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Rozprawa doktorska pani magister Mileny Piotrowskiej jest obszernym studium teoretycznym 

i fenomenologicznym poświęconym masom i szerokościom rozpadów mezonów, do których 

obliczenia zastosowano formalizm lagrangianów efektywnych w przybliżeniu drzewiastym 

oraz, w niektórych przypadkach, z uwzględnieniem poprawek pętlowych. Autorka kładzie 

szczególny nacisk na ten drugi aspekt, gdyż poprawki pętlowe generują dodatkowe bieguny w 

propagatorach, które odpowiadają za wzmocnienia gęstości spektralnej jako funkcji masy. 

Oznacza to, że oprócz wzmocnienia odpowiadającego cząstce pierwotnej (z ang. seed state) 

obecnej w lagrangianie efektywnym, pojawia się dodatkowa struktura, którą autorka 

interpretuje jako cząstkę stowarzyszoną (ang. companion pole) odpowiadającą biegunowi o 

znanym położeniu na płaszczyźnie zespolonej, co pozwala odczytać masę i szerokość rozpadu 

tej cząstki. W niektórych przypadkach ten dodatkowy biegun udaje się powiązać z cząstką 

znaną i skatalogowaną przez Prticle Data Group. 

 

 Zastosowana w pracy metodologia jest stosunkowo prosta: najpierw trzeba napisać 

odpowiedni lagrangian efektywny w oparciu o ogólne zasady symetrii, następnie dopasować 

do istniejących danych (do szerokości rozpadów lub przesunięć fazowych) wolne parametry i 

wreszcie obliczyć jednopętlową poprawkę do propagatora i zbadać jego strukturę analityczną. 
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O wartości pracy decyduje moim zdaniem nie tyle samo nowatorstwo koncepcyjne, co liczba 

przebadanych rozpadów, w tym rozpadów radiacyjnych, bardzo obszerna dyskusja zależności 

od modelu (np. od sposobów obcięcia całek pętlowych) oraz fakt, że – szczególnie w ostatnich 

rozdziałach – analiza dotyczy najnowszych danych doświadczalnych, których interpretacja 

ciągle wzbudza kontrowersje i jest aktualnym przedmiotem dyskusji. 

 

Rozprawa doktorska pani magister Piotrowskiej oparta jest na czterech artykułach, w których 

doktorantka jest współautorką, opublikowanych w bardzo dobrych międzynarodowych 

czasopismach oraz na ośmiu (siedmiu współautorskich i jednym jedno-autorskim) 

doniesieniach konferencyjnych. Ten dorobek publikacyjny spełnia z nawiązką wymagania 

zwyczajowe stawiane kandydatom do stopnia doktora. Dla recenzenta jest to też wskazówka, 

że autorka wkroczyła już na scenę międzynarodową, a jej badania mieszczą się w światowych 

standardach. 

 

Pierwsza, fenomenologiczna część pracy zawarta w rozdziale trzecim, dotyczy rozpadów 

dwóch nonetów mezonów wektorowych: {ρ(1450), K*(1410), ω(1420), φ(1680)} oraz 

{ρ(1700), K*(1680), ω(1650), φ(????)}, z których pierwszy typowo interpretowany jest jako 

radialne wzbudzenie podstawowego nonetu wektorowego, a drugi jako wzbudzenie orbitalne. 

W tym ostatnim przypadku cząstka φ nie jest doświadczalnie potwierdzona. Autorka zauważa, 

że różnice między poszczególnymi stanami obu nonetów (a właściwie oktetów) są w 

przybliżeniu równe i średnio wynoszą 279±16 MeV. Na tej podstawie wnioskuje dalej, że masa 

cząstki φ z drugiego nonetu wynosi 1959±20 MeV. Autorka we wstępie do rozdziału 3 podaje, 

że w pracy [8] stan ten określono mianem φ(1930), jednak wydaje się, że jest to błędnie podana 

referencja, chodzi tu raczej o referencję [188]. Warto zaznaczyć, że podane w rozprawie 

oszacowanie masy stanu φ z nonetu 13D1 jest wyższe niż w bardziej zaawansowanych 

analizach opartych na modelu kwarków. Już w roku 1985 Isgur i Godfrey (referncja [1]) 

oszacowali masę tego stanu na 1880 MeV. W modelu tym masa znanego mezonu ω(1670±30) 

wynosi 1660 MeV, co – mimo, że jest to praca dość stara – pozwala przyjąć, że model jest 

wiarygodny. Ebert, Faustov i Galkin (PRD 78 (2009) 114029) otrzymali w relatywistycznym 

modelu kwarków masę 1845 MeV, a ostatnio Cheng-Qun Pang (Phys.Rev.D 99 (2019) 

074015) posługując się zmodyfikowanym modelem Godfreya – Isgura otrzymał 1869 MeV. 

Szkoda, że autorka nie przywołała w tym kontekście tych (i zapewne innych) referencji i nie 

odniosła się do różnic między swoim własnym oszacowaniem a wynikami innych modeli. 
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W dalszej części autorka dyskutuje rozpady silne i radiacyjne w obu nonetach. W tym celu 

parametryzuje pola wchodzące do lagrangianu efektywnego przez macierze, których 

elementami są pola odpowiadające stanom fizycznym. Mam pewne wątpliwości co do tych 

parametryzacji, gdyż przyjęto tu, że cząstki ω oraz φ diagonalizują dziwność. Tak jest 

rzeczywiście w przypadku nonetu podstawowego. Można się o tym przekonać patrząc na 

regułę Gell-Manna–Okubo dla kwadratów mas: mω2 = (4mK2 - mρ2)/3, która dla oktetu 

podstawowego daje mω » 930 MeV, podczas gdy w rzeczywistości masa ta wynosi 782 MeV. 

Znanym od lat remedium jest wprowadzenie mieszania ω – φ, które prawie dokładnie 

diagonalizuje dziwność, co oznacza, że fizyczny stan φ jest prawie całkowicie równy s𝑠, a stan 

ω prawie całkowicie u𝑢 + d𝑑. Sytuacja jest jednak diametralnie inna w przypadku dwóch 

dyskutowanych tu oktetów wzbudzonych. Dla oktetu „radialnego” relacja GMO daje mω » 

1405 MeV (exp. 1425 ± 25 MeV), a dla oktetu „orbitalnego” mω » 1715 MeV (exp. 1670 ± 30 

MeV), co oznacza, że są to w zasadzie czyste stany oktetowe będące mieszanką kwarków 

dziwnych i niedziwnych: u𝑢+d𝑑–2s𝑠. W konsekwencji, między stanami ωμ i φμ 

wprowadzonymi w równaniu (3.3), które – przypomnijmy – diagonalizują dziwność, powinno 

występować duże mieszanie. Ten aspekt nie jest przez autorkę w ogóle dyskutowany. Gdyby 

takie mieszanie było istotne, powinno się to odbić na obliczonych w pracy szerokościach 

rozpadu. Niestety brak tu precyzyjnych danych, które mogłyby rozstrzygnąć tę kwestię. 

 

Silne i radiacyjne rozpady obu nonetów zależą od czterech parametrów, które autorka 

dopasowuje do najlepiej znanych rozpadów. Dwa z tych parametrów mają błąd około 10% a 

pozostałe dwa 20%. Niemniej jednak przewidywania na szerokości rozpadów w przypadku 

obu nonetów mają błędy ponad 40%. Autorka nie podejmuje dyskusji, dlaczego nastąpiło takie 

wzmocnienie błędów, które naiwnie powinny być rzędu błędów stałych sprzężenia. 

Oczywiście tak duże błędy w połączeniu z równie dużymi błędami doświadczalnymi nie 

pozwalają na tak optymistyczną konkluzję, którą autorka formułuje np. na stronie 44 pisząc, 

że „satisfactory agreement (with data) is obtained”. W konkluzji tej części pracy stwierdziłbym 

raczej, że przewidywania teoretyczne i istniejące dane nie pozostają w sprzeczności. Ważnym 

aspektem jest podanie bardzo wielu szerokości rozpadów, które nie zostały zmierzone i 

stanowią przewidywania, które można doświadczalnie zweryfikować. 
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W rozdziale czwartym docieramy do głównego tematu rozprawy, a więc do pętlowych 

poprawek do propagatora, w tym wypadku mezonu wektorowego K*(882) należącego do 

podstawowego oktetu mezonów wektorowych. Jak wspomniałem wyżej, jest to multiplet, w 

którym łamana jest reguła GMO i występuje mieszanie ω – φ. Autorka najpierw konstruuje 

lagrangian efektywny opisujący sprzężenia do kaonu i pionu, który zależy od jednego 

parametru c, a następnie oblicza szerokość rozpadu, wzór (4.2). Oprócz wspomnianej wyżej 

stałej sprzężenia, model zawiera jeszcze dwa parametry: tzw. bare mass badanego stanu i 

parametr Λ wchodzący do gaussowskiego regulatora rozbieżnej całki, która pojawia się przy 

obliczeniu pętlowej poprawki do propagatora. Jak się wydaje, Λ nie podlega dopasowaniu, a 

pozostałe dwa parametry dobrane są tak aby masa i szerokość teoretyczna zgadzały się z 

doświadczeniem. Nie jest dla mnie jasne, czy stała c dobrana jest z dopasowania wzoru (4.2) 

do danych (patrz wzór (4.4)), czy z wartości urojonej bieguna propagatora, która odpowiada 

szerokości rozpadu. Rozumiem, że chodzi tu o sprawdzenie spójności zastosowanego 

podejścia i sprawdzenie czy obie metody dają ten sam wynik. (Nawiasem mówiąc, jeżeli nie 

popełniłem błędu, podstawiając dane doświadczalne do (4.2) otrzymuje się wynik trzykrotnie 

zawyżony, co sugeruje błąd w tym równaniu.) 

 

Przy omawianiu struktury propagatora autorka przeprowadza analityczne przedłużenie na 

drugi płat Riemanna (wzór (4.16)). Przydałoby się tu (i w dalszych rozdziałach) bardziej 

szczegółowe omówienie tej struktury, w szczególności omówienie sposobu wybrania cięć i 

numeracji płatów Riemanna. Brak tego wyjaśnienia stoi tu w pewnej sprzeczności z dość 

obszernym i pedagogicznie napisanym wstępem do pracy, gdzie autorka omawia podstawy 

chromodynamiki kwantowej (Rozdział I), czy przytacza bardzo szczegółowo sposób 

obliczania szerokości rozpadów (Rozdział II). Do wspomnianego wzoru (4.16) wkradł się 

zapewne błąd: pojawia się tam niezdefiniowana wielkość Ms, sądzę, że chodzi tu zapewne o 

M02. 

 

Rozdział czwarty zamyka analiza zachowania się biegunów propagatora i kształtu gęstości 

spektralnej w granicy Nc → ∞. Ta analiza powtórzona jest w następnych rozdziałach w celu 

zbadania natury znalezionych rezonansów. Jeżeli biegun zmierza do osi rzeczywistej, a gęstość 

spektralna do delty Diraka, to mamy do czynienia z konwencjonalnym stanem kwark-

antykwark. Tak jest w przypadku omawianego tu mezonu K*(882). Jeżeli jednak biegun 

wędruje w głąb płaszczyzny zespolonej, a gęstość spektralna się wypłaszcza, to mamy do 
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czynienia z efektem dynamicznym. Ta analiza wydaje mi się bardzo pożyteczna, gdyż 

obrazowo ilustruje różnice w naturze znalezionych stanów. 

 

W rozdziale piątym autorka powtarza analizę z poprzedniego rozdziału, tym razem dla 

skalarnego mezonu K*(1430). Lagrangian efektywny zawiera dwa człony, a więc wymagane 

jest dopasowanie dwóch stałych sprzężenia. Nowością jest to, że do analizy autorka używa 

przesunięć fazowych, a nie szerokości rozpadu. W przeciwieństwie do poprzedniej analizy 

pojawiają się tu dwa bieguny zespolone na drugim płacie Riemanna. Jeden z nich odpowiada 

mezonowi K*(1430), a drugi o masie 746 MeV i szerokości 524 MeV autorka utożsamia z 

mezonem K(700) (znanym także jako κ). Jest to ilustracja głównej tezy rozprawy doktorskiej 

pani Mileny Piotrowskiej, że niektóre stany znane doświadczalnie, które trudno jest 

zinterpretować w modelu kwarków, pojawiają się dynamicznie jako efekty pętlowe w gęstości 

spektralnej dla określonych liczb kwantowych. Jest do wynik ciekawy i przykłady na 

pojawianie się biegunów stowarzyszonych są dyskutowane w następnych rozdziałach. W 

analizie tej brakuje mi, jak to już wspomniałem poprzednio, dyskusji struktury analitycznej 

propagatora, a w szczególności odpowiedzi na pytanie, dlaczego w dyskutowanym tu 

przypadku pojawiają się dwa bieguny, a w przypadku poprzednim tylko jeden. Natomiast 

pozytywnie oceniam dyskusję przypadków, gdy lagrangian efektywny zawierałby tylko jeden 

z dwóch możliwych członów, wpływ sposobu obcięcia na uzyskane wyniki oraz zbadanie 

zachowania się znalezionych biegunów w granicy dużego Nc.  

 

Dwa ostanie rozdziały rozprawy doktorskiej pani mgr Mileny Piotrowskiej poświęcone są 

mezonom zawierającym kwark powabny. Spektroskopia mezonów powabnych rozwinęła się 

w ostatnich dwóch dekadach dzięki eksperymentom prowadzonym przez grupy Belle, BaBar i 

BES. Wiele z nowoodkrytych stanów nie ma jasnej interpretacji fizycznej. Przykładem może 

tu być rezonans Y(4008) zaobserwowany przez Belle. Autorka podejmuje w rozdziale 6. próbę 

zinterpretowania tego rezonansu jako bieguna stowarzyszonego ze stanem ψ(4040). Analiza 

jest analogiczna do tej z poprzedniego rozdziału, z tym, że lagrangian efektywny zawiera 

więcej członów. Autorka przyjmuje sprzężenia, które są SU(3) flavor symetryczne, co skutkuje 

faktem, że gęstość spektralna dψ jest zdominowana przez kanał DsDs, co widać też z tabeli 6.3. 

Szkoda, że autorka nie podjęła próby dyskusji tego wyniku, gdyż w  konwencjonalnej 

interpretacji ψ(4040) jest stanem c𝑐 i nie zawiera kwarków dziwnych. 
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Wracając do Y(4008): próba zinterpretowania tego stanu jako bieguna stowarzyszonego z 

ψ(4040) niestety nie kończy się powodzeniem, gdyż oszacowana z położenia tego bieguna 

szerokość rozpadu jest ponad trzy razy mniejsza niż wartość doświadczalna. Autorka 

przypisuje wzmocnienie przekroju czynnego zmierzonego przez Belle efektom pętlowym w 

rozpadzie ψ(4040) na J/ ψ + π++ π–. Przeprowadzona dyskusja tego problemu jest bardzo 

interesująca i dobrze ilustruje problemy z teoretyczną interpretacją nowych stanów. 

 

Ostatni rozdział rozprawy doktorskiej pani mgr Mileny Piotrowskiej dotyczy historycznie 

pierwszego stanu „egzotycznego” tzw. X(3872), obecnie nazywanego χc1(3872), odkrytego 

przez eksperyment Belle w 2003 roku. W duchu poprzednich rozważań autorka podejmuje 

próbę interpretacji tego stanu jako bieguna stowarzyszonego ze stanem c𝑐 χc1(2P), który jednak 

nie został zaobserwowany doświadczalnie. Jego istnienie zapostulowali w wymienionej już 

pracy z roku 1985 Godfrey i Isgur – referencja [1] – szacując jego masę na 3.95 GeV. W 

wyniku przeprowadzonej analizy autorka otrzymuje gęstość spektralną, która wykazuje bardzo 

ostry i wąski peak dla masy rzędu 3.87 GeV. Autorka rozważa dwa przypadki dopasowywania 

parametrów modelu i twierdzi, że tylko w przypadku I pojawia się drugie wzmocnienie 

gęstości spektralnej odpowiadające stanowi wyjściowemu. Patrząc na rysunek 7.4 

odpowiadający drugiej parametryzacji, niewprawne oko wydaje się dostrzegać analogiczne 

wzmocnienie przy nieco mniejszej masie, gdy tymczasem autorka pisze wyraźnie, że takiego 

wzmocnią się nie obserwuje. Być może chodzi tu raczej o fakt braku zera wielkości Re[Δ–1].  

 

W dalszej części autorka dyskutuje rozpady radiacyjne i oblicza stosunek szerokości rozpadu 

X(3872) na ψ(2s)+γ oraz ψ(1s)+γ otrzymując wartość 5.4. Tu znowu autorka komentuje tę 

wartość zbyt optymistycznie, gdyż wynik, który jest dwa razy większy od wartości 

doświadczalnych, trudno określić jako good agreement. Ostatnia moja uwaga dotyczy niezbyt 

jasnego umotywowania dodatkowego parametru λgg w równaniu (7.42). 

 

Oprócz omówionych powyżej rozdziałów praca zawiera podsumowanie, trzy dodatki oraz 

imponującą bibliografię zawierającą 196 pozycji. Podoba mi się struktura pracy, gdzie na 

końcu każdego rozdziału zamieszczono krótkie podsumowanie. Na pochwałę zasługuje 

staranna edycja i wg mojej oceny bardzo dobra angielszczyzna. 
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Konkludując: rozprawa doktorska pani magister Mileny Piotrowskiej stanowi obszerne – 146 

stron –  studium własności mezonów w oparciu o modele efektywne. Jest to niewątpliwie praca 

mieszcząca się w ważnym i aktualnym nurcie badań fizyki cząstek i zawiera oryginalną analizę 

teoretyczną. Autorka wykazała się znajomością metod fizyki teoretycznej na zaawansowanym 

poziomie. W mojej ocenie praca ta spełnia wszystkie ustawowe i zwyczajowe wymagania 

stawiane pracom doktorskim. Trudno w tak obszernym tekście było nie znaleźć pewnych 

nieścisłości czy uproszczeń, które wymieniłem w tekście niniejszej recenzji. Uwagi te w 

żadnym stopniu nie wpływają na ostateczną, wysoką ocenę rozprawy doktorskiej pani magister 

Mileny Piotrowskiej. Wnoszę o dopuszczenie pani Piotrowskiej do dalszych etapów 

postępowania w ramach przewodu doktorskiego. 
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