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mgra Ryszarda Wiśniowskiego

Efektywne przewodnictwo elektryczne wzorców mikrostrukturalnych 
mieszaniny dwuskładnikowej w modelu sieciowym 

z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy najbliższymi sąsiadami
 

Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska magistra Ryszarda Wiśniowskiego,  Efektywne
przewodnictwo elektryczne wzorców mikrostrukturalnych mieszaniny dwuskładnikowej w modelu
sieciowym z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy najbliższymi sąsiadami, została wykonana pod
opieką dra hab. Wiesława Olchawy, prof. UO. 

Rozprawa napisana jest w języku polskim. Składa się z siedmiu rozdziałów oraz trzech dodatków i
liczy łącznie 154 strony. Tematycznie i metodologicznie mieści się we wspólnym obszarze fizyki
statystycznej  i  metod  komputerowych  fizyki.  Głównym  problemem,  jaki  rozwiązuje  w  niej
doktorant,  jest  analiza  efektywnego  przewodnictwa  elektrycznego  dwuskładnikowych
kompozytów, w których każdy składnik może charakteryzować się znacząco różną przewodnością
elektryczną,  a wzajemne rozmieszczenie ziaren obu składników jest  skorelowane.   Korelacje  te
przejęto  z  modelu  gazu  sieciowego.  Badania  przeprowadzono  zarówno  dla  geometrii
dwuwymiarowej, jak i trójwymiarowej.  Oprócz efektywnej przewodności  elektrycznej, doktorant
zbadał też termodynamikę gazu sieciowego użytego do modelowania geometrii  kompozytu oraz
właściwości krytyczne kompozytu na progu perkolacji. 

Pierwszy rozdział rozprawy zawiera zwięzłe wprowadzenie w tematykę rozprawy oraz krótkie jej
streszczenie. 

Rozdział drugi zawiera przegląd metod obliczania przewodnictwa efektywnego w kompozytach, tj.
ośrodkach o nieuporządkowanej strukturze wewnętrznej. Część z tych metod to przybliżone metody
analityczne,  np.  przybliżenie  Bruggemana,  znane  też  jako  przybliżenie  ośrodka  efektywnego.
Uzupełnieniem  metod  analitycznych  przedstawionych  w  rozdziale  2  są  metody  numeryczne.
Doktorant  przedstawia metodę redukcji problemu do zagadnienia rozwiązania równania Laplace’a
w układzie oporników oraz sposób uwzględnienia tzw. prądów wierzchołkowych. 
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W rozdziale 3 doktorant definiuje model gazu sieciowego, który w późniejszych częściach pracy
posłuży mu do zdefiniowania przestrzennej konfiguracji badanych kompozytów.  Jest to typowy
model  fizyki  statystycznej,  z  temperaturą  i  Hamiltonianem  zależnym  od  stałej  sprzężenia  i
potencjału chemicznego. „Stany równowagowe” tego modelu posłużą w dalszej części rozprawy do
definiowania przestrzennej konfiguracji składników badanych materiałów kompozytowych. 

Rozdział 4 zawiera wyniki uzyskane metodami pola średniego. Obejmują one zarówno parametry
termodynamiczne,  w  tym  entropię  i  energię  swobodną  Helmholtza,  jaki  i  przewodnictwo
elektryczne. Są to wyniki oryginalne, jednak jak się domyślam, rola doktoranta w ich uzyskaniu
miała  charakter  pomocniczy,  stąd  też  zostały  przedstawione  tylko  w tym zakresie,  w jakim są
potrzebne do omówienia wyników uzyskanych w dalszej części rozprawy. 

Główne wyniki rozprawy zostały przedstawione w rozbudowanych rozdziałach 5 i 6. Oba dotyczą
analizy właściwości dwuskładnikowego kompozytu wygenerowanego w ramach tzw. modelu MDS
(Mieszanina Dwuskładnikowa na Sieci). Podobnie jak w rozdziale 4, doktorant zbadał tu zarówno
właściwości termodynamiczne, jak i przewodnictwo elektryczne modelowanych ośrodków, jednak
tym razem zamiast analitycznych metod przybliżonych użył metod numerycznych. Różnica między
rozdziałami 5 i 6 polega na tym, że w pierwszym z nich zbadano przypadek dwuwymiarowy, a w
drugim – trójwymiarowy. 

Rozdział 7 zawiera krótkie podsumowanie najważniejszych wyników rozprawy. 

Dodatki A, B i C zawierają wyprowadzenie reguły zamiany składników, szczegółowy, techniczny
opis dyskretyzacji układu ciągłego opartej na ścisłym, lokalnym rozwiązaniu równania Laplace’a
oraz sposób wyznaczania błędów statystycznych przewodnictw uzyskanych w symulacjach. 

Całość kończy bibliografia (48 pozycji). 

*  *  *

Ocenę rozprawy rozpocznę od uwag krytycznych. 

• W  rozdziale  2,  który  w  całości  opisuje  znane  metody  wyznaczania  przewodnictwa
elektrycznego  kompozytów,  w  wielu  miejscach  brakuje  odnośników  do  cytowanej
literatury. O ile z kontekstu łatwo się domyślić, że mamy do czynienia z parafrazą cudzych
wyników, czyli z tekstem wtórnym, nie jest łatwo znaleźć informacje o tym, gdzie znajduje
się  tekst  pierwotny,  czyli  źródło,  z  którego  wiedzę  czerpał  doktorant.  Przykładem  są
pozbawione odnośników literaturowych rozdziały 2.1.2 – 2.1.4.  

• Skąd autor rozprawy wziął cytowaną na stronie 25 wartość wykładnika t = 1.299? 

• Czy we wzorze (2.31) jego prawa strona nie powinna być podzielona przez d - 1?

• Na stronie 27 pojawiają się niezdefiniowane nigdzie stałe a1, a2, b2..

• Na stronie 42 autor zauważa,  że poprawne uwzględnienie  prądów wierzchołkowych jest
numerycznie trudne, gdyż wymaga podziału siatki obliczeniowej na dużą liczbę mniejszych
„oczek”.  Moim  zdaniem  zbieżność  powinna  być  dużo  szybsza,  jeśli  zastosuje  się
nieregularne zagęszczanie siatki, z oczkami malejącymi w pobliżu oczekiwanej osobliwości
rozwiązania. 

• W opisie metody Monte Carlo (rozdział 5.0.1) autor używa słowa „termalizacja”, ale nie
definiuje, jak ją zrealizował. Co gorsza, na stronie 77 użył zwrotu „czas ewolucji, czyli czas
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termalizacji”,  a  przecież  termalizacja  jest  tylko  częścią  ewolucji.  Nie  widzę  też  w tym
miejscu definicji stanu początkowego symulacji. 

• Przedstawiony w rozdziale 5.0.1 opis algorytmu czasu ciągłego jest niejasny. Spójrzmy na
rys. 5.4. Co to znaczy „wylosuj listę wg rozkładu”? Czy polecenie „wylosuj parę (i,j) z
listy” oznacza, że każdą parę losuje się z jednakowym prawdopodobieństwem? Chyba  nie,
więc  czegoś  w  tym  opisie  brakuje.  Na  końcu  używa  się  kolejnego  losowania  do
wyznaczenia czasu przebywania w danym stanie – ten krok wymaga szerszego wyjaśnienia,
w tym wyjaśnienia, jaką rolę we wzorze (5.11) pełni funkcja logarytmiczna. Po co w ogóle

w tym algorytmie wyznacza się wielkości Dt?   

• Na stronie 124 autor uzyskał wartość wykładnika  t dla perkolacji  trójwymiarowej równą
1.57(5).  Jak się  ona ma do wartości  uzyskanych przez  innych badaczy? Czy na pewno
oszacowanie tego wykładnika, zgodnie z rys. 6.17, jest takie samo dla każdej temperatury?
Linie dopasowania wyników uzyskanych dla rożnych temperatur do linii  prostych nie są
dokładnie równoległe, co sugeruje, że oszacowanie błędu pomiaru na poziomie 0.05 jest
zbyt optymistyczne. 

Przejdźmy do poważniejszych uwag.

• Model gazu sieciowego analizowany w rozprawie jest równoważny modelowi Isinga. Nie
widzę specjalnej potrzeby badania jego właściwości termodynamicznych, gdyż model Isinga
pod tym kątem był  badany na  wiele  sposobów. Dostrzegam możliwość  użycia  znanych
wyników w modelu Isinga do walidacji  stosowanych przez doktoranta metod, zwłaszcza
numerycznych.  Tego  porównania,  mającego  charakter  walidacji,  trochę  mi  w rozprawie
brakuje. 

• Mam spore obawy, że zastosowanie dynamiki Kawasakiego poniżej temperatury krytycznej
nie prowadzi do uzyskania prawdziwego stanu równowagi termodynamicznej. W każdym
razie  trudno inaczej wytłumaczyć, dlaczego uzyskane tą metodą wyniki (rys. 5.1.b) są tak
różne od tych, jakie uzyskuje się bardziej tradycyjnym wariantem metody Monte-Carlo (rys.
5.1.a).  Nie podważa to  wyników uzyskanych w pracy,  gdyż jej  celem nie było badanie
przewodnictwa w równowagowym rozkładzie gazu sieciowego czy modelu Isinga, lecz w
szerszej  klasie  ośrodków kompozytowych  o  nietrywialnie  skorelowanych  wewnętrznych
rozkładach  położeń obu składników,  a  dynamika  Kawasakiego ten  cel  realizuje  dobrze.
Niemniej, dobrze mieć pełną świadomość tego, co się robi. 

• Autorowi udało się za pomocą badania przewodności  elektrycznej  kompozytów uzyskać
prawidłową  wartość  progów  perkolacji  w  przestrzeni  dwu-  i  trójwymiarowej,  a  także
wartości  wykładnika  krytycznego  t.  Czy  w  podobny  sposób,  wyłącznie  na  podstawie
zależności przewodności elektrycznej od temperatury, można uzyskać wartość temperatury
krytycznej w modelu Isinga? 

• Przedstawione  na  rys.  C2  (str.  147)  wyniki  dla  modelu  3D  z  oddziaływaniami
przyciągającymi  badanego  w  temperaturze  wyraźnie  niższej  od  temperatury  krytycznej
sugerują,  że  modelowany  układ  nie  posiada  w  tych  warunkach  dobrze  określonego
izotropowego  (skalarnego)  przewodnictwa  elektrycznego  i  że  należałoby  się  zastanowić
raczej nad analizą tensora przewodności elektrycznej. 
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*  *  * 
Rozprawa  mgra  Wiśniowskiego  jest  przykładem  solidnego  podejścia  do  rozwiązania  dobrze
postawionego  problemu  fizycznego.  Podkreślmy  –  trudnego  problemu,  jakim  jest  wyznaczenie
efektywnej przewodności elektrycznej w układach o bardzo nieregularnej strukturze wewnętrznej.
Zagadnienie to, z punktu widzenia metod numerycznych fizyki, wymaga bowiem poradzenia sobie
z kilkoma wyzwaniami natury technicznej. Jednym z nich jest bardzo długi czas termalizacji gazu
sieciowego w okolicach i poniżej temperatury krytycznej oraz bardzo niekorzystna zależność tego
czasu  od  wielkości  próbki,  która  powinna  być  jak  największa,  skoro  interesuje  nas  granica
termodynamiczna.  Doktorant  poradził  sobie  z  tym problemem,  stosując  metodę Monte  Carlo  z
czasem  ciągłym.  Drugim  problemem  jest  samo  rozwiązanie  równania  Laplace’a  w  układzie  z
nieregularnym rozkładem obszarów o  skrajnie  różnych  przewodnościach  elektrycznych.  Gdyby
badany  układ  był  jednorodny,  rozwiązanie  równania  Laplace’a,  zwłaszcza  wobec  stosunkowo
prostej geometrii  brzegów badanych próbek, można by podać w sposób analityczny, istnieje też
wiele metod numerycznych rozwiązywania zagadnienia jednorodnego. Niestety, nie spotkałem się
jeszcze z żadną metodą numeryczną, która równie dobrze radziłaby sobie z równaniem Laplace’a w
układzie silnie niejednorodnym. Doktorant zastosował tu solidny, klasyczny algorytm iteracyjny,
tzw. SOR (ang. successive overrelaxation), który niestety nie należy do demonów prędkości. Kilka
lat temu sam usiłowałem rozwiązać niemal identyczne zagadnienie bardziej nowoczesną metodą
iteracyjną P-BiCGSTAB (preconditioned BiCGSTAB), jednak okazało się, że traci ona stabilność
dla układów niewiele większych niż te, które rozwiązywał doktorant. 

Wobec  powyższych  trudności  na  uznanie  zasługuje  to,  że  mgr  Wiśniowski  problem próbował
rozwiązać  na  różne  sposoby,  w  tym  przybliżonymi  metodami  analitycznymi  (co  obejmuje
dwuwymiarowy model  blokowy),  oraz  wykorzystał  chyba  wszystkie  możliwości,  by  porównać
uzyskane nimi wyniki, co pomaga ocenić ich wiarygodność.  

Jeśli chodzi o najważniejsze wyniki pracy, to sam doktorant streścił je na blisko trzech stronach
swojej  rozprawy  (str.  127-129).  Tu  stwierdzę  tylko,  że  dla  mnie,  jako  osoby  mającej  pewne
doświadczenie  w  badaniu  zjawiska  perkolacji,  najważniejszy  wynik  dotyczy  właśnie  tego
zagadnienia i jest nim potwierdzenie, że badany przez mgra Wiśniowskiego model należy do tej
samej klasy uniwersalności co klasyczny model perkolacji  w przestrzeni  d-wymiarowej,  a także
odtworzenie  na  podstawie  właściwości  przewodności  elektrycznej  wartości  progu  perkolacji  i
wykładnika  krytycznego  t.  Co  więcej,  oba  te  wyniki  uzyskano  z  nadspodziewanie  dobrą
dokładnością,  jeśli  zważyć,  że  nie  było  to  celem  głównym  badań,  co,  notabene,  potwierdza
prawidłowość użytych metod badawczych. 

Pozwoliłem sobie sprawdzić, że w chwili pisania niniejszej recenzji w bazie WoS znajdowały się
cztery artykuły, których współautorem jest doktorant. Kolejne dwa ukazały się w 2018 i dopiero
zostaną zaindeksowane. Spośród tych 6 prac, trzy są ściśle związane z treścią rozprawy. Dochodzi
do tego 1 preprint. W sumie opublikowane zostały wyniki przedstawione w rozdziałach 4 i 5. 

Reasumując, w swojej rozprawie doktorskiej mgr Wiśniowski przedstawił oryginalne rozwiązanie
problemu naukowego, wykazał ogólną wiedzę teoretyczną w zakresie fizyki, a także wykazał się
umiejętnością samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Jego rozprawa spełnia więc warunki
nakładane przez przez ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i  tytule  w zakresie  sztuki  oraz wymagania  zwyczajowe w dyscyplinie  fizyka,
dlatego wnoszę o dopuszczenie doktoranta do publicznej obrony. 
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