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Ocena rozprawy doktorskiej pani Thi Ly Mai zatytułowanej
"Ab-initio study of electronic structure of HTc-superconductors based on
FeAs-compounds"

Trzon rozprawy doktorskiej pani Thi Ly Mai stanowi 5 publikacji z lat 2019-20.
poprzedzone 26-stronnicowym
obliczeń,

podstawy
używanych

czyli

Wstępem,

Są

one

w którym doktorantka przedstawia teoretyczne

teorię funkcjonału gęstości,

zasady

obliczeń

numerycznych w

przez siebie pakietach, oraz omawia podstawowy teorii liniowej odpowiedzi i

funkcji dielektrycznej. Szósta, nieopublikowana praca zamieszczona jest w Dodatku 1.
Dodatki 2, 3 i 4

zawierają

odpowiednio

szczegóły związane

obróbką

danych, momentem kwadrupolowym oraz

płaskich .

Rozprawa napisana jest w języku angielskim.

Artykuły zostały

artykuły

opublikowane w czasopismach o

w Computational

Materiał

z obliczeniami numerycznymi i

wyrażenie

na

funkcję

Blocha w bazie fal

zasięgu międzynarodowym,

Science (IF=2.1}.

Pozostałe

prace, zamieszczone w
mają

Materials Transaction (IF=0.68) oraz w Acta Phys. Polonica (IF=0.53),
doniesień

konferencyjnych. Pani Mai jest

pierwszą autorką

w tym trzy

wszystkich prac,

zaś

charakter

jej opiekun

naukowy, prof. V.H. Tran, jest drugim autorem.
Praca

pani

Mai

poświęcona

nadprzewodników na bazie FeAs.

jest

strukturze

Materiały

na bazie Fe

charakteryzującą się warstwową strukturą
związki

miedzi), i

były

nieoczekiwanym efektem jest
w niektórych

związkach.

rzędu

współistnienie

Istotne

badań

30-40 K, i

sięga

(podobnie jak
w

ciągu

nadprzewodników
nadprzewodzące

ostatnich dwóch dekad.

100 K dla FeSe.

nadprzewodnictwa i

własności

wysokotemperaturowych

stanowią rodzinę

krystaliczną

przedmiotem intensywnych

Typowa temperatura krytyczna jest

elektronowej

porządku

Interesującym

i

magnetycznego

tej klasy nadprzewodników omówione

są

czytelnie w krótkim pierwszym rozdziale, czyli w General lntroduction.
Publikacje

stanowiące rozprawę zawierają

funkcjonału gęstości
obliczeń

wyniki

obliczeń

prowadzonych w ramach teorii

(DFT) w przybliżeniu uogólnionych gradientów (GGA). Przedmiotem

jest przede wszystkim struktura pasmowa badanych związków. Z technicznego

punktu widzenia obliczenia wykonano przy

użyciu

dokładność

Większość

jest wykazana

przekonująco.

pakietów VASP i ELK, a ich
prac rozpoczyna

się

zbieżność

od

i

obliczeń

parametrów struktury krystalicznej, a uzyskana zgodność z doświadczeniem jest typowa dla
GGA.

Obliczenia

dotyczą

kryształów,

fazy normalnej

i nie wnikają w mechanizm

nadprzewodnictwa. Szczegółowo omawiana jest gęstość stanów, oraz skomplikowana
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zostały też możliwe

topologia pasm w okolicy poziomu Fermiego. Zbadane
magnetyczne.

Ostatnie

własnościom

prace

optycznym

dotyczą związków

Prace [1] i [2]

kryształów.

badanych

zachowując numerację taką

poszczególne prace

poświęcone

doktorantki

W

widmom
ciągu

dalszym

fononowym

i

omówię

recenzji

jak w rozprawie.

A1B 1Fe4 As 4 (oznaczane dalej jako 1144), gdzie A i B

odpowiednio kationami z grupy I i li. Wspólnym dla
są

są

stany i fazy

całej

są

rodziny elementem strukturalnym

warstwy FeAs. Celem głębszego zrozumienia szczegółów struktury pasmowej w pracy [1]

porównano struktury pasmowe

związków

1144, czyli SrFe 2As 2 i SrRbFe 4As 4, ze strukturami

związków

typu 122, czyli np. SrFe 2As 2 (tzw. "parent compounds").
to pozwala to na głębszą analizę i znalezienia cech wspólnych dla całej

pasmowymi prostszych
Postępowanie
rozważanej

rodziny 1144. Tak

orbitale Fe

pokazują, że

w

całkowite gęstości

związkach

stanów jak i gęstości stanów zrzutowane na

1144 i 122

dominujący wkład

w

gęstość

poziomie Fermiego, DOS(E_Fermi), pochodzi od orbitali 3d(Fe). Stany 4p(As)

stanów na

hybrydyzują

z

3d(Fe), i tworzą pasma o energiach ok. -3 eV i -5 eV poniżej energii Fermiego. Z kolei orbitale
kationów z grup I i li

wnoszą wkład

do stanów w przedziale energii od -5 eV do +2 eV, lecz

jest on praktycznie zaniedbywalny, co
wszystkich
fizycznych

związków
całej

struktur pasmowych

części tłumaczyć może podobieństwo

1144, i po

wielu

własności
także

rodziny. (Niestety, struktury pasmowe przedstawione na rys. 3 w [1] (a

rys. 5 w [2], 3 w [4] i 2 w [5])
są

wyniku czego

tłumaczy duże podobieństwo

są niepełne, gdyż została

one niespójne z DOS z rys. 2. Na

narysowana zbyt
przykład,

mała ilość

pasm, w

dla CsFe 2As 2 autorzy nie

narysowali pasm przewodnictwa.)
Ciekawym efektem jest wzrost
wielkości związkach
związków

bowiem

dla

związków

122. W ramach teorii BCS tego typu

została

wszystkich przypadkach

także
są

rozpraszania

1144, co z kolei

istotne,

obiektami o

analiza powierzchni Fermiego, które we

złożonej

topologii. Analiza jest o tyle istotna,

procesy rozpraszania na fononach. Wyniki

międzypasmowego

może wyjaśniać różnice

teorię

temperatury krytycznej w związkach 1144.

szczegółowa

możliwe międzypasmowe

kanałów

zależności są

temperatury krytycznej z DOS(E_Fermi) przewidziany przez

tłumaczy doświadczalnych wartości

wskazuje

rząd

na zmiany temperatury krytycznej. Z drugiej jednak strony, w pracy

że związek

Przeprowadzona

liczba

stanów na poziomie Fermiego w o ponad

122, idąc od K do Cs. Dalej, DOS(E_Fermi) jest nieco większy dla

przekładają się

[2] pokazano,
BCS nie

niż

1144,

gęstości

jest

duża,

i

większa

dla

związków

iż

sugerują, iż

122

niż

dla

temperatur krytycznych.

Prace [3] i [4] poświęcone są związkowi SrN2O6 Fe2As2 o bardziej skomplikowanej strukturze
krystalicznej od · struktury związków 1144. Nadal jednak strukturę przestrzenną
charakteryzuje

obecność

warstw FeAs, które

są

przedzielone warstwami Sr4 V2O6 o strukturze

perowskitu. Literaturowe wyniki teoretyczne charakteryzują poważne rozbieżności, co
zwiększa wagę

wyników prac [3, 4] .
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lnteresujący;-n

zagadnieniem jest brak magnetyzmu w

związkach

(Sr,Ca)AFe4As4, oraz

stabilność

antyferromagnetycznej fazy Sr4V20 6 Fe 2As 2, związanej z niezerowym momentem
magnetycznym wanad1./ · ,st'~feląc~ da'ne doświadczalne wydają się być niespójne, gdyż

zaobserwowano dwie fazy magnetyczne, i-AFl oraz i-AF2. W obu przypadkach porządek ten
jest antyferromagnetyczny i niewspółmierny (incommensurate) z periodycznością sieci
krystalicznej, a rozbieżności doświadczalne dotyczą kierunku i periodyczności modulacji
namagnesowania.
pozwalają częściowo wyjaśnić

Wyniki prac [1-4]
magnetycznym

Obecność

związków.

rozpatrywanych

powłoki

3d) w

magnetyczne. Istotnie, stany
zapełnionych
komentują

atomów

układach

wokół

własności

obserwowane
Fe

magnetyczne

nieznikającym

(o

122 i 1144 sugeruje,

że

momencie

powinny

powierzchni Fermiego zbudowane

są

być

one

częściowo

z

orbitali 3d(Fe), lecz moment magnetyczny Fe znika. Niestety, autorzy nie

tego efektu.

Można podejrzewać, że stabilność

niskospinowego stanu Fe wynika z

faktu, że energia rozszczepienia pola krystalicznego w warstwach FeAs jest większa od
energii wymiennego rozszczepienia spinowego.
Prace [3] i [4]

pokazują

z kolei,

że wkład

orbitali 3d(V) i 3d(Fe) do

gęstości

stanów na

poziomie Fermiego w Sr4V20 6 Fe 2As 2 jest porównywalny. Tak więc jony V aktywnie
uczestniczą

w przewodnictwie, a zapewne i nadprzewodnictwie. Co

magnetyczny V jest niezerowy, i to on jest odpowiedzialny za

porządek

więcej,

moment

magnetyczny, którym

jest konfiguracja i-AF2 z modulacją w płaszczyźnie (x,y). Brak dyskusji oddziaływań
magnetycznych (zapewne RKKY w metalicznym Sr4V20 6Fe 2As 2) i momentu magnetycznego V
pozostawia pewien niedosyt.
Analizując strukturę pasmową

się stożki

pobliżu

Diraca w

wymaga uzasadnienia,
tworząc

"stożki",

materiąły

topologiczne.

gdyż

w pracy [3] autorzy

twierdzą, że

w paru przypadkach

tworzą

powierzchni Fermiego. W moim odczuciu stwierdzenie takie
ogólnie rzecz

które niekoniecznie

biorąc

pasma o

odpowiadają

różnych

stożkom

symetriach

Diraca

przecinają się

charakteryzującym

Nowym wynikiem przedstawionym w pracy konferencyjnej [4] jest przede wszystkim widmo
fononowe SrN20 6 Fe 2As 2, rys. 1, przy czym z niejasnych powodów autorzy nie pokazali całego
widma. Praca [S] to
niż

w [3]

także

publikacja konferencyjna, w której autorzy

zależność porządku

poprawki stosowane

są

omawiają

nieco szerzej

magnetycznego od poprawek U i J. Podobnie jak w [S],

do jedynie do V, i autorzy nie

uzasadniają

zaniedbania poprawek dla

orbitali Fe.
Dwiema dodatkowymi słabościami prac [1-4] to: (1) pokazanie "międzywęzłowej gęstości
stanów" (interstitial density of states), która nie nigdzie zdefiniowana, omówiona, ani
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też

użyta

do interpretacji danych w żadnej z prac, i wydaje się być bezużyteczna. (2) Podobne

zastrzeżenie można mieć

do ELF, czyli funkcji lokalizacji elektronów. Została ona obliczona

dla większości kryształów, jednak wyniki nie prowadzą nawet do jakościowych wniosków.
Na przykład, w pracy [2] czytamy "(...) in Cs-1144 ... a weakness of covalent bonds is the
necessary adjunct to the Tc enlargement", podczas gdy obliczenia ELF nie wskazują na siłę
wiązań

kowalencyjnych, ani na ich

związek

z nadprzewodnictwem.

Appendix A rozprawy stanowi nieopublikowana praca "Optical and phonon properties of the
high-Tc superconducting SrRbFe4 As 4 based on DFT calculations".
językowe

problemy

autorów,

czyniące pracę

miejscami

Lekturę

niezrozumiałą.

Analiza

utrudniają
własności

optycznych oparta jest o zespoloną funkcję dielektryczną, obliczoną w szerokim zakresie
różnych

energii dla
anizotropii

kryształu.

zdaniem autorów

kierunków polaryzacji
Dla energii

świadczy

powyżej

światła,

wpływu

co pozwala na omówienie

63 eV urojona

o zaniku absorpcji. Wydaje

część

się

funkcji dielektrycznej znika, co
że

jednak,

jest to artefakt

przyjętej

metody obliczeń, czyli zaniedbania odpowiednich procesów wzbudzania i jonizacji. Obliczona
jest

także

funkcja strat, odbicie oraz przewodnictwo w zakresie 0-30 eV. Widma fononowe

przedstawione
fononowych

są

tym razem w

całkowita,

pełnym

zakresie energii, pokazana jest także

oraz ciekawe

wkłady

do

gęstości

stanów

gęstość

stanów

pochodzące

od

poszczególnych pierwiastków.
Na

końcu odniosę się

do rozdz. 2,

zatytułowanego

"Techniki Obliczeniowe". Zamiarem jest

przedstawienie zarówno podstaw DFT, jak i metod obliczeniowych oraz funkcji liniowej
odpowiedzi. Pani Mai wykazuje
przykład,

się

w paru miejscach

poważnym

niezrozumieniem teorii. Na

na str. 5 czytamy: "[... ] Coulomb interaction, which is known as electronic

correlation." Podobnie, na str. 12 (sekcja 2.1.6) znajdujemy bodaj
nieporozumienie

dotyczące

najpoważniejsze

DFT: "LOA and GGA employ mean field theories, that [...] lack

the on-site Coulomb interaction description. In other words, there was no term describing
the correlation effects between the electrons."
utożsamia oddziaływanie

Jak wynika z obu cytatów, pani Mai

kulombowskie z efektami korelacyjnymi, a

także uważa, że

w

LDA/GGA zaniedbane jest wewnątrzcentrowe oddziaływanie kulombowskie elektron
elektron, i w obu przypadkach się myli.
Z kolei na str. 11 pani Mai omawiając wersję DFT dla układów spinowe spolaryzowanych
pisze: "Spin DFT [...] is useful for the molecular properties study, such as vibration
frequencies, charge moments, etc." Oczywiście znalezienie częstości fononowych itd. w
układach

niespolaryzowanych spinowych, czyli w większości przypadków, nie wymaga

stosowania SOFT. Natomiast zdania takie jak na str. 20

(początek

sekcji 2.4.1): "To obtain a

geod description of DFT exchange-correlation energy and the reflectance difference spectra
calculations, it is needed to determine how the materiał responds to an external
perturbation", lub na str. 10 "LOA ... provides a reliable results for systems with uniform
density, such as ... molecules or ionic crystals."
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mogą być także

wynikiem

niewprawności

językowej,

widocznej i tu i w innych miejscach rozprawy (co

oczywiście zostało uwzględnione

przez recenzenta).
Podsumowując,
związków

rozprawa doktorska pani Mai szczegółowo analizuje strukturę elektronową

typu 1144 i 122 na bazie FeAs, oraz ich

jedne z pierwszych
sprawnością
własności

graficzną,

obliczeń

pakietów obliczeniowych, co

kryształów.

rozpatrywanych

i

fononową. Są

tego typu dla nadprzewodników 1144. Doktorantka

użytkowaniu

w

strukturę magnetyczną

umożliwiło

Analiza numeryczna wyników

to

wykazała się

zbadanie wielu

uzupełniona

jest

analizą

a szereg rysunków dobrze ilustruje bogatą topologię powierzchni Fermiego.

Szereg wymienionych słabości sprawia, iż praca pani Mai spełnia ustawowe i zwyczajowe
kryteria stawiane rozprawom w stopniu dostatecznym, lecz nie
koniec
jej

należy, że

aktywności

pani Mai

uczestniczyła

w 8 konferencjach i

szkołach,

co dobrze

świadczy

rozwiązanie

o

stopniu

ogólną

wiedzę

teoretyczną

problemu naukowego, wykazuje w
doktorantki

oraz

umiejętność

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
Wnoszę

na

naukowej.

Rozprawa pani Thi Ly Mai stanowi oryginalne
dostatecznym

wyższym. Zauważyć

o dopuszczenie pani Thi Ly Mai do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Prof. dr hab. Piotr
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