruje,
iż równania Maxwella dla pól E⃗ i B⃗ można by zredukować do praw pozwalających
wyznaczyć pole E⃗R.
Pole E⃗R w równaniu (8) czy (9) można wyrazić przez standardowo używane pola

E⃗ i B⃗, (dp⃗
dt

)
∥
+ γv

(dp⃗
dt

)
⊥
= q(E⃗∥ + γvE⃗⊥) + qγvv⃗ × B⃗. (10)

Przy okazji zatem pokazano w pracy [H7], iż z łonie klasycznego elektromagnetyzmu
możemy znaleźć Lorentzowskie niezmienniki trójwymiarowe. A mianowicie

E⃗∥ + γvE⃗⊥ + γvv⃗ × B⃗ (11)

jest niezmiennikiem, gdyż jest to pole E⃗R tyle że wyrażone przez wielkości z układu
laboratoryjnego.
Na potwierdzenie oryginalności idei zawartych w artykule [H7] pozwolę sobie

przytoczyć fragmenty recenzji tej pracy napisanych przez trzech recenzentów American
Journal of Physics. R1: ”The author has come up with an interesting fact about
Special Relativity that I have never encountered before.(. . . ) I think it is unlikely
that the author’s invariant vector has not been noticed in 100+ years of worldwide
study of Special Relativity. But, like the Terrell Effect (apparent rotation of a fast-
moving object), it’s not impossible that Dr. Rebilas has caught something that escaped
everyone’s notice all this time.” R2: ”I think this is a rather interesting paper (. . . ).”
R3: ”This is an interesting paper, which demonstrates that there exists a three-vector
for a moving particle which is completely invariant, rather than just covariant, for any
inertial reference frame. This is news to me, and a quick perusal of several textbooks
on special relativity fails to reveal it as well.” Sama fakt iż artykuł [H7] recenzowało
trzech recenzentów (zwykle jest dwóch lub jeden) świadczy o tym, że zaprezentowane
podejście do teorii względności jest nieszablonowe i wymagało szczególnie wnikliwego
zrecenzowania opartego na opinii kilku niezależnych osób.



9

3. Teoria elektromagnetyzmu

3.1. Teoretyczne wyprowadzenie równań Maxwella

Równania Maxwella reprezentują prawa fizyki odkryte na drodze eksperymentalnej.
W swym artykule [H2] przedstawiam sposób, w jaki równania Maxwella mogą zostać
odkryte na drodze teoretycznej. Podstawą ich wyprowadzenia jest prawo Coulomba i
transformacja Lorentza. Znane są prace, w których autorzy wyprowadzają na bazie
pewnych nietrywialnych założeń pola elektromagnetyczne zgodne z teorią Maxwella [2].
Praca [H2] oferuje metodę otrzymania równań Maxwella, co znacząco redukuje ilość
potrzebnych założeń. Inne prace [3–5] zmierzające do wyprowadzenia równań Maxwella
bazują na postulowanych generalizacjach, co czyni te podejścia niesatysfakcjonującymi.
Zaprezentowane w [H2] podejście ujawnia pewną hierarchię ważności w ramach
klasycznej teorii elektromagnetyzmu. Artykuł zawiera silną sugestię, iż podstawowym
równaniem jest prawo Gaussa (równoważne prawu Coulomba), a pozostałe równania
Maxwella są jedynie konsekwencją tego prawa i struktury czasoprzestrzeni, która
poprzez transformację Lorentza pozwala zdefiniować pola E⃗ i B⃗ oraz ustala związki
między tymi polami właśnie w formie pozostałych równań Maxwella. Znanym faktem
jest, że równania Maxwella tworzą kowariantną strukturę ze względu na transformację
Lorentza. Moja praca [H2] pokazuje coś więcej, ukazuje bowiem możliwość teoretycznego
wyprowadzenia tychże równań w oparciu o transformację Lorentza.
Podstawowym związkiem, dowiedzionym w sposób całkiem ogólny w pracy [H2]

jest relacja między siłami w różnych układach odniesienia S i S ′, z których S ′ ma w S
prędkość V⃗ :

F⃗ = F⃗ ′∥ + γF⃗
′
⊥ + γv⃗ ×

 V⃗
c2
× F⃗ ′

 . (12)

Nie jest to typowa transformacja Lorentza siły F⃗ , bowiem prawa strona powyższej
równości zawiera prędkość v⃗ ciała w układzie S (a nie w S ′). Zaletą (12) jest jednak to,
że pokazuje ona, iż siłę F⃗ zawsze można przedstawić w formie:

F⃗ = E⃗ + v⃗ × B⃗, (13)

gdzie

E⃗ = F⃗ ′∥ + γF⃗ ′⊥ (14)

i

B⃗ = γ

 V⃗
c2
× F⃗ ′

 (15)

oraz obowiązuje

B⃗ = V⃗
c2
× E⃗ . (16)
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Wielkości zdefiniowane równaniami (14) oraz (16) są całkowicie ogólne, bowiem są
elementami składowymi całkowicie dowolnej siły F⃗ ′, na którą nie nakłada się na tym
etapie jeszcze żadnych ograniczeń.
Jeśli jednak utożsamimy siłę F⃗ ′ z siłą Coulomba F⃗ ′ = qE⃗ ′ w układzie S ′, równanie

(13) przyjmuje postać:

F⃗ = qE⃗ + qv⃗ × B⃗, (17)

gdzie wielkości E⃗ i B⃗ powiązane są z polem Coulombowskim E⃗ ′ danym w S ′ relacjami

E⃗ = E⃗ ′∥ + γE⃗
′
⊥ (18)

i

B⃗ =
V⃗

c2
× E⃗. (19)

Otrzymujemy zatem wzór na siłę (17) w dowolnym układzie odniesienia S związaną z
obecnością pola elektrycznego E⃗ ′ w układzie S ′. To, czy wielkości E⃗ i B⃗ są tożsame ze
znanymi z teorii klasycznego elektromagnetyzmu polami elektrycznym i magnetycznym
(a wtedy wzór (17) przedstawiałby siłę Lorentza) wymaga dowodu. Dalsza część pracy
[H2] polega na pokazaniu, iż wyprowadzone teoretycznie wielkości E⃗ i B⃗ zdefiniowane
równaniami (18) i (19) spełniają w sposób tożsamościowy następujące relacje:

∇⃗ · E⃗ = ρ
ϵ0
, (20)

∇⃗ × B⃗ − 1
c2
∂E⃗

∂t
=
j⃗

c2ϵ0
, (21)

∇⃗ × E⃗ + ∂B⃗
∂t
= 0, (22)

∇⃗ · B⃗ = 0. (23)

Są to oczywiście równania Maxwella, co dowodzi, że wielkości E⃗ i B⃗ mogą być
utożsamione z klasycznymi polami elektrycznym i magnetycznym a siła F⃗ w równaniu
(17) z siłą Lorentza. W ten sposób teoria elektromagnetyzmu okazuje się być
algebraiczną konsekwencją transformacji Lorentza i prawa Gaussa. Innymi słowy,
praca [H2] dowodzi, iż równania Maxwella to algebraiczne tożsamości dla wielkości
zdefiniowanych w równaniach (18) i (19). Jedynym warunkiem jest obowiązywanie prawa
Gaussa w układzie spoczynkowym źródła pola. Prawa Maxwella można zatem wywieść
na drodze teoretycznej. Interesującym jest również to, iż rozwiązania równań Maxwella
obejmują pola zależne od przyspieszenia źródła, który to fakt nie musiał być brany
pod uwagę przy wyprowadzaniu tych równań. Istotnym jest, że dowód relacji (20)-(21)
jest przeprowadzony dla transformacji Lorentza w najogólniejszej postaci (wykluczając
obroty):

r⃗ ′ = r⃗ +
γ − 1
V 2
(V⃗ · r⃗)V⃗ − γV⃗ t, t′ = γ

t− V⃗ · r⃗
c2

 , (24)

co zapewniło klarowność całemu wywodowi i doprowadziło bezpośrednio do
ostatecznych rezultatów niewymagających dalszego uogólniania.
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3.2. Wyprowadzenie ogólnych pól elektromagnetycznych

Zaprezentowany w pracy [H2] wywód prowadzący do równań Maxwella opiera się na ana-
lizie ładunku poruszającego się ruchem jednostajnym. Swego rodzaju ekstra benefitem
są rozwiązania równań Maxwella, które obejmują także przypadek przyspieszających
źródeł pola. Te rozwiązania nie znajdują uzasadnienia w wyprowadzeniu równań Ma-
xwella przeprowadzonym w [H2] dla układów będących w ruchu jednostajnym względem
źródeł. Okazuje się jednak, że ogólne pola elektromagnetyczne można wyprowadzić tak-
że na drodze teoretycznej. Artykuły [H3,H4] poświęcone są zagadnieniu bezpośredniego
znalezienia ogólnych pól E⃗ i B⃗ wychodząc z prawa Gaussa i dodatkowego założenia o re-
tardowanym charakterze oddziaływań elektromagnetycznych. W porównaniu do innych
artykułów na ten temat, w pracach [H3,H4] zastosowano minimalną ilość założeń i nie
dokonano żadnych nieuzasadnionych uogólnień.
Punktem wyjścia w pracach [H3,H4] jest ponownie ogólna relacja (12) i wynikające

z niej wzory (17), (18) i (19). Tym razem jednak, weryfikacja wielkości E⃗ i B⃗ pod kątem
tego, czy są to pola elektromagnetyczne polega na zastosowaniu wzoru (18) do jawnej
postaci pola E⃗ ′ danej dzięki założonemu prawu Gaussa:

E⃗ ′ =
Q

4πϵ0

R⃗′

R′3
, (25)

co prowadzi do wyniku na wielkość E⃗ w postaci:

E⃗ =
Q

4πϵ0

 n⃗− β⃗
γ2(1− β⃗ · n⃗)3R2


ret

. (26)

Powyższy wynik pozwala zinterpretować E⃗ jako pole elektryczne od jednostajnie
poruszającego się źródła Q. Nietrywialnym jest wykorzystanie tego wyniku w przypadku
przyspieszającego źródła. W pracach [H3, H4] pokazano jak rezultat (26) w połączeniu
z prawem Gaussa pozwala znaleźć pole E⃗ w przypadku przyspieszającego źródła, które
w retardowanej chwili było w spoczynku. Jako wynik przeprowadzonego rozumowania
otrzymano:

E⃗ =
Q

4πϵ0

[
n⃗

R2

]
ret

+
Q

4πϵ0c2

[
n⃗× (n⃗× a⃗)
R

]
ret

. (27)

Jest to poprawne pole elektryczne w teorii elektromagnetyzmu Maxwella dla
przyspieszającego źródła, które można przetransformować do układu, w którym
retardowana prędkość źródła jest niezerowa. Otrzymuje się wówczas znane z teorii
Maxwella pole:

E⃗ =
Q

4πϵ0

 n⃗− β⃗
γ2(1− β⃗ · n⃗)3R2


ret

+
Q

4πϵ0c2

 n⃗× (n⃗− β⃗)× a⃗
(1− β⃗ · n⃗)3R


ret

. (28)

Na szczególną uwagę zasługuje fakt dowiedziony w [H3,H4], iż z prawa Gaussa i
zasady zachowania ładunku wynika prawo Ampera: ∇⃗ × B⃗ − ∂E⃗/c2∂t = j⃗/c2ϵ0. Wynik
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ten pozwala znaleźć pole B⃗ na podstawie znajomości E⃗ danego równaniem (27). W
rezultacie otrzymuje się, zgodnie z teorią Maxwella, iż:

B⃗ =
n⃗ret
c
× E⃗, (29)

Powyższe wyniki uzyskane w pracach [H3,H4] wskazują na możliwość zredukowania
równań Maxwella do prawa Gaussa i prawa o retardowanym charakterze propagacji pól
elektromagnetycznych. (W pracy [H4], dla uproszczenia wywodu, pojawia się jeszcze
założenie o obowiązywaniu wzoru na siłę Lorentza w każdym układzie odniesienia, co
jednak jest możliwym do uzasadnienia na bazie wzoru (12), jak uczyniono to w pracy
[H3]. Natomiast czwarte założenie poczynione w [H4] ma znaczenie jedynie operacyjne
pozwalające zawęzić pole poszukiwań możliwych formuł na pola elektromagnetyczne.)
Wydaje się, że możliwość ograniczenia praw Maxwella do tylko jednego z nich ma
fundamentalne znaczenie, gdy chodzi o zrozumienie podstaw elektromagnetyzmu.

4. Problem podłużnych fal elektromagnetycznych

W 2002 roku w poważnym czasopiśmie Europhysics Letters ukazał się artykuł Monsteina
i Wesleya [1] głoszący odkrycie podłużnych fal elektrodynamicznych nieprzewidywanych
przez teorię elektromagnetyzmu Maxwella. Autorzy zaprezentowali zarówno wyniki
doświadczalne wraz z opisem zastosowanej metody oraz teorię tłumaczącą uzyskane
rezultaty. W swej pracy [H6] podaję ogólne argumenty wskazujące, iż zaproponowana
przez autorów teoria wymaga złamania prawa zachowania ładunku, co wydaje się
niemożliwym do zaakceptowania. Jednakże wyniki doświadczalne uzyskane przez
autorów są same w sobie dość intrygujące i rzeczywiście zdają się sugerować istnienie
podłużnych fal elektromagnetycznych. W związku z tym w pracy [H6] podjąłem
wyzwanie bezpośredniego wytłumaczenia otrzymanych w eksperymencie wyników
jedynie w oparciu o klasyczną teorię elektromagnetyzmu. Jako źródło mierzonych pól
wskazałem w [H6] wtórne prądy płynące w ziemi a indukowane przez antenę, czego
zupełnie nie wzięto pod uwagę w pracy [1]. Orientacja wektora pola elektrycznego takich
pól ma kierunek od anteny do punktu obserwacji, co myląco wzięto w [1] jako dowód
na istnienie podłużnych fal elektromagnetycznych. Interesującym jest, że do ilościowego
wyjaśnienia otrzymanych rezultatów konieczne było założenie o plazmowym charakterze
ruchu ładunków w ziemi, tak że wykorzystywane w [H6] równanie ruchu ma postać:

ρm
Dv⃗

dt
= ρe(E⃗ + qv⃗ × B⃗)− ρmνv⃗ − ∇⃗p (30)

O ile mi wiadomo, nigdy wcześniej nie zaprezentowano takiego podejścia do ruchu
ładunków w ziemi. Łącząc równanie (30) z równaniami Maxwella pokazuję w [H6], iż
prowadzi to do istnienia podłużnych fal prądowych danych formułą:

j⃗(r, t) = j0k̂
e−αrei(βr−ωt)

r
, (31)

gdzie:

α =
[ 1
2D
(
√
ω4e + (ν2 − 2ω2e)ω2 + ω4 + ω2e − ω2)

]1/2
, β =

νω

2Dα
. (32)
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Prądy te emitują falę (imitującą falę podłużną jakoby wysłaną wprost z anteny) o mocy:

⟨S(ρ)⟩t ∝
[∫ ∞
0

∫ 2π
0

e−αr
′
cos(βr′ + ka|r⃗ − r⃗ ′|) cosϕ

|r⃗ − r⃗ ′|
dr′dϕ

]2
+

+
[∫ ∞
0

∫ 2π
0

e−αr
′
sin(βr′ + ka|r⃗ − r⃗ ′|) cosϕ

|r⃗ − r⃗ ′|
dr′dϕ

]2
, (33)

która jest rejestrowana przez odbiornik. Wynik powyższy został wykorzystany w [H6] do
numerycznych obliczeń celem odtworzenia wyników eksperymentalnych. W porównaniu
do teorii z oryginalnej pracy Monsteina i Wesleya [1] (Rys. 2), otrzymana przeze

Rysunek 2. Wyniki eksperymentalne i krzywa teoretyczna otrzymana przez
Monsteina i Wesleya [1].
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Rysunek 3.Krzywa teoretyczna otrzymana na podstawie wzoru (33) wyprowadzonego
w pracy [H6]. Strzałką wskazano lokalne maksimum w odległości 37 m zignorowane w
pracy Monsteina i Wesleya.

mnie na podstawie wzoru (33) krzywa (Rys. 3) zdecydowanie lepiej oddaje rezultaty
doświadczenia: poprawnie odtwarza generalny spadek mocy sygnału z odległością od
anteny oraz obecność i miejsce ekstremów sygnału (w oryginalnej pracy jest ich zbyt
wiele i są ulokowane w niewłaściwych miejscach). Szczególnie satysfakcjonujące jest to,
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że teoria zaprezentowana przeze mnie wskazuje na obecność ekstremum zignorowanego
przez Monsteina i Wesleya i ukrytego pod ich krzywą teoretyczną. Istotnym jest też, że
oprócz ogólnych argumentów na rzecz teorii Maxwella ukazanych w pracach [H2-H4],
praca [H6] broni skutecznie statusu równań Maxwella jako poprawnej teorii w sposób
bezpośredni odnosząc ją do bardzo szczególnego eksperymentu. Jest to o tyle ważne,
iż pracę [1] zaczęto cytować w literaturze na poparcie tez podważających słuszność
klasycznej teorii elektromagnetyzmu.

5. Dynamika relatywistyczna spinu

5.1. Relatywistyczne równanie ruchu spinu

Relatywistyczne równanie ruchu spinu (tzw. równanie BMT):

Ṡµ =
ge

2mc
[F µνSν +

1
c2
Uµ(SλF λνUν)]−

1
c2
Uµ(SνU̇ ν), (34)

(gdzie Sµ to czterowektor spinu, Uµ - czteroprędkość, F µν - tensor pola
elektromagnetycznego) zostało zaproponowane przez V. Bargmanna, L. Michela i V. L.
Telegdi [6] jako uogólnienie równania nierelatywistycznego przy dodatkowym warunku
ortogonalności czterowektora spinu i czteroprędkości. Mimo różnych prób uzasadnienia
postulowanego równania (34) nieznane było ścisłe jego wyprowadzenie w szczególności
uwzględniające cząstki neutralne przyspieszane przez siły inne niż siła Lorentza. Lukę
tę wypełnia moja praca [H8], gdzie równanie BMT (34) wyprowadzone jest w sposób
jednoznaczny i obejmujący wszystkie możliwe rodzaje cząstek obdarzonych spinem.
Rozumowanie opiera się na przeprowadzeniu transformacji Lorentza czterowektora
szybkości zmiany spinu ṡµ określonego w układzie spoczynkowym cząstki:

ṡµ =
(
s⃗ · ˙⃗β′, ge

2mc
s⃗× B⃗′

)
, (35)

które to wyrażenie dostaje się jako pochodną warunku ortogonalności SµUµ = 0.

Istotnym jest, że w dalszym wyprowadzeniu nie korzystam z relacji ˙⃗β′ = (e/mc)E⃗ ′,
jak to się zwykle czyni, wiążącej przyspieszenie cząstki w układzie spoczynkowym z
polem elektrycznym. Zawężałoby to ważność naszego rozumowania jedynie do cząstek
naładowanych. Zastosowanie bezpośrednio transformacji Lorentza do (35) jest na
pewno niezwykle skomplikowane (trzeba przetransformować według ogólnych relacji
analogicznych do (24) nie tylko sam czterowektor ṡµ ale również przekształcić pole
magnetyczne B⃗′ z układu spoczynkowego do laboratoryjnego) i być może dlatego
droga ta nigdy dotychczas nie została pokonana. W swej pracy [H8] z pomocą kilku
trików technicznych problem transformacji czterowektora (35) okazuje się nie być nadto
karkołomny i ostatecznie dostaje się w sposób ścisły najogólniejszą postać równania
BMT (34).
Jednakże najważniejszym problem poruszonym w mej pracy [H8] jest kwestia

sformułowania teorii BMT od razu w języku ”fizycznego” spinu s⃗ zdefiniowanego w
układzie spoczynkowym cząstki zamiast używania ogólnego czterowektora spinu Sµ nie
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mającego żadnej bezpośredniej interpretacji fizycznej. Taka teoria jest przedstawiona w
pracy [H8]. Oprócz większej intuicyjności tak sformułowanej teorii dostaje się ponadto
równanie ruchu, które w sposób automatyczny i jawny pokazuje obecność precesji
Thomasa jako jednego z czynników determinujących ruch spinu. Oryginalne równanie
BMT nie ujawnia, że (ani jak) precesja Thomasa zostaje uwzględniona, bowiem ten
efekt relatywistyczny tyczy się bezpośrednio wektora spinu s⃗, a nie czterowektora Sµ

używanego w teorii BMT.
Opis spinu s⃗ zdefiniowanego w układzie spoczynkowym przeprowadzany z

perspektywy układu laboratoryjnego może wydawać się czymś wewnętrznie sprzecznym.
W pracy [H8] przedstawiłem jednak jednoznaczną metodę analizy wielkości własnej
z pozycji obserwatora w laboratorium. Najistotniejszym elementem jest zauważenie, iż
parametr transformacji Lorentza β⃗ można uznać, z perspektywy układu laboratoryjnego,
za wielkość w ogólności zależną od czasu i w związku z tym podlega ona różniczkowaniu
po czasie. Czyli spin s⃗, dany transformacją Lorentza

s⃗ = S⃗ +
γ2

γ + 1
(β⃗ · S⃗)β⃗ − γβ⃗S0 (36)

staje się w tym ujęciu funkcją dwóch zmiennych s⃗ = s⃗ (Sµ, β⃗) i szybkość zmiany spinu
należy w układzie laboratoryjnym obliczać jako:(

ds⃗

dt

)
lab

=
(
ds⃗

dt

)
β⃗=constant

+
(
ds⃗

dt

)
S=constant

. (37)

Pierwszy człon po prawej stronie to nic innego jak szybkość zmiany spinu w chwilowym
układzie spoczynkowym, natomiast drugi człon wymaga dość żmudnego różniczkowania
parametru β⃗ i γ(β⃗). Ostateczny wynik jest jednak zaskakująco prosty, bowiem:(

ds⃗

dt

)
lab

=
ge

2γmc
s⃗× B⃗′ + ω⃗T × s⃗, (38)

gdzie ω⃗T to prędkość kątowa precesji Thomasa. Rezultat (38) jest zwykle uzyskiwany na
drodze odrębnej analizy zachowania chwilowego układu spoczynkowego i drugi wyraz po
prawej stronie (38) musi być w sztuczny sposób dopisany do zmiany spinu rejestrowanej
w układzie spoczynkowym.
Wyprowadzone formalnie w pracy [H8] równanie (38) można uważać za równanie

BMT (34) tyle że zapisane w języku fizycznego spinu s⃗. Pozwala to na znacznie łatwiejszą
i intuicyjną interpretację tego równania w porównaniu z oryginalną wersją mającą
formę (34). Również wersja (38) jest prostsza w praktycznym wykorzystaniu teorii
BMT, bowiem eksperymentalne wyniki zawsze dotyczą bezpośrednio spinu s⃗, a nie
czterowektora Sµ.

5.2. Równanie BMT a precesja Thomasa

Metodę prowadzącą do równania (38) zastosowaną w pracy [H8] wykorzystałem w
artykule [H9] do krytycznej analizy istniejących poglądów na temat tego, jak precesja
Thomasa jest uwzględniona w równaniu BMT (34). W powszechnym mniemaniu za
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precesję Thomasa odpowiada ostatni (kinematyczny) człon po prawej stronie równania
(34). Pogląd ten jest przedstawiony przez znamienitych autorów w ich podręcznikach
bądź artykułach [7–9], gdzie przeprowadza się również swego rodzaju dowody na
poparcie tej tezy. Mój artykuł [H9] wskazuje, iż jest to pogląd błędny. Zwodniczym
jest to, że kinematyczny człon równania (34) zawiera przyspieszenie, które pojawia
się w definicji prędkości kątowej precesji Thomasa. Ponadto, przy braku zewnętrznych
pól elektromagnetycznych, jest to jedyny człon równania BMT, co również zdaje
się przemawiać na korzyść interpretacji, iż wyznacza on precesję Thomasa cząstki
przyspieszającej w czasoprzestrzeni Minkowskiego. Tymczasem praca [H9] dowodzi,
że obecność precesji Thomasa w równaniu BMT jest zawarta w sposób ukryty w
transformacji Lorentza między czterospinem Sµ a ”fizycznym” spinem s⃗. Jest to o
tyle od razu zrozumiałe, że przecież precesja Thomasa dotyczy zachowania zwykłego
wektora, jakim jest s⃗, a nie czterowektora Sµ. Oznacza to między innymi, iż nawet
jeśli kinematyczny człon równania BMT (34) jest równy zero przez nałożenie na ruch
więzu Sλ(dUλ/dτ) = 0, czyli równanie BMT (przy braku pól elektromagnetycznych) ma
postać:

dSα

dτ
= 0, (39)

wówczas to samo równanie zapisane w języku zwykłego wektora s⃗ ma postać:(
ds⃗

dt

)
in LAB

= ω⃗T × s⃗. (40)

A zatem, chociaż równanie (39) sugeruje według powszechnej interpretacji, że dany ruch
odbywa się bez precesji Thomasa, równoważna mu wersja (40) wskazuje, iż wektor spinu
s⃗ jednak podlega w tym ruchu precesji Thomasa. A zatem to nie kinematyczny człon
równania (34) reprezentuje ten relatywistyczny efekt.
Ścisły formalny dowód przeprowadzony w [H9] opiera się na oryginalnej metodzie

analizy ruchu wektora s⃗ z perspektywy układu laboratoryjnego, wcześniej opisanej
również nieco mniej formalnie w pracy [H8]. Sposób wyprowadzenia równoważnego
równaniu BMT równania (38), gdzie precesja Thomasa spinu s⃗ pojawia się w
jawnej formie, pokazuje iż efekt ten jest obecny całkowicie niezależnie od postaci
jakiegokolwiek równania na dSµ/dτ . Jedyną jego przyczyną jest to, że czterospin Sµ jest
powiązany transformacją Lorentza ze spinem s⃗ zdefiniowanym w chwilowym układzie
spoczynkowym cząstki.
W kontekście reinterpretacji sensu równania BMT uczynionej w pierwszej

części pracy [H9] w drugiej części tej pracy podejmuję wyzwanie zestawienia
otrzymanego rezultatu z dowodami tezy przeciwnej przedstawionymi w literaturze [7, 9].
Interesującym jest, że wszystkie znane dowody, iż kinematyczny człon równania BMT
odpowiada za precesję Thomasa, są dowodami bazującymi na wzorach relatywistycznych
jedynie w formie przybliżonej (tj. dla β ≪ 1). Równanie BMT przy braku pól
elektromagnetycznych zawiera jedynie właśnie dyskutowany człon kinematyczny:

dSα

dτ
= − 1
c2
Uα
(
Sλ
dUλ

dτ

)
. (41)
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i w przybliżonej formie ma postać:

dS⃗/dt ≃ β⃗S⃗ · (dβ⃗/dt). (42)

Po odpowiednich przekształceniach (w tym również transformacji Lorentza, ale również
uczynionej w formie przybliżonej) dostaje się z równania (42):

dS⃗/dt ≃ (ds⃗/dt)in LAB ≃
1
2
[(dβ⃗/dt)×β⃗]×S⃗ ≃ 1

2
[(dβ⃗/dt)×β⃗]×s⃗ ≃ ω⃗T×s⃗,(43)

czyli wynik sugerujący, iż wyraz (−1/c2)Uα(SλU̇λ) w równaniu BMT (41) jest
równoważny wyrażeniu ω⃗T × s⃗ opisującemu precesję Thomasa. Jest to jednak wynik
pozorny wynikający jedynie z dokonanych przybliżeń. Prawdziwe pochodzenie wyrażenia
zawierającego prędkość kątową precesji Thomasa ω⃗T pokazuje jednak dopiero ścisłe
rozumowanie przeprowadzone bez żadnych przybliżeń w ostatniej części mej pracy [H9].
Wynika z niego jasno, iż człon kinematyczny równania BMT redukuje się z pewnym
członem wynikającym z transformacji Lorentza, a wyrażenie ω⃗T × s⃗ we wzorze (38)
pochodzi wyłącznie z wyrażenia na transformację Lorentza. Zatem, jak wspomniano
wyżej, źródłem wyrażenia zawierającego precesję Thomasa spinu s⃗ nie jest człon
(−1/c2)Uα(SλU̇λ), ale powiązanie transformacją Lorentza czterowektora Sµ i wektora
s⃗. Praca [H9] pokazuje więc ważny przykład, kiedy to rozumowanie oparte na wzorach
przybliżonych wypacza sens fizyczny praw fizyki.
Wartym odnotowania jest również wskazana w [H9] możliwość zinterpretowania

równania BMT w ramach ogólnej teorii względności (tzn. w zakrzywionej czasoprze-
strzeni). W artykule [H9] pokazuję, że równanie ruchu czterospinu cząstki przyspieszanej
przez siły nieelektromagnetyczne, czyli mające postać (41), jest równoważne postulowa-
nemu w ogólnej teorii względności równaniu ruchu spinu:

DSα

dτ
≡ dS

α

dτ
+ U νΓανβS

β = 0. (44)

Jak dotąd równanie BMT nigdy nie było w literaturze przywoływane na poparcie rów-
nania (44) używanego w ogólnej teorii względności. Co więcej, człon (−1/c2)Uα(SλU̇λ)
z równania BMT okazuje się na podstawie pracy [H9] być związany raczej z precesją
geodezyjną, a nie precesją Thomasa.

5.3. Proste wyjaśnienie rotacji Thomasa

W swej pracy [H1] objaśniłem jak rotacja Thomasa może zostać wyjaśniona w
oparciu o analizę redukcji prędkości tzw. pchnięć Lorentza wykonywanych w kierunkach
wzajemnie prostopadłych. Efekt redukcji prędkości pchnięcia Lorentza był w opinii
autorów [10] niewytłumaczalnym rezultatem wynikającym z własności czasoprzestrzeni
Minkowskiego. Rozumowanie przeprowadzone w [H1] ukazuje w prosty sposób, iż efekt
ten jest bezpośrednim skutkiem dylatacji czasu. Co więcej, w [H1] wskazano asymetrię
w ocenie, które z pchnięć ma zmienioną prędkość w zależności od tego, czy ocena
jest dokonywana z perspektywy układu odniesienia S czy S ′. Gdy kolejne prostopadłe
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pchnięcia układu S ′ są wykonywane z prędkościami vx i vy, ostateczna prędkość układu
S z punktu widzenia S ′ wynosi:

v⃗S =
(
− vx
γvy
,−vy

)
, (45)

a prędkość układu S ′ z perspektywy S jest dana wzorem:

v⃗S′ =
(
vx,
vy
γvx

)
, (46)

Jak opisano to pracy [H1], właśnie ta asymetria jest równoważna obrotowi osi układu
S ′ względem S, czyli tzw. rotacji Thomasa. Analiza przeprowadzana w oparciu o re-
dukcję prędkości poszczególnych pchnięć pozwala w stosunkowo łatwy sposób znaleźć
kąt rotacji Thomasa, co zademonstrowałem w [H1]. Jest to szczególnie wygodne przy
wyprowadzeniu wzoru na precesję Thomasa w ruchu po okręgu. Pragnę na koniec za-
uważyć, że artykuł [H1] znalazł uznanie m. in. u profesora Davida Morin z Harvard
University Massachusetts, który cytuje go w swojej książce „Introduction to classical
mechanics: with problems and solutions” (Cambridge University Press 2008).
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B. Pozostały dorobek naukowy

1. Wprowadzenie

Oprócz omówionych powyżej artykułów na mój dorobek naukowy składają się prace
[R1-R14] w różnych dziedzinach fizyki teoretycznej (atomowa, kwantowa, statystyczna)
oraz w dziedzinie chemii fizycznej, technologii żywności i biologii molekularnej. Prace
te znalazły wyraz w formie następujących publikacji:

[R1] Krzysztof Rębilas, „Does indeterminism really yield the time arrow? A comment
on A. C. Elitzur and S. Dolev [Phys. Lett. A 251(1999) 89]”, Physics Letters A
266, 266-267 (2000).

[R2] Józef Mazurkiewicz, Krzysztof Rębilas, Piotr Tomasik, „Aspartame as a texturizing
agent in foodstuffs”, European Food Research and Technology 212, 369-373 (2001).
Udział 33%.

[R3] Józef Mazurkiewicz, Krzysztof Rębilas, Piotr Tomasik, „Viscosity of solutions of
dextrans with selected sweeteners”, European Food Research and Technology 213,
470-473 (2001). Udział 33%.

[R4] Krzysztof Rębilas, „Comment on „The ambiguity of random choices: Probability
paradoxes in some physical processes,” by L. Basano and P. Ottonello [Am. J. Phys.
64 (1), 34-39 (1996)]”, American Journal of Physics 70 (8), 862-863 (2002).

[R5] Maciej Fiedorowicz, Krzysztof Rębilas, „Physicochemical properties of waxy corn
starch and corn amylopectin illuminated with linearly polarised visible light”,
Carbohydrate Polymers 50 (15 Nov.) 315-319 (2002). Udział 20%.

[R6] Joanna Szymońska, Franciszek Krok, Ewa Komorowska-Czepirska, Krzysztof
Rębilas, „Modification of granular potato starch by multiple deep-freezing and
thawing”, Carbohydrate Polymers 52 (1 April), 1-10 (2003). Udział 10%.

[R7] Krzysztof Rębilas, “On the Unnikrishnan Resolution of the EPR puzzle”,
Foundations of Physics Letters (obecnie: Foundations of Physics) 17 (3), 277-286
(2004).

[R8] Józef Mazurkiewicz, Krzysztof Rębilas, Piotr Tomasik, “Dextran-low-molecular
saccharide sweetener interactions in aqueous solutions”, Food Hydrocolloids 20,
21-23 (2006). Udział 33%.

[R9] Leszek Stobiński, Elżbieta Polaczek, Krzysztof Rębilas, Józef Mazurkiewicz, Roman
Wrzalik, Hong-Ming Lin, Piotr Tomasik, “Dextran complexes with single-walled
carbon nanotubes”, Polimery 53 (7-8), 571-575 (2008). Udział 10%.

[R10] Krzysztof Rębilas, Agata Rębilas, “Auxin concentration control of the average
DNA content in cells of in vitro cultures: a theoretical model and comparison to
experimental data for Allium cepa and Allium sativum”, Plant Cell, Tissue and
Organ Culture 95, 89-99 (2008). Udział 80%.
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[R11] Krzysztof Rębilas, Marek Kasprowicz, “Reexamination of the theory of light-
induced atomic desorption”, Physical Review A 79, 042903 (2009) [8 pages]. Udział
90%.

[R12] Krzysztof Rębilas, “Light-induced atomic desorption dynamics: Theory for a
completely illuminated cell”, Physical Review A 80, 014901 (2009) [4 pages].

[R13] Krzysztof Rębilas, “Comment on “Light-induced atomic desorption and diffusion
of Rb from porous alumina” ”, Physical Review A 82, 056901 (2010) [3 pages] oraz
Phys. Rev. A 85, 019905(E) (2012).

[R14] Krzysztof Rębilas, „Origin of the thermodynamic time arrow demonstrated in a
realistic statistical system”, American Journal of Physics (przyjęte do druku).

Wszystkie prace w dziedzinie fizyki teoretycznej [R1,R4,R7,R11,R12,R13,R14] są
pracami samodzielnymi (z zastrzeżeniem co do pozycji [R11]) i dotyczą: teoretycznego
wyjaśnienia wyników doświadczalnych otrzymywanych dla indukowanej światłem
desorpcji atomowej LIAD (”light-induced atomic desorption”) [R11-R13], paradoksu
Einsteina, Rosena i Podolskiego (EPR) i nierówności Bella [R7], problemu strzałki
czasu [R1,R14] oraz pewnego paradoksu rozkładu Poissona [R4]. Praca [R11] jest w
zasadzie moim samodzielnym dziełem, bowiem wkład współautora polegał jedynie na
dostarczeniu niektórych wyników pomiarowych. Ich teoretyczne wyjaśnienie, dyskusja
jak i ukazanie naukowego kontekstu otrzymanych wyników teoretycznych, czyli meritum
tej pracy, jest moim samodzielnym osiągnięciem. W pracy z dziedziny biologii [R10]
stworzyłem model teoretyczny tłumaczący jak zawartość auksyny w pożywce w
kulturach in vitro wpływa na DNA otrzymywanych komórek kalusa. Do weryfikacji
modelu posłużyły dane eksperymentalne uzyskane przez współautora. Z kolei mój
wkład w pozostałe prace należące do dziedziny chemii i technologii żywności dotyczy
wyznaczania lepkości i lepkości granicznej cieczy przy użyciu oryginalnego przyrządu
zwanego wiskozymetrem rotacyjnym Zimma-Crothersa zmodyfikowanego w Katedrze
Chemii i Fizyki UR oraz wyznaczania skręcalności właściwej oraz pomiarów mutarotacji
pewnych substancji organicznych.
Oprócz dorobku w formie powyższych publikacji byłem autorem lub współautorem

następujących posterów lub krótkich wystąpień konferencyjnych:

[P1] Józef Mazurkiewicz, Krzysztof Rębilas and Piotr Tomasik, „Dextran - low-
molecular saccharide sweetener interactions in aqueous solutions”, XII Międzyna-
rodowa Konferencja Skrobiowa Kraków - Moskwa 15-18.06.2004 Kraków. Udział
33%.

[P2] Elżbieta Polaczek, Krzysztof Rębilas i inni, XII Międzynarodowa Konferencja
Skrobiowa Kraków - Moskwa 15-18.06.2004 Kraków. Udział 10%.

[P3] K. Rębilas, M. J. Kasprowicz, H.-G. Rubahn, „A 3-D diffusion theory for light-
induced atomic desoption”, Cold Atoms and Molecules on Surfaces (CAMS/Jobs)
11-12.X.2006, Sondenborg, Dania. Udział 90%.

[P4] Krzysztof Rębilas, “Alternative method of deriving one-time-direction evolution of
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a classical system from microscopic analysis”, 2-nd Warsaw School of Statistical
Physics, 15-22 June 2007, Kazimierz Dolny, Polska.

[P5] Krzysztof Rębilas ”A new method to derive one-time-direction evolution of a
classical system from microscopic analysis of particles collisions and origin of
fluctuations”, Fluctuations and Scaling in Materials & Stochasticity and Non-
Linearity in Material Response, StatPhys 23 Satellite Meeting ESF activity, 4-7
July 2007, Todi, Włochy

Poniżej przedstawiam bardziej szczegółowy opis osiągnięć uzyskanych w pracach
[R1-R14].

2. Indukowana światłem desorpcja atomowa

2.1. Teoria LIAD dla częściowo oświetlonej powierzchni

Indukowana światłem desorpcja atomowa (LIAD) to efekt polegający na emisji
olbrzymiej ilości atomów alkalicznych zawartych w warstwie z siloksanu (lub innych
substancji takich jak szkło porowate, parafina, szafir, stal nierdzewna) podczas jej
oświetlania światłem nawet o niewielkim natężeniu [11–21]. Zjawisko to zostało
wykorzystane do ładowania pułapek magnetycznych [22] oraz otrzymywania kondensatu
Bosego-Einsteina w chipach mikroelektronicznych [23]. O czasu publikacji Atutova
[24] dynamika efektu LIAD wydawała się dobrze zrozumiała. Jednakże dokonana
przeze mnie bliższa inspekcja różnych aspektów teorii Atutova oraz uwzględnienie
rezultatów innych badań [25] doprowadziła do wskazania poważnych błędów i trudności
tej teorii jak również jej niekompatybilności z wynikami przedstawionymi w [25].
Główną ideą teorii Atutova jest to, iż LIAD jest wywołany wzmożoną dyfuzją
atomów warstwie absorbującej. Tymczasem współczynnik dyfuzji D0 w PDMS, na
podstawie [25] jest na tyle duży, że charakterystyczny czas dyfuzji w typowych
warstwach absorbujących używanych w eksperymentach jest zaledwie rzędu 10−3 s.
Kłóci się to z doświadczalnym faktem, iż zjawisko LIAD jest zjawiskiem długotrwałym
przebiegającym w czasie nawet kilkuset sekund. Ponadto, w teorii Atutova posłużono
się niewłaściwym rozwiązaniem równania dyfuzji na strumień desorbowanych atomów,
a także wprowadzono niezrozumiałe założenie o zależności współczynnika dyfuzji od
natężenia światła oświetlającego. Co więcej, krzywe teoretyczne odtwarzały wyniki
eksperymentalne w niesatysfakcjonujący sposób. Teoria Atutova również przewidywała
nieograniczony wzrost ilości desorbowanych atomów (parametr δmax) wraz ze wzrostem
natężenia światła IL (δmax ∼

√
IL) zamiast efektu saturacji przy odpowiednio dużych

natężeniach światła. Wszystkie te trudności teorii Atutova zostały wskazane przeze mnie
w pracy [R11], gdzie zaproponowałem nową znacząco zmodyfikowaną teorię dynamiki
LIAD dodatkowo jeszcze odnoszącą się do sytuacji częściowego oświetlenia powierzchni
ciała absorbującego.
Istotnym aspektem mojej pracy [R11] jest uwzględnienie dyfuzji bocznej (która

może trwać bardzo długo w porównaniu do dyfuzji w poprzecznej użytej jako element
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teorii Atutova), co zapewnia długotrwałość efektu LIAD (Rys. 4). Ponadto w [R11]
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Rysunek 4. Procesy zachodzące przy oświetlonej części warstwy absorbujacej. Gęstość
atomów w obszarze oświetlonymN wyznacza warunki brzegowe determinujące wielkość
strumienia atomów z obszaru nieoświetlonego do oświetlonego (konwekcja). Wszystkie
atomy wchodzące w oświetlony obszar opuszczają go na zasadzie szybkiej dyfuzji
prostopadłej do powierzchni (strumień J∗).

założono, że na granicy obszaru oświetlonego i nieoświetlonego zachodzą procesy
konwekcyjne, które determinują strumień atomów wnikających do obszaru oświetlonego.
Strumień ten można znaleźć rozwiązując równanie dyfuzji

∂N

∂t
= D0

(
∂2N

∂r2
+
1
r

∂N

∂r

)
(47)

przy warunku brzegowym Newtona

∂N/∂r − kN = g dla r = R, (48)

gdzie R to promień oświetlonego obszaru, a N to gęstość atomów w warstwie
absorbującej. W rezultacie otrzymałem wzór na strumień J∗ desorbowanych atomów

J∗ = kN0D0
[ ∫ ∞
R
dξ
∫ ∞
0
du e−D0u

2tF (R, u)F (ξ, u)ξu

−gR
∫ ∞
0

1
u
F 2(R, u)(1− e−D0u2t) du

]
+ gD0,

(49)

gdzie:

F (r, u) =
J0(ur)[uY1(ur) + kY0(uR)]− Y0(ur)[uJ1(uR) + kJ0(uR)]√

[uJ1(uR) + kJ0(uR)]2 + [uY1(ur) + kY0(uR)]2
(50)

a J i Y to odpowiednio funkcje Bessela pierwszego i drugiego rodzaju. Dodatkowo
wprowadzam w [R11] równanie opisujące gęstość zdesorbowanych atomów:

dn

dt
=
J∗

Li
−
(
β

L
+ γ

)
(n− n0), (51)



23

którego rozwiązaniem jest:

n(t)− n0 =
e−(

β
L
+γ)t

Li

∫ t
0
e(
β
L
+γ)t′J∗(t′)dt′. (52)

Rezultat (52) razem z (49) można dopasować do danych doświadczalnych po uprzednim
ustaleniu wartości czasu relaksacji (β/L+γ)−1 na podstawie krzywej zaniku sygnału po
wyłączeniu światła desorbującego. Przy fitowaniu krzywej (52) mamy zatem swobodę
jedynie dwóch parametrów k i g. Uzyskane na podstawie wzorów (52) i (49) krzywe
okazały się w bardzo dobrej zgodności z eksperymentem (Rys. 5)

a)

b)

Rysunek 5.Wzrost gęstości atomów ∆n ≡ n(t)−n0 w fazie gazowej w funkcji czasu:
a) laser Ar+ @514 nm b) laser Ti-sapphire @785 nm. Krzywe teoretyczne wykreślono
według funkcji Eq. (52).

W teorii Atutova zależność sygnału LIAD od natężenia światła desorbującego jest
arbitralnie rozstrzygnięta poprzez założenie, iż współczynnik dyfuzji jest proporcjonalny
do IL, co jednak prowadziło do niepoprawnych wniosków, jak wspomniano powyżej.
W moim ujęciu [R11], aby znaleźć zależność sygnału LIAD od natężenia światła,
potrzebna była analiza ustalania się warunków brzegowych w ciągu krótkiego czasu tuż
po włączeniu światła, przy których potem zachodzi efekt LIAD wywołany konwekcją
strumienia atomów do obszaru oświetlonego i stamtąd szybką dyfuzją poprzeczną do
przestrzeni otaczającej ośrodek absorbujący. Ilość atomów wpływających do obszaru
oświetlonego zależy od gęstości atomów N w tym obszarze, a właśnie N w pewien
sposób zależy od IL. Idea prowadząca do ustalenia funkcji N(IL) pokazana jest na Rys.
6. Uwzględniając zachodzące na powierzchni procesy desorpcji i konwekcji, dostałem
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Rysunek 6. Formowanie się warunku brzegowego tuż po włączeniu światła
desorbującego. Padające światło desorbuje atomy z powierzchni powodując gwałtowną
różnicę gęstości atomów wewnątrz warstwy absorbującej (N0) i tej na powierzchni
(Ns), co wywołuje ruch natury konwekcyjnej w kierunku powierzchni. Następnie,
po osiągnięciu równowagi (Ns=const), konwekcja zastąpiona jest dyfuzją (linia
przerywana) i gęstość atomów wewnątrz N jest w przybliżeniu równa gęstości atomów
na powierzchni. Dyfuzja ta jest podtrzymywana przez lateralną dyfuzję z przyległego
obszaru nieoświetlonego do oświetlonego.

równanie na gęstość atomów Ns na powierzchni (która z powodu bardzo szybkiej
dyfuzji poprzecznej równa się z dobrym przybliżeniem po prostu gęstości N w obszarze
oświetlonym):

dNs
dt
=
κ

h
(N0 −Ns)−

a(λ)
h
ILNs, (53)

(κ - współczynnik konwekcji, a(λ) - współczynnik desorpcji) co daje

N =
N0

1 + a(λ)IL
κ

. (54)

Jako że parametr g występujący we wzorze (52) na sygnał LIAD zależy od N ,

g = −kN
D0
. (55)

możliwym staje się scharakteryzowanie sygnału LIAD od natężenia światła.
Standardowo definiuje się wielkość:

δmaxLIAD =
nmax − n0
n0

, (56)

która na podstawie równań (52) oraz (55) i (54) uzyskanych w ramach teorii [R11]
przyjmuje postać:

δmaxLIAD(IL) ∝ const(IL)−
kN0

D0(1 +
a(λ)IL
κ
)
. (57)

Zależność ta została w pracy [R11] dopasowana do danych eksperymentalnych wykazując
bardzo dobrą zgodność z doświadczeniem (Rys. 7), czego nie można powiedzieć o wyniku
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przedstawionym w pracy Atutova [24]. Co ważne, w przeciwieństwie do otrzymanej w

Rysunek 7. Zależność δmaxLIAD od natężenia światła desorbującego IL dla powłok
PDMS i OCT. Linia ciągła reprezentuje Eq. (57).

teorii Atutova zależności δmaxLIAD ∼
√
IL, uzyskana przeze mnie krzywa (57) przejawia

spodziewany efekt nasycenia sygnału dla dużych natężeń IL.
W ostatniej części pracy [R11] pokazuję dlaczego wielkość

RLIAD =
1
n0

(
dn

dt

)
t=0

(58)

nie zależy od IL ściśle liniowo, jak dotychczas uważano [26]. Uzyskany przeze mnie wynik:

RLIAD ∝ IL

1 + 1
e

 1

1 + a(λ)IL
κ

− 1

 . (59)

został dopasowany do danych doświadczalnych (Rys. 8) pozostając z nimi w zgodności
o wiele lepszej niż liniowe wykresy przedstawione w pracy Atutova [24].

2.2. Teoria LIAD dla całkowicie oświetlonej komórki

W swej pracy [R12] podejmuję problem LIAD dla przypadku całkowicie oświetlonej
komórki, której wewnętrzna powierzchnia pokryta jest warstwą absorbującą. Problem
jest o tyle zasadniczo odmienny od tego, omawianego w pracy [R11], że nie istnieje tutaj
dyfuzja boczna, która jest fundamentalnym elementem w teorii częściowo oświetlonej
powierzchni absorbującej. Teoria zaprezentowana w pracy [R12] musiała dodatkowo
poprawić jeszcze jedną trudność teorii Atutova, mianowicie jej wewnętrzną sprzeczność
w sytuacji wyłączeniu światła desorbującego. Istotną modyfikację teorii Atutova stanowi
wprowadzenie przeze mnie tzw. ”ciemnego strumienia” atomów JD = α0N −βn0, który
musi być uwzględniony w równaniu dynamiki atomów n obecnych w komórce:

dn

dt
=
J − JD
L

− γ(n− n0). (60)
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Rysunek 8. Wartość parametru R w funkcji natężenia światła desorbującego dla
powłok PDMS i OCT. Linie ciągłe wykreślone według równania (59).

W przeciwieństwie do równania Atutova, równanie (60) jest wewnętrznie spójne w
przypadku stanu równowagi (n = n0, dn/dt = 0) i wyłączonego laserowego światła
desorbującego. Druga ważną innowacją wprowadzona w pracy [R12] jest uwzględnienie
faktu, iż dyfuzja w absorbującym atomy okryciu wewnętrznym komórki przebiega bardzo
szybko, jak wykazano to pracy [R11]. Zatem nie trzeba brać pod uwagę rozkładu
atomów w warstwie absorbującej i równania mojej teorii można analitycznie rozwiązać
otrzymując:

n(t) =
H

β
(A1(s1 + a) exp(s1t) + A2(s2 + a) exp(s2t) + aA3) , (61)

gdzie

s1,2 =
−(a+ g)±

√
(a− g)2 + 4ab− 4b2Ln0

HN0

2
, (62)

A3 =
gn0bL

Ha(g − b) + b2Ln0
N0

, (63)

A1,2 = ∓
s2,1(N0 − A3) + aN0 − bLn0H

s1 − s2
. (64)

oraz a = α/H, b = β/L, g = β/L + γ. Krzywa opisana równaniem (61) bardzo dobrze
oddaje wyniki eksperymentalne, co zaprezentowano na Rys. 9. Teoria zaproponowana
przeze mnie w [R12] pozwala także znaleźć czas, po którym sygnał LIAD osiąga
maksimum:

tmax =
ln (−d2/d1)
s1 − s2

, (65)
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L

L

Rysunek 9. Krzywa teoretyczna (61) dopasowana do wyników eksperymentalnych
otrzymanych w pracy [15].

gdzie d1,2 = A1,2s1,2(s1,2 + a). Wynik (65) bardzo dobrze zgadza się z wynikami
uzyskanymi w doświadczeniu, co pokazano na Rys. 10. Ponadto z teorii [R12] wynika,

0.0065 0.013 0.0195 0.026 0.0325

a

0.039

Rysunek 10. Wyniki pomiarów t−1max jako funkcja natężenia światła desorbującego
(wzięta z pracy [15]) i przewidywania teoretyczne dla t−1max uzyskane na podstawie
(65). Prawdopodobnie efekt przegrzania powierzchni dla natężenia światła powyżej
IL=3 mW/cm2 zmienił warunki eksperymentu.

że zależność maksymalnej wartości sygnału LIAD od natężenia światła (ukrytego pod
parametrem a ∼ IL) dana jest funkcją:

nmax =
H

β

(
A1(s1 + a)

(
−d2
d1

) s1
s1−s2

+A2(s2 + a)
(
−d2
d1

) s2
s1−s2
+ aA3

)
. (66)
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Ważnym jest, iż funkcja (66) przejawia stan saturacji dla dużych wartości natężenia
światła (por. Rys. 11), czego brakowało w teorii Atutova przewidującej nieskończony

n
- 

n
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rb
. 
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it
s
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0

a=k( )I /H (arb. units)l L

Rysunek 11. Wykres nmax − n0 sporządzony w oparciu o wyrażenie (66).

wzrost nmax. Krzywa dana równaniem (66) dopasowana do rezultatów doświadczalnych
uzyskanych dla stosunkowo małych natężeń światła daje bardzo dobrą zgodność z
eksperymentem (Rys. 12).
Bardzo ważnym elementem weryfikującym poprawność moje teorii [R12] jest

możliwość zinterpretowania i odtworzenia w sposób teoretyczny tzw. efektu rezerwuaru
powodującego znaczącą zmianę wartości sygnału LIAD. W proponowanej teorii
zamknięcie rezerwuaru z parującymi atomami jest odzwierciedlone przez proste
położenie wartości γ = 0 (brak relaksacji do rezerwuaru) w wyrażeniu na funkcję
n(t) w równaniu (61). Przykładowe dopasowanie krzywej (61) dla przypadku otwartego
i zamkniętego rezerwuaru pokazano na Rys. 13. Widać, iż zgodność teorii z
doświadczeniem jest bardzo dobra.

2.3. Krytyczna analiza modelu Villalby et al. [27]

W swej pracy [R13] podejmuję się krytycznej analizy modelu dynamiki LIAD
przedstawionego w artykule Villalby et al. [27], wskazując liczne słabe punkty i
niespójność tej teorii. Należą do nich: niezwykle mały współczynnik dyfuzji dla

Rysunek 12. Dopasowanie krzywej (nmax − n0)/n0 ≡ ∆nmax/n0 do wyników
doświadczalnych prezentowanych w [24] wykonane na podstawie równania (66).
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514 nm

Rysunek 13. Zmiana wartości n(t) dla dwóch konfiguracji: otwartego i zamkniętego
rezerwuaru z atomami Rb. Linia ciągła przedstawia przewidywania teoretyczne na
podstawie zależności (61).

substancji o regularnych porach, wątpliwe założenie o prawdopodobieństwie adsorpcji
równym jeden, nietypowo długi czas przylegania atomów dyfundujących w porach tlenku
glinu a jednocześnie długi czas ładowania komórki LIAD. Aby wytłumaczyć związek
między czasem ładowania komórki a czasem przylegania τs zaproponowałem ilościowy
opis ewolucji w czasie pokrycia θ powierzchni porów przez atomy wypełniające pory
substancji:

dθ

dt
=
JS

N0
(1− θ)− θ

τs
, (67)

gdzie J to strumień atomów w porach, a N0 to powierzchniowa gęstość ilości miejsc, w
których może zajść adsorpcja atomu. Rozwiązaniem równania (67) jest:

θ =
1

1 +N0/JSτs

(
1− e−(JS/N0+1/τs)t

)
. (68)

Rozwiązanie to pokazuje, iż wartość równowagowa pokrycia θ = 1/(1 + N0/JSτs)
jest tym mniejsza, im krótszy jest czas przylegania, co tłumaczy cechy materiałów
porowatych używanych w syntetycznych włóknach optycznych, gdzie ważna jest mała
wartość adsorpcji. Dla krótkich czasów τs czas osiągania (lokalnie) owej niewielkiej
wartości równowagowej θ trwa bardzo krótko, lecz naładowanie komórki wymaga
penetracji przez atomy licznych zakamarków w substancji porowatej, co wymaga
relatywnie długiego czasu. Przy długim czasie τs dla tlenku glinu badanym w [27],
wartość równowagowa θ jest odpowiednio większa i efekt naładowania komórki powinien
być uzyskany szybciej niż dla innych znanych substancji porowatych, czego jednak nie
potwierdzają wyniki uzyskane przez Villalbę et al.
W drugiej części pracy [R13] wykazuję inne trudności teorii Villalby et al.

(i) Wprowadzone w pracy [27] parametry τs, D, ∆ stają się ujemne dla odpowiednio
dużego natężenia światła, co czyni je niefizycznymi.
(ii) Dynamika LIAD opisywana w [27] bazuje na równaniu

dNg
dt

[
1 +
∆
L0

]
= J − γ(Ng −Ng0), (69)

które jest niewielką modyfikacją równania dynamiki z teorii Atutova [24]. Równanie
to jest wewnętrznie sprzeczne dla sytuacji wyłączenia światła desorbującego i nie



30

odtwarza dobrze wyników doświadczalnych. Arbitralnie wprowadzony parametr ∆ wraz
z nietrywialną zależnością od natężenia światła ∆ = ∆0(1 − ξI) prawdopodobnie
pozwolił odpowiednio skorygować przebieg krzywych teoretycznych, tak aby pasowały
do danych eksperymentalnych.
(iii) Wskazałem, iż autorzy [27] nie podali wartości ważnych parametrów ich teorii, co
uniemożliwia pełną jej weryfikację.
(iv) Z przedstawionych wykresów w pracy [27] zdaje się wynikać, iż ilość atomów
zaadsorbowanych przez szklane ścianki komórki jest o dwa rzędy wielkości większa niż
ilość atomów w fazie gazowej, co niewątpliwie wymaga weryfikacji.
Jako końcową uwagę w pracy [R13] przedstawiam sugestię, iż wewnętrznie spójna
i niezawierająca kontrowersyjnych założeń teoria z mojej pracy [R12] skutecznie
wyjaśniłaby wyniki doświadczalne uzyskane w pracy [27].

3. Paradoks EPR i nierówności Bella

W latach 2000-2002 C. S. Unnikrishnan opublikował w różnych czasopismach serię
artykułów [28–31], w których utrzymuje, iż stworzył realistyczną i lokalną teorię
stanów splątanych, która doskonale odtwarza wyniki mechaniki kwantowej. Tymczasem
słynne nierówności Bella [32] wskazują na niemożliwość stworzenia takiej teorii.
Krytyka nierówności Bella przeprowadzona przez Unnikrishnanna celuje w błędną, jego
zdaniem, funkcję korelacji zastosowaną przez Bella. Zastosowana przez Unnikrishnana
funkcja korelacji zawiera człon (”fazę względną”), który ma opisywać korelację cząstek
splątanych i pozwala na poprawne odtworzenie wyników teorii kwantowej.
W swej pracy [R7] udowadniam, że:

1) Jeśli uznamy teorię Unnikrishnana jako realistyczną, to ma ona charakter nielokalny.
Co więcej, pokazuję, że funkcja korelacji Bella, wbrew opinii Unnikrishnana, zachowuje
informację o korelacji między cząstkami. Sukces teorii Unnikrishnana polega na
wprowadzeniu funkcji korelacji, która w ukryty sposób przemyca nielokalność do
zastosowanego opisu.
2) Lokalność teorii Unnikrishnana może być zachowana jedynie za cenę jej realistycznego
charakteru. Wielkości którymi operuje jego teoria (”amplitudy”, ”fazy”) nie mają
powiązania przyczynowego z wynikiem eksperymentalnym przeprowadzonym dla
pojedynczej cząstki.
W efekcie, teoria Unnikrishnana nie jest realistyczna i lokalna zarazem. Trzeba jednak
przyznać, że jest to teoria bardzo przekonywująca i fakt, iż została przyjęta do publikacji
przez recenzentów czterech różnych czasopism świadczy o tym, iż nie jest łatwo dostrzec
ukryte założenia tej teorii, z powodu których traci ona domniemany charakter teorii
realistycznej i lokalnej zarazem. Podejmując w swej pracy [R7] wyzwanie krytycznej
analizy tej teorii i wytropienia jej zawoalowanych elementów, wskazałem jednocześnie
na niezbywalne wymogi jakie trzeba stawiać teorii, która ma być uznana za realistyczną
i lokalną. Wymogi te nie są spełnione w podejściu Unnikrishnana.
Gdy w standardowej mechanice kwantowej stan splątany cząstek jest opisany
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jednym wektorem:

|Ψ⟩12 =
1√
2
[|+⟩1|−⟩2 − |−⟩1|+⟩2], (70)

Unnikrishnan wprowadza lokalne amplitudy opisujące stan każdej cząstki oddzielnie:

C1± = C1±(⃗a, ϕ1), C2± = C2±(⃗b, ϕ2), (71)

gdzie a⃗ i b⃗ charakteryzują lokalne ustawienie (kierunek) dwóch odległych analizatorów,
które mierzą obserwable A i B dla każdej z cząstek (rzut spinu na dany kierunek razy
dwa). ϕ1 i ϕ2 to parametry ukryte przynależące do odpowiednio pierwszej i drugiej
cząstki. Lokalna amplituda C1 (C2) zależy jedynie od lokalnych zmiennych a⃗, ϕ1 (⃗b,
ϕ2) i determinuje lokalny wynik pomiaru wartości obserwabli A (B). Statystyczne
prawdopodobieństwo otrzymania danej wartości dla poszczególnych obserwabli jest
liczone w teorii Unnikrishnana według wzoru:

P1+(⃗a) = C1+C∗1+, P2+(⃗b) = C2+C∗2+. (72)

i dla wprowadzonych przez autora jawnych wzorów na amplitudy, wyniki na P1+ i
P2+ dokładnie zgadzają się z przewidywaniami mechaniki kwantowej. Co więcej, także
funkcja korelacji dana w teorii Unnikrishnana formułą:

P1+2+(⃗a, b⃗) = [Re(C1+C∗2+)]
2 (73)

lub też w jawnej formie jako:

P1+2+(⃗a, b⃗) =
1
2
cos2[s(θ1 − θ2) + s(ϕ1 − ϕ2)], (74)

odtwarza poprawnie wyniki mechaniki kwantowej (θ1 i θ2 to kąty ustawienia
analizatorów).
Aby poprawnie zinterpretować teorię Unnikrishnana należało zauważyć, iż

jest to przykład realistycznej teorii, w której jako realne określone jest lokalne
prawdopodobieństwo takiego a nie innego wyniku pomiaru przeprowadzonego na
cząstce. W swej pracy [R7] zauważam zatem, że teoria Unnikrishnana mieści się
w ogólnym schemacie opisanym przez Clausera i Horne’a [33], gdzie statystyczne
prawdopodobieństwo pomiaru Pr, którego rezultatem będzie wartość r, zależy od
prawdopodobieństwa pr (⃗a, λ) charakteryzującego pojedynczą cząstkę. pr (⃗a, λ) to
prawdopodobieństwo, iż pomiar przeprowadzony na cząstce będącej w stanie λ da wynik
r przy analizatorze zorientowanym zgodnie z wektorem a⃗. Czyli:

Pr (⃗a) =
∫
pr (⃗a, λ)ρ(λ)dλ, (75)

gdzie ρ(λ) funkcja rozkładu zmiennej ukrytej λ. Aby teoria była lokalna, spełniony musi
być warunek faktoryzowania się prawdopodobieństw przypisywanych poszczególnym
cząstkom będącym w stanie splątanym, tj.:

pr1,r2 (⃗a, b⃗, λ) = pr1 (⃗a, λ)pr2 (⃗b, λ). (76)

Wiadomo jednak [32], że w takim przypadku otrzymuje się nierówności łamiące
przewidywania mechaniki kwantowej. W jaki sposób zatem teoria Unnikrishnana,
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wpisująca się w ogólny schemat teorii Clausera-Horne’a, daje rezultaty zgodne z
mechanika kwantową? W pracy [R7] udzielam odpowiedzi na to pytanie.
Przede wszystkim w pracy [R7] wskazano na ukryte założenie teorii Unnikrishnana.

Jako że w jego ujęciu prawdopodobieństwo statystyczne określonego pomiaru uzyskuje
się na podstawie amplitudy Ci charakteryzującej pojedynczą dowolnie wybraną cząstkę,
wszystkie cząstki są statystycznie równoważne. Oznacza to, że każda cząstka opisana
jest tym samym prawdopodobieństwem pr1 (⃗a, λ) i pr2 (⃗b, λ), odpowiednio dla cząstki
1 i cząstki 2 w parze splątanej. Także łączne prawdopodobieństwo pr1,r2 (⃗a, b⃗, λ) jest
w tej teorii takie samo dla każdej pary cząstek splątanych. W rezultacie łączne
prawdopodobieństwo pomiaru Pr1,r2 (⃗a, b⃗) okazuje się równe pr1,r2 (⃗a, b⃗, λ) bowiem:

Pr1,r2 (⃗a, b⃗) = pr1,r2 (⃗a, b⃗, λ)
∫
ρ(λ)dλ = pr1,r2 (⃗a, b⃗, λ). (77)

Na mocy równania (74) oznacza to jednakże, iż w konkretnym przykładzie rozważanym
przez Unnikrishnana:

p1+2+(⃗a, b⃗, λ) =
1
2
cos2[s(θ1 − θ2) + s(ϕ1 − ϕ2)]. (78)

Rolę zmiennych ukrytych λ pełnią tu ϕ1 i ϕ2 i widać, iż wyrażenie (78) nie jest iloczynem
prawdopodobieństw p1+(⃗a, λ) ≡ p1+(θ1, λ) i p2+(⃗b, λ) ≡ p2+(θ2, λ). Zatem rozumowanie
przedstawione w mej pracy [R7] pokazuje, że teoria Unnikrishnana, zinterpretowana
jako realistyczna, okazuje się nie spełniać warunku lokalności. Innymi słowy, choć
amplitudy Ci wprowadzone w tej teorii zależą jedynie od lokalnych parametrów, to
realne wielkości charakteryzujące poszczególne cząstki, jakimi są prawdopodobieństwa
p1+(λ) i p2+(λ), wykazują nielokalną współzależność, bowiem p1+2+(⃗a, b⃗, λ) nie spełnia
warunku lokalności (76).
Kolejnym elementem pracy [R7] jest analiza innych możliwych interpretacji teorii

Unnikrishnana. Pierwszą możliwością jest założenie, iż ostateczną ”rzeczywistością” w
tej teorii są amplitudy Ci, a nie istnieje nic takiego jak prawdopodobieństwa p1± i p2±.
Wtedy jednak, jak wskazuję w pracy [R7], istotny element konstytuujący realistyczną
teorię zostaje usunięty. Mianowicie znika kauzalny indeterministyczny związek między
stanem konkretnej cząstki i wynikiem przeprowadzonego na niej pomiaru. Amplitudy
Ci nie mogą być bowiem, przy odrzuceniu p1± i p2±, rozumiane jako determinujące
wynik pojedynczego pomiaru (inaczej p1± i p2± musiałyby istnieć). Amplitudy Ci stają
się w tym ujęciu abstrakcyjnymi elementami obliczeniowej maszynerii prowadzącej do
pewnych wyników o naturze statystycznej. Ich status staje się zatem podobny do funkcji
falowych w mechanice kwantowej. Wykluczenie prawdopodobieństw p1± i p2± sprawia,
że lokalnie określone amplitudy Ci tracą status obiektów o realnym charakterze.
Konkludując, w pracy [R7] wykazano, że jeśli traktować teorię Unnikrishnana jako

realistyczną, to jest ona zarazem nielokalna. Jeśli zaś uznać ją za lokalną (tj. ograniczyć
opis świata tylko do amplitud Ci), staje się ona teorią nierealistyczną. W końcówce
artykułu [R7] podejmuję jeszcze analizę innych, bardziej wyrafinowanych interpretacji
omawianej teorii. W żadnym jednak przypadku nie jest możliwa interpretacja tej teorii
jako zarazem realistycznej i lokalnej.
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4. Paradoks Poissona

Proces Poissona to stochastyczny proces, w którym prawdopodobieństwo pojawienia się
zdarzenia w czasie dt wynosi λdt. Proces ten ma niezwykłą własność, iż średni czas
między zdarzeniami jest równy średniemu czasowi oczekiwania na zdarzenie. Jest to
tzw. paradoks Poissona. W swej pracy Basano i Ottonello [34] przyrównują tę sytuację
do przypadku prętów o różnej długości, które reprezentują czasy między zdarzeniami.
Czasowi oczekiwania na zdarzenie odpowiada z kolei fragment pręta powstały po jego
przełamaniu. Posługując się tą analogią paradoks Poissona można wyrazić następująco:
średnia długość prętów jest w procesie Poissona równa średniej długości ich kawałków
powstałych przy przełamywaniu prętów. Autorzy pracy [34] wyjaśniają ten paradoks
wskazując, iż wybierając pręty do przełamania, w procesie Poissona częściej wybieramy
te dłuższe (z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do długości pręta) i stąd średnia
długość uzyskanych kawałków jest równa średniej długości wszystkich prętów.
Choć wyjaśnienie podane w pracy [34] jest poprawne, autorzy nie przedstawili

żadnego dowodu na poparcie swoich tez. W swojej pracy [R4] pokazuję, jak argumenty
Basano i Ottonello można wesprzeć w prosty sposób formalny, czyniąc je ścisłymi, a
argumentację bardziej przekonywującą.
Przede wszystkim w pracy [R4] wskazano, iż, wbrew opinii przedstawionej w [34],

dwa istotne założenia dotyczące procesu Poissona nie są niezależne. Otóż z niezależności
zdarzeń wynika swoboda w wyborze początkowego momentu oczekiwania. Dowód
pokazany w [R4] polega na rozważeniu prawdopodobieństwa warunkowego, że zdarzenie
pojawi się po czasie t pod warunkiem, że od wcześniejszego minął czas t′ (t+t′ = T , gdzie
T to czas między zdarzeniami). Z niezależności zdarzeń wynika, że prawdopodobieństwo,
iż odpowiednie czasy wynoszą t i t′ jest równe dP (t, t′) = dP (t)dP (t′), a także, gdy
chodzi o prawdopodobieństwo warunkowe, mamy:

dP (t|t′) = dP (t) (79)

Powyższy warunek wyraża w lakoniczny sposób paradoksalną własność procesu
Poissona: Możemy wybierać czasy od ostatniego zdarzenia, t′, w sposób nieprzypadkowy
(”całkowita swoboda wyboru”) stosując określoną procedurę, a i tak nie ma to wpływu
na rozkład prawdopodobieństwa dla czasów oczekiwania t. Ta ogólna własność wykazana
w prosty sposób w pracy [R4] może zostać wykorzystana do wyjaśnienia paradoksu
Poissona dotyczącego wartości średnich. W dalszej części pracy [R4] pokazuję, iż wynika
z niej, że wybierając czasy t′ w specjalny sposób, tak aby zawsze t′ = 0 (i wtedy t = T ),
dostajemy rozkład prawdopodobieństwa dla czasów t = T (czasów między zdarzeniami)
taki sam jak w przypadku wyboru czasów t′ w całkowicie przypadkowy sposób. I wtedy
dostajemy przy obu sposobach próbkowania te same wartości średnie, tj. ⟨T ⟩ = ⟨t⟩,
bowiem w obu przypadkach można napisać:

⟨t⟩ =
∫ ∞
0
tdP (t|t′) =

∫ ∞
0
tdP (t) ≡ τ, (80)

co jest formalnym przedstawieniem paradoksu Poissona. Co więcej, powyższa
argumentacja pozwala następnie na wykazanie, iż próby wybrane w każdej z procedur są
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znacząco inne. W [R4] dowodzę, że ponieważ w procesie Poissona kierunek czasu nie jest
wyróżniony, więc czasy t i t′ rządzone są tym samym rozkładem prawdopodobieństwa
oraz czasy t i t′ są niezależne, więc: ⟨T ⟩ = ⟨t+ t′⟩ = ⟨t⟩+ ⟨t′⟩, co dla pierwszej metody
próbkowania (gdzie wszystkie czasy t′ = 0) daje: ⟨T ⟩ = ⟨t⟩ = τ, a dla drugiej, z
przypadkowym rozkładem czasów t′: ⟨T ⟩ = τ + τ = 2τ. W ten sposób pokazuję w
sposób formalny, że w drugim przypadku wybierane są interwały T średnio dwa razy
dłuższe, co sprawia, że przy przypadkowym dzieleniu takich interwałów, średnia długość
ich fragmentów wyniesie τ , czyli dokładnie tyle, ile wynosi średnia całych interwałów
przy pierwszej metodzie próbkowania.
Dla pełnego obrazu dodatkowo pokazuję w artykule [R4], jak znaleźć rozkład

prawdopodobieństwa ρ(T ) dla drugiej metody pomiarowej. Gdy w pierwszej metodzie
czasy T podlegają rozkładowi Poissona, bowiem T = t, to dla przypadkowego wyboru
czasów t′ w drugiej metodzie mamy:

ρ(T )dT =
∫
T=const

dP (t′)dP (t) =
∫
T=const

λ2e−λ(t
′+t)dt′dt (81)

= λ2e−λTdT
∫ T
0
dt′ = λ2Te−λTdT.

Interwały T nie podlegają zatem rozkładowi Poissona. W rozkładzie występuje
dodatkowy czynnik λT , który jest odpowiedzialny za wydłużenie się średniej wartości
T przy próbkowaniu drugą metodą. Co ważne, rozkład (81) wskazuje, że dłuższe
przedziały T w tej metodzie rzeczywiście wybierane są w sposób preferencyjny z
prawdopodobieństwem proporcjonalnym do ich długości. Proste ale ścisłe formalnie
rozumowanie przedstawione w pracy [R4] wyjaśnia zatem w sposób wyczerpujący
paradoks Poissona i ujawnia istotne cechy różnych metod pomiarowych.

5. Indeterminizm i strzałka czasu

W pracy [R1] podejmuję polemikę ze znanym fizykiem A. C. Elitzurem i drugim
autorem S. Dolevem w kwestii powiązania obserwowanej strzałki czasu w procesach
termodynamicznych z indeterministycznym zachowaniem obiektów mikroskopowych.
Problem polega na tym, że w czysto deterministycznym systemie możliwe jest
(przynajmniej w zasadzie) odwrócenie prędkości wszystkich cząstek i uzyskanie procesu
ze zmniejszającą się entropią. W kontraście do tej sytuacji autorzy w swej pracy [35]
postawili tezę, iż jeśli w systemie deterministycznym będą zachodziły indeterministyczne
zaburzenia, to zarówno ”normalne” zachowanie systemu, jak i ewolucja systemu z
odwróconymi prędkościami cząstek będzie zawsze wykazywać wzrost entropii. To znaczy,
nie ma nawet teoretycznej możliwości uzyskania w tej sytuacji procesu ze zmniejszającą
się entropią.
Na poparcie swej tezy w pracy [35] przedstawiono wyniki symulacji dla czterech

typów ewolucji:
(1) {stan niskiej entropii L}→ewolucja deterministyczna→{stan wysokiej entropii H},
(2) {stan wysokiej entropii H}→odwrócona ewolucja deterministyczna→{stan niskiej
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entropii L},
(3) {stan niskiej entropii L}→ewolucja deterministyczna + indeterministyczne zaburze-
nie A→{stan wysokiej entropii H’},
(4) {stan wysokiej entropii H}→odwrócona ewolucja deterministyczna + indetermini-
styczne zaburzenie B→{stan wysokiej entropii H”}.
Rzeczywiście, spośród tych czterem możliwości, jedynie symulacja numeryczna (2)
przedstawiona w [35] wykazała zmniejszanie się entropii. Jednakże w swej pracy [R1]
wskazuję, iż autorzy [35] nie zauważyli, że proces (4) nie jest w pełni odpowiednikiem
procesu (3), bowiem w obu procesach mamy do czynienia z różnymi zaburzeniami A i
B o charakterze indeterministycznym. Nie ma żadnej logicznej przeszkody, by dopuścić
proces, który jest dokładnie odwróconym w czasie procesem (3) (jak film puszczony
wstecz w czasie):
(4’) {stan wysokiej entropii H’}→odwrócona ewolucja deterministyczna + indetermini-
styczne zaburzenie A→{stan niskiej entropii L}.
Choć w procesie (4’) zaburzenie A jest odwrócone w czasie, dalej pozostaje zaburzeniem
indeterministycznym, ponieważ i w tym przypadku nie wynika ono z żadnej przewidy-
walnej przyczyny. Można rzec, iż zaburzenie to wprowadza pewne uporządkowanie do
systemu, choć dzieje się to na drodze indeterministycznego oddziaływania. Moja praca
[R1] wskazuje na to, że nie można stawiać równości między indeterminizmem a nieupo-
rządkowaniem, gdyż są to pojęcia zupełnie niezależne. Pojecie indeterminizmu dotyczy
braku przyczyn, co nie musi być równoważne wnoszeniu nieporządku do układu. Za-
tem, przynajmniej w zasadzie, możliwy jest proces z indeterministycznym zaburzeniem
wprowadzonym do deterministycznego systemu, w którym ewolucja przebiegać będzie
od wyższej do niższej entropii.
Konkluzja mojej pracy [R1] przeczy zatem tezie autorów [35]. Co ciekawe, jako

arbitra w tej kwestii autorzy prywatnie wezwali znanego autora książki ”Time’s Arrow
and Archimedes’ Point: New Directions for the Physics of Time” H. Price’a. Poparł on
jednak moje stanowisko, o czym poinformował mnie w prywatnej korespondencji.

6. Wyjaśnienie termodynamicznej strzałki czasu

W swej pracy [R14] podejmuję się wyjaśnienia tzw. paradoksu odwracalności
Loschmidta. Problem ten żywo dyskutowany w literaturze rzadko rozpatrywany jest
dla realistycznego modelu. Zwykle są to tzw. ”toy models” [36–41], a szerzej omawiany
gaz Lorentza [42–44], mimo zastosowania w nim prawdziwej dynamiki zderzeń, dotyczy
sztucznej sytuacji nieruchomych centrów rozpraszających. Mój artykuł [R14] rozważa
realną sytuację fizyczną stanu nierównowagowego dwóch zmieszanych gazów A i B
mających różne temperatury, których cząsteczki mogą się swobodnie poruszać w
trójwymiarowej przestrzeni. Cząsteczki gazów traktowane są jak sztywne kule, które
wymieniają energię oddziałując przez elastyczne zderzenia. W pracy wyprowadzam wzór



36

na zmianę energii średniej cząsteczek gazów zachodzącą w czasie δt:

δ⟨EA⟩ =
δn

NA

[
M
(1
2
mB⟨v2B⟩coll −

1
2
mA⟨v2A⟩coll

)
+

+ M̄⟨v⃗A · v⃗B⟩coll +mA⟨u⃗AC · V⃗CM⟩coll
]
,

δ⟨EB⟩ =
δn

NB

[
M
(1
2
mA⟨v2A⟩coll −

1
2
mB⟨v2B⟩coll

)
+ (82)

− M̄⟨v⃗A · v⃗B⟩coll +mB⟨u⃗BC · V⃗CM⟩coll
]
,

gdzie (v⃗A, v⃗B) i (u⃗A, u⃗B) to odpowiednio prędkości cząsteczek przed i po zderzeniu,
(u⃗AC , u⃗BC ) to prędkości cząsteczek po zderzeniu w układzie środka masy, V⃗CM to
prędkość środka masy zderzających się cząsteczek, mA, mB to masy cząsteczek, M i M̄
to stałe wyrażające się poprzez masymA,mB, NA i NB to liczba cząsteczek odpowiednio
gazu A i B, a δn to liczba zderzeń zachodzących w czasie δt. Symbol ⟨...⟩coll oznacza,
że uśrednianie następuje po zderzających się w czasie δt czasteczkach gazu.
Aby wykazać, że mamy to do czynienia z asymetrycznym w czasie przepływem

energii od gazu o wyższej temperaturze do gazu o temperaturze niższej wskazuję w [R14]
na dwie statystyczne symetrie, które obowiązują w rozważanym układzie statystycznym.
Symetria S1(v⃗A, v⃗B) oznacza, iż prędkości początkowe zderzających się cząsteczek są
nieskorelowane:

S1(v⃗A, v⃗B) : ⟨v⃗A · v⃗B⟩coll = 0. (83)

Symetria S2(u⃗A, u⃗B) wynika z dynamiki sztywnych kul zderzających się z przypadko-
wymi parametrami zderzenia. Głosi ona, że prędkości końcowe cząsteczek po zderzeniu
obserwowane w układzie środka masy są rozłożone w sposób izotropowy, tzn. ich rzut
na prędkość V⃗CM musi średnio wynosić zero:

S2(u⃗A, u⃗B) : ⟨u⃗AC · V⃗CM⟩coll = 0, ⟨u⃗BC · V⃗CM⟩coll = 0. (84)

Spełnienie powyższych symetrii w układzie statystycznym zderzających się cząsteczek
gazu znacząco upraszcza równania (82), tak że przyjmują one postać:

δ⟨EA⟩
δt
=
3
2NA
kMn′ (TB − TA) ,

δ⟨EB⟩
δt
=
3
2NB
kMn′ (TA − TB) , (85)

gdzie n′ = δn/δt oraz TA i TB to temperatury gazów wprowadzone do teorii na
zasadzie identyfikacji (1/2)m⟨v2⟩coll = (3/2)kT . Równanie (85), które jest bodajże
najważniejszym rezultatem pracy [R14], okazuje się być czasowo asymetrycznym
makroskopowym równaniem przewodnictwa cieplnego kontaktujących się ze sobą
gazów. Istotnym jest, że udało się je wyprowadzić wprost z analizy zderzeń
cząsteczkowych przeprowadzonej na poziomie mikroskopowym. Pokazuje ono, że zgodnie
z doświadczeniem, o wymianie ciepła między gazami decyduje jedynie aktualna
temperatura gazów TA i TB; gaz chłodniejszy ogrzewa się, cieplejszy zaś się ochładza,
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lecz nie vice versa. Co ważne, równanie (85) sankcjonuje dodatkowo powszechnie uznane
utożsamienie temperatury termodynamicznej ze średnią energią kinetyczną. Z definicji,
ciała w równowadze termodynamicznej (δ⟨E⟩/δt = 0) mają tę samą temperaturę, co
właśnie znajduje potwierdzenie w równaniu (85), gdzie temperaturę identyfikuje się ze
średnią energią kinetyczną.
Aby zwięźle wyrazić otrzymaną asymetrię czasową uzyskanego rezultatu,

przedstawiam dla rozważanego w [R14] modelu odpowiednik słynnego twierdzenia H
Boltzmanna. Definiując fukcję H jako:

H = NA⟨EA⟩ ln⟨EA⟩+NB⟨EB⟩ ln⟨EB⟩. (86)

pokazuję, iż w każdym momencie ewolucji systemu oddziałujących gazów mamy:
δH

δt
¬ 0, (87)

a więc funkcja H zmienia się monotonicznie w czasie i reprezentuje czasowo-
asymetryczne zachowanie systemu.
Najciekawszym aspektem pracy [R14] jest wskazanie przyczyn uzyskanej asymetrii

czasowej obecnej w wynikach (85) i (87). Okazuje się, że asymetria ta zostaje
wprowadzona poprzez założenie obowiązywania symetrii S1(v⃗A, v⃗B) i S2(u⃗A, u⃗B).
Kluczowym jest spostrzeżenie, że symetrie te są niekompatybilne dla TA ̸= TB. Jeśli
prędkości cząsteczek przed zderzeniem (v⃗A, v⃗B) spełniają symetrię S1 to zarazem nie
spełniają symetrii S2. Podobnie, prędkości cząsteczek po zderzeniu (u⃗A, u⃗B) spełniają
symetrię S2, ale nie spełniają symetrii S1. Gdyby więc odwrócić w czasie rozważany
proces zderzeń cząstek, mielibyśmy system w którym ”początkowe” prędkości cząsteczek
nie spełniałyby typowej w zwykłych sytuacjach symetrii S1. Także, w odwróconym w
czasie przebiegu zdarzeń, ”końcowe” prędkości w układzie środka masy nie przejawiałyby
własności S2 typowej dla rzeczywistych procesów. Zatem, przyjmując, że w rozważanym
układzie spełnione są symetrie S1(v⃗A, v⃗B) i S2(u⃗A, u⃗B) dokonuje się implicite istotnej
selekcji tylko takich mikrostanów, w których następuje przejście od symetrii S1 do
symetrii S2, a odrzuca się te (dynamicznie akceptowalne) mikrostany, w których
następuje zmiana statystycznego rozkładu prędkości według schematu od S2 do S1. Nasz
wybór, podyktowany względami statystycznymi, wprowadza właśnie asymetrię czasową
do równań (85) i (87).
Konsystencję przedstawionego opisu przyczyny strzałki czasu w rozważanym

systemie potwierdza spostrzeżenie, iż symetrie S1(v⃗A, v⃗B) i S2(u⃗A, u⃗B) okazują sie być
kompatybilne w przypadku równych temperatur gazów TA = TB. Oznacza to, że przy
równych temperaturach gazów odwrócony w czasie proces wymiany energii między
gazami nie łamie żadnej z naturalnych symetrii rozkładu prędkości. Jest on zatem równie
prawdopodobny jak ten oryginalny, a makroskopowo żaden z nich nie jest wyróżniony,
nie dając netto żadnego transferu energii.
Na zakończenie pracy [R14] przeprowadzam numeryczną symulację mającą

sprawdzić zmianę średniej energii (temperatury) każdego z gazów w oparciu o
równanie (82), tzn. bez narzucania z góry obowiązywania symetrii S1(v⃗A, v⃗B) i
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Rysunek 14. Ewolucja temperatury gazów A i B uzyskana w symulacji numerycznej
na podstawie równania (82).

S2(u⃗A, u⃗B). Uzyskano rezultat pokazany na Rys. 14 znakomicie oddający spodziewane
wyrównywanie się w czasie temperatur obu gazów.
Istotnym jest zwrócenie uwagi na to, że przeprowadzone wyprowadzenie strzałki

czasu bazuje na tzw. ”gruboziarnistym” ujęciu czasu (”coarse-graining”). W swej pracy
[R14] wyjaśniam to w oparciu o symulację odpowiedniego przebiegu zmiany temperatury
gazu przy różnych skalach czasowych, tj. przy różnych wartościach liczby zderzeń w
kroku δn (Rys. 15). Na podstawie Rys. 15 można się przekonać, że prawdopodobieństwo
nie-termodynamicznego zachowania jest tym większe, im krótsze przedziały czasowe
są rozważane. Innymi słowy, symetrie S1(v⃗A, v⃗B) i S2(u⃗A, u⃗B) nie są spełnione dla
bardzo krótkich przedziałów czasu δt; ich obowiązywanie wymaga odpowiednio długich
(”gruboziarnistych”) przedziałów δt i dopiero wtedy zachowanie systemu jest zgodne z
prawami termodynamiki i zgodne z równaniami (85).
Interesującym dodatkiem do rozważanego zagadnienia strzałki czasu w systemie

dwóch oddziałujących gazów jest przedstawiona we wstępie pracy [R14] analiza ukrytej
asymetrii czasowej zawartej w samej strukturze słynnego założenia o molekularnym
chaosie (tzw. Stosszahlansatz ) poczynionym przez Boltzmanna przy wyprowadzeniu
równania kinetycznego gazu. W szczególności wyjaśniłem sens chaotycznego zachowania
się gazu ukryty w tym założeniu.
Podsumowując, praca [R14] wyprowadza za pomocą mikroskopowej analizy

makroskopowe czasowo-asymetryczne równanie przepływu energii oraz dostarcza
ważnego wglądu w ewolucję systemu w fazie nierównowagowej. Dla rozważanego systemu
pokazuje, iż typowy mikrostan porusza się w przestrzeni fazowej zgodnie z pewnym
więzem, tzn. po takiej ścieżce, dla której średnie dla prędkości początkowych ⟨v⃗A · v⃗B⟩coll
i średnie dla prędkości końcowych ⟨u⃗AC · V⃗CM⟩coll, ⟨u⃗BC · V⃗CM⟩coll dają zero.
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Rysunek 15. Zmiana temperatury gazu A z Rys. 14 w powiększeniu i dla różnych
wartości δn przypadających na jeden krok symulacji. Wszystkie wykresy obejmują ten
sam zakres czasowy pokonany w różnej liczbie kroków w zależności od δn.

7. Auksyna jako czynnik regulujący ilość DNA w komórkach w kulturach in
vitro

W pracy [R10] podejmuję temat wpływu auksyny na przebieg cyklu komórkowego
i zawartość DNA w komórkach rozwijających się w kulturach in vitro. Wiadomym
jest, że przechodzenie komórki przez punkty kontrolne G1/S i G2/M oraz czynniki
determinujące te przejścia są kluczowe dla funkcjonowania cyklu komórkowego. We
wcześniejszych pracach [45–47] pokazano, iż auksyny stymulują kinazy zależne od cyklin
i w ten sposób wpływają na przechodzenie komórki przez punkty kontrolne. Więcej
szczegółów dostarczyły inne prace [48–50], gdzie wskazano, iż interakcja auksyny z
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komórką odbywa się poprzez receptory TIR1 (”transport inhibitor response protein 1”).
Wiążąc się z ligazą ubikwityny SCFTIR1, auksyna stymuluje ubikwitynację inhibitora
transkrypcji Aux/IAA i pozwala na uruchomienie zablokowanych genów.
Obok poglądów wskazujących na wpływ auksyny na przebieg cyklu komórkowego,

istnieją też artykuły negujące tę zależność [51, 52]. Badania eksperymentalne
przeprowadzone przez współautora pracy [R10] sugerowały jednak wyraźny wpływ
auksyny na rozwój komórki, co przejawiało się zmienną ilością komórek 2C i 4C w
kulturach in vitro. Celem ścisłego wyjaśnienia otrzymanych wyników doświadczalnych
prezentuję w artykule [R10] matematyczny model tłumaczący kinetykę przejść komórki
przez punkty kontrolne G1/S i G2/M i jej zależność od stężenia auksyny w pożywce.
Udany opis wyników eksperymentalnych poprzez zaproponowany model może być
uznane jako dodatkowy argument na rzecz poglądów wyrażających przekonanie o
wpływie auksyn na funkcjonowanie cyklu komórkowego.
Dynamikę rozwoju komórki opisują w modelu [R10] trzy podstawowe procesy

zachodzące w punkcie kontrolnym, które można przedstawić na schemacie:

C + A
k1−→←−
k2

CAn
k3−→ C∗

Komórka C może połączyć sie z auksyną A i utworzyć kompleks CAn, gdzie n to liczba
cząsteczek auksyny przyłączonych do komórki. Szybkość tego procesu opisuje stała
k1. Jeśli mechanizm ubikwitynacji zainicjowany przez auksynę się powiedzie, komórka
przechodzi przez punkt kontrolny do kolejnej fazy cyklu (k3 - stała charakteryzująca ten
proces). Możliwym jest jednak, że kompleks CAn rozpadnie się nim nastąpi przejście
przez punkt kontrolny, co dzieje się statystycznie z szybkością wyznaczoną przez stałą k2.
W stanie równowagi szybkość tworzenia się kompleksów, k1[C][A]n, jest równa szybkości
(k2+k3)[CAn], z jaką kompleksy znikają czy to przez rozpad czy też z powodu przejścia
komórki przez punkt kontrolny:

k1[C][A]n = (k2 + k3)[CAn], (88)

gdzie [C] oznacza ilość komórek w jednostce objętości, [A] - koncentracja auksyny
w pożywce, a [CAn] to liczba kompleksów w jednostce objętości. Powyższa zależność
pozwala wyznaczyć szybkość V , z jaką komórki przechodzą przez punkt kontrolny:

V = [X]
(
a0 +

k3[A]n

K + [A]n

)
, (89)

gdzie [X] to liczba wszystkich komórek przed punktem kontrolnym, K = (k2 + k3)/k1,
a stała a0 odpowiada za obecność endogenicznej auksyny w komórce. Czynnik stojący
w równaniu (89):

T ≡
(
a0 +

k3[A]n

K + [A]n

)
, (90)

nazwano w pracy [R10] tranzytywnością. Tranzytywność opisuje na ile efektywnie punkt
kontrolny poddany działaniu auksyny przepuszcza komórki do kolejnej fazy.
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Znalezione wyrażenie (89) na szybkość przechodzenia komórek przez punkt
kontrolny zastosowano następnie do każdego z punktów kontrolnych G1/S i G2/M cyklu
komórkowego (por. Rys. 16). Otrzymujemy wtedy:

Rysunek 16. Komórki 2C i 4C przechodzą przez punkty kontrolne G1/S i G2/M.
Szybkości przejść VI i VII są rządzone przez tranzytywności TI i TII określone w (91)
i (92).

VI = [XI ]TI , TI ≡
(
a0I +

k3I [A]nI

KI + [A]nI

)
(91)

dla punktu kontrolnego G1/S oraz:

VII = [XII ]TII , TII ≡
(
a0II +

k3II [A]nII

KII + [A]nII

)
(92)

dla punktu kontrolnego G2/M. Dla długoczasowych kultur, jak ta opisana w pracy [R10],
można oczekiwać, że średnie czasowe [XI ] i [XII ] pozostają w stałym stosunku zależnym
jedynie od koncentracji auksyny w pożywce. Innymi słowy, prędkości VI i VII , wyrażone
przez uśrednione w czasie [XI ] i [XII ] muszą być sobie równe:

VI = VII , (93)

co pozwala znaleźć średnioczasową procentową ilość komórek 2C w kulturze:

[xI ] =
1

1 + TI
TII

(94)

oraz średnioczasową ilość komórek 4C:

[xII ] =
1

1 + TII
TI

. (95)

Rezultaty (94) i (95) uzyskane w ramach modelu teoretycznego [R10] można zastosować
bezpośrednio do danych doświadczalnych uzyskanych dla Allium cepa i Allium sativum,
Rys. 17 i 18. Niezależne badania ploidalności komórek oraz aberracji chromosomowych
potwierdziły, iż lokalne ekstrema na wykresach 17 i 18 są istotne.
Dyskusja uzyskanych wyników przeprowadzona w pracy [R10] w oparciu o

wprowadzony model wskazuje na pewne ważne aspekty funkcjonowania cyklu
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Rysunek 17. Ilość komórek 2C w kalusie Allium cepa w funkcji stężenia auksyny
2,4-D. Krzywa teoretyczna uzyskana jest na podstawie równania (94).

Rysunek 18. Ilość komórek 2C w kalusie Allium sativum w funkcji stężenia auksyny
2,4-D. Krzywa teoretyczna uzyskana jest na podstawie równania (94).

komórkowego. Jeśli stała k3 odpowiedzialna za szybkość przechodzenia komórek przez
punkt kontrolny jest mniejsza dla drugiego punktu kontrolnego niż dla pierwszego,
następuje zatrzymanie komórek w fazie S i wzrost ilości komórek 4C (tj. zmniejszenie
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Rysunek 19. Ilość dzielących się komórek tytoniu w funkcji stężenia auksyny 2,4-D
(a) i stężenia NAA (b). Krzywe teoretyczne wyznaczono na podstawie równania (95).
Dane doświadczalne wzięto z pracy [53].

się ilości komórek 2C). Efekt ten jest tym wyraźniejszy, im większe jest stężenie auksyny
2,4-D, co zaobserwowano dla Allium cepa (Rys. 17). Z kolei, gdy stała k3 jest podobna
lub większa dla drugiego punktu kontrolnego, przechodzenie komórek przez cały cykl
odbywa się bez zakłóceń i przy dominacji komórek 2C w kulturze. Ten przypadek
zaobserwowano dla Allium sativum - Rys. 18.
W pracy [R10] wskazano również, iż fakt że liczba n cząsteczek auksyny w

kompleksie CAn jest różna dla różnych punktów kontrolnych (i dla różnych gatunków)
może świadczyć o różnej liczbie receptorów TIR1 w różnych fazach rozwoju komórki
(i dla komórek różnych gatunków). Różne wartości k3 wskazują na różną szybkość
ubikwitynacji białek AUX/IAA, co może znaczyć, iż pewne nieznany dotąd czynniki
również mają wpływ na ten proces. W pracy [R10] zwrócono uwagę na korelację miedzy
wartościami k3 oraz n. Im mniejsza jest liczka n, tym większa wartość k3, co jest o tyle
zrozumiałe, że im mniej cząsteczek auksyny jest potrzebne do utworzenia kompleksu
CAn uzdalniającego komórkę do przejścia przez punkt kontrolny, tym większa jest
statystyczna szybkość takiego procesu.
W świetle uzyskanych w [R10] wyników można wytłumaczyć zróżnicowanie efektów

uzyskiwanych dla różnych hormonów w pracy [52]. Różne hormony prawdopodobnie
wiążą się z komórką poprzez różną liczbę receptorów n, a z powodu różnej budowy mają
inną mobilność w cytoplazmie (różne k1) i różną siłę wiązania się z komórką (stała k2).
Interesującą konsekwencją modelu z pracy [R10] jest możliwość wytłumaczenia
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zależności między ilością dzielących się w kulturze komórek a stężeniem zastosowanych w
pożywce hormonów. Rys. 19 pokazuje dopasowanie krzywych teoretycznych uzyskanych
na bazie modelu [R10] do danych doświadczalnych z pracy [53].
Znamienne jest, iż istnieje pewne optymalne stężenie hormonu, przy którym ilość

dzielących się komórek osiąga maksimum. Model [R10] wskazuje, iż odpowiada to
sytuacji, gdy stosunek tranzytywności TII/TI osiąga minimum (Rys. 20), co oznacza
zatrzymanie wielu komórek przed drugim punktem kontrolnym z powodu ekstremalnej
dysproporcji między tranzytywnościami w pierwszym i drugim punkcie kontrolnym.
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Rysunek 20. Tranzytywności TI i TII w zależności od stężenia auksyny to krzywe
Michaelisa. Dla określonego stężenia auksyny stosunek TII/TI ma wartość minimalną,
co odpowiada maksimum na wykresie 19 (a).

Hodowla in vitro, na której oparto pracę [R10] była wyjątkowa w tym sensie, że
udało się ją prowadzić niezwykle długo (aż 18 miesięcy). Powtórzenie takiej hodowli
nie jest łatwe, co znacząco utrudnia dalszą weryfikację zaproponowanego modelu
odwołującego się do wartości [xI ] i [xII ] uśrednionych w czasie.

8. Badania reologiczne i polarymetryczne w dziedzinie technologii żywności
i chemii fizycznej

W pracy [R2] przeprowadziłem badania wiskozymetryczne oraz polarymetryczne
mieszanin różnych cukrów (glukozy, fruktozy, sacharozy, maltozy) z aspartamem
celem ustalenia zmian własności reologicznych roztworów cukrów po dodaniu do
nich substancji słodzącej. Badania te służą ustaleniu wpływu aspartamu na teksturę
żywności oraz umożliwiają ocenę ewentualnych oddziaływań międzycząsteczkowych
w mieszaninach. Przeprowadzenie pomiarów lepkości z dużą dokładnością możliwe
były dzięki użyciu wiskozymetru rotacyjnego Zimma-Crothersa. Jest to przyrząd
wymagający nie lada precyzji od osoby, która go obsługuje. Rotor wiskozymetru to
mini probówka, którą należy tak obciążyć, by po zanurzeniu w roztworze pływała ona
pionowo, a jej górna krawędź znajdowała się poniżej powierzchni wody. Jest to możliwe
dzięki zjawisku napięcia powierzchniowego. Wymaga to jednak wielu prób w doborze
obciążenia rotora (często zakończonych jego zatopieniem) a dokonanie odpowiedniej
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adjustacji musi być wykonane oddzielnie dla każdego badanego roztworu. Wyniki moich
pomiarów wiskozymetrycznych i dodatkowo niezależnych pomiarów polarymetrycznych
wskazały na brak wzajemnych oddziaływań między cukrami a aspartamem (z wyjątkiem
sacharozy).
W pracy [R3] badałem wpływ cukrów (glukozy, fruktozy, sacharozy, maltozy)

i aspartamu na własności reologiczne dekstranów o różnych masach cząsteczkowych
(Mw=19500, 71400 i 282000). Obok pomiarów lepkości przeprowadzonych za pomocą
opisanego powyżej wiskozymetru Zimma-Crotzersa, dokonałem pomiarów mutarotacji
oraz skręcalności właściwej. Badania wykazały liniowy wzrost lepkości wraz z masą
cząsteczkową dekstranów oraz wpływ budowy dodanych cukrów na lepkość mieszaniny.
Pomiary polarymetryczne pozwoliły ustalić istotne oddziaływanie międzycząsteczkowe
składników mieszanin. Z kolei pomiar tempa mutarotacji przeprowadzony dla mieszanin
dekstranu z glukozą i samej glukozy dowiódł, iż oddziaływania między cząsteczkami nie
odbywają się poprzez atomy cząsteczki glukozy odpowiedzialne za mutarotację.
Praca [R5] dotyczy wpływu światła spolaryzowanego liniowo na własności skrobi

kukurydzianej i jej amylopektyny. Mój wkład w te badania sprowadzał się do
wyznaczenia lepkości granicznej roztworów skrobi i amylopektyny rozpuszczonych
w DMSO z dodatkiem wody. Bezpośredniego pomiaru lepkości dokonywałem przy
użyciu wiskozymetru Zimma-Crothersa. Wyniki pokazują zmianę lepkości granicznej
w zależności od czasu naświetlania światłem spolaryzowanym w przypadku skrobi, lecz
nie wykazują takiej zależności dla amylopektyny. Ponieważ lepkość graniczna [η] wiąże
się z masą cząsteczkową Mw wzorem Marka-Houwinka:

[η] = aM bw, (96)

gdzie a i b to stałe, zmiana lepkości granicznej pozwala stwierdzić wpływ światła
spolaryzowanego na masę cząsteczkową polisacharydów zawartych w skrobi. Brak
wyraźnego efektu związanego z naświetlaniem amylopektyny świadczy o niezmienionej
strukturze krystalicznej skrobi w tym procesie.
W publikacji [R6] moje badania wiskozymetryczne dotyczyły skrobi ziemniaczanej

głęboko mrożonej. Celem było ustalenie wartości lepkości granicznej dla skrobi suchej
mrożonej w wodnej zawiesinie raz, trzy i pięć razy oraz mrożonej w formie natywnej
(raz i dwa razy). Punktem odniesienia była wyznaczona przeze mnie uprzednio lepkość
graniczna skrobi suchej niemrożonej oraz natywnej niemrożonej. Moje rezultaty, wraz z
innymi niezależnymi pomiarami innych parametrów skrobi, wskazują na brak istotnych
zmian w łańcuchu amylopektyny w procesie mrożenia i rozmrażania skrobi.
W pracy [R9] wyznaczałem lepkość wodnych roztworów dekstranów o masach

cząsteczkowych Mw= 6000, 40000, 100000 oraz tychże roztworów z dodatkiem
jednościennych nanorurek węglowych. Badania pokazały istotny wzrost lepkości
roztworów po dodaniu nanorurek. Zinterpretowano to jako rezultat owijania się
dekstranów wokół nanorurek przy pomocy części hydrofobowej cząsteczki, co skutkuje
wyeksponowaniem strony hydroksylowej dekstranu w kierunku cząsteczek wody.
Zauważono również, że obserwowany wzrost lepkości nie zależał od masy cząsteczkowej
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dekstranu użytego w roztworze.
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C. Podsumowanie

Katedra Chemii i Fizyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie jestem
zatrudniony, ma niewielką tradycję w zakresie uprawiania czystej fizyki, a w
szczególności fizyki teoretycznej. Nie licząc moich artykułów, ostatnia praca
opublikowana w czasopiśmie fizycznym przez jednego z aktualnych pracowników
i mająca afiliację Zakładu Fizyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pochodzi
z 1990 roku. Tak więc tematyka wybrana do badań z dziedziny fizyki, poza
problematyką LIAD, jest moim oryginalnym wyborem otwierającym nową ścieżkę badań
w Katedrze. W ocenie osiągnięć naukowych przedstawionych powyżej warto zatem
wziąć pod uwagę, oprócz ich zawartości merytorycznej, również kwestię samodzielnego
autorstwa wszystkich omówionych prac składających się na osiągnięcie będące
podstawą wszczęcia postępowania habilitacyjnego [H1-H9]. Na samodzielnym autorze
spoczywa w całości: wskazanie problemu, usytuowanie danego zagadnienia w kontekście
ustalonej wiedzy (znalezienie i zapoznanie się z adekwatną literaturą), dokonanie
rozwiązania problemu, dyskusja uzyskanych wyników, aplikacja otrzymanych rezultatów
do analizy numerycznej (napisanie odpowiednich programów, obróbka graficzna),
zapewnienie poprawności językowej tekstu publikacji, przeprowadzenie korekty (czasem
kilkukrotnej). Konieczność wypełnienia wszystkich powyższych warunków przez jedną
osobę znacząco zwiększa wysiłek przygotowania publikacji i wydłuża czas jej powstania.
Do samodzielnych należą również prace z mojego dodatkowego dorobku [R1, R4, R7,
R11-R14] (z zastrzeżeniem odnośnie pracy [R11], gdzie mój udział szacuję na 90%). Z
kolei w pracy [R10] z dziedziny biologii komórki, mój udział jako autora modelu i całej
dyskusji zawartej w tym artykule szacuję na 80%. Łącznie zatem prace [H1-H9] i [R1,
R4, R7, R10-R14] to 17 publikacji obejmujących dość różnorodną tematykę badawczą
realizowaną w zasadzie przez jednego autora. Prace moje zostały opublikowane w
renomowanych czasopismach naukowych (jedynie cztery artykuły zostały opublikowane
w czasopismach spoza listy filadelfijskiej). Sumaryczny Impact Factor wszystkich
moich publikacji wynosi 25,815, a tych samodzielnych (z włączeniem również prac
[R10] i [R11]) to 18,697. Warto tu nadmienić, iż czasopismo Physics Essays, gdzie
opublikowałem pracę [H3], jeszcze w roku 2003 mieściło się na liście filadelfijskiej.
Posługując się punktacją listy czasopism opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, sumaryczna liczba punktów moich publikacji wynosi 581. Prace
moje znalazły ponadto uznanie w formie następujących wyróżnień:

(i) Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w
Krakowie za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Naukowej (2003).

(ii) Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w
Krakowie za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Naukowej (2008).

(iii) Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w
Krakowie za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Naukowej (2009).

(iv) Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w
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Krakowie za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Naukowej (2010).

(v) Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w
Krakowie za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Naukowej (2011).

Charakter moich prac sprawia, że nie będą one raczej licznie cytowane w literaturze.
Wiele moich prac to rodzaj krytyki naukowej służącej rozpoznaniu słabości i błędów
w istniejących teoriach. Prace tego rodzaju pełnią ważną funkcję w rozwoju danej
dziedziny naukowej. Ich rolą jest bowiem spowodowanie zarzucenia pewnych błędnych
koncepcji, ale po spełnieniu swej roli zwykle odchodzą w zapomnienie wraz z błędną
teorią. Tak może być na przykład z pracą [R7], która zdemaskowała ukryte założenia
teorii Unnikrishnana i przerwała jej dalszy rozwój. Podobny status ma praca [H6],
która obaliła koncepcję podłużnych fal elektromagnetycznych jakoby ugruntowaną
eksperymentalnie w pracy [1]. Gdy chodzi o krytyczne prace [R10,R11], są one raczej
wstydliwe dla środowiska naukowego, które badając efekt LIAD przez lata bezkrytycznie
odwoływało się do niepozbawionej błędów teorii Atutova. W rezultacie, od pojawienia
się moich artykułów [R10,R11], zaprzestano bezpośrednio nawiązywać do owej teorii,
ale też niechętnie cytuje się moje prace. Gdy chodzi o inne moje artykuły, to służą
one pokazaniu fundamentalnych aspektów danej dziedziny wiedzy. Do takich należy
na przykład ważna praca [H2] o możliwości wyprowadzenia równań Maxwella z prawa
Gaussa czy też prace [H3,H4] o podobnej tematyce, albo praca [H7] zawierająca
koncepcyjnie atrakcyjne ujecie dynamiki relatywistycznej lub też artykuły [H8,H9]
opisujące w oryginalny sposób dynamikę spinu. Tego typu prace mogą zostać zacytowane
jedynie w nielicznych przypadkach prac sięgających do podstaw elektromagnetyzmu i
teorii względności.
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