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Recenzja rozprawy doktorskiej 
pana magistra Samuela Barroso Bellido

Mgr Samuel Barroso Bellido przygotował i napisał w języku angielskim swoją 
rozprawę doktorską ” What Could a Pair of Universes Tell Us About the 
Multi/uerse?” pod kierunkiem prof. dr hab. Mariusza P. Dąbrowskiego. Roz
prawa wraz z dołączonymi do niej deklaracjami, listą symboli, innymi opisami 
i streszczeniami, liczy 109 stron, składa się z 6 rozdziałów, zawiera 19 rysun
ków i wykresów, a bibliografia liczy 164 pozycje (w tym 4 prace, których 
autorem lub współautorem jest mgr Barroso Bellido). Tematyka rozprawy 
oparta na teorii kanonicznej kwantowej grawitacji (Canonical Quantum Gra- 
vity) bardzo dobrze wpasowujc się w aktualnie intensywnie rozwijające się 
badania koncepcji wicloświata w ramach kosmologii kwantowej. W rozpra
wie autor wykorzystał wyniki zawarte w pięciu pracach, których jest autorem 
lub współautorem — w tym trzy z nich zostały opublikowane w Physical Re- 
view D, (w tym jedna, której jest samodzielnym autorem), a jeden preprint 
w arXiv.org oraz referat wygłoszony na konferencji 16th Marcel Grossmann 
Meeting będą wkrótce opublikowano. Rozprawa, jako prezentacja wyników 
badań naukowych jej autora, ma prawidłową strukturę, jest napisana w spo
sób poprawny wykazując przy tym spore zdolności literackie autora.

W pierwszym rozdziale, we Wstępie, autor rozprawy wprowadza czytel
nika w zagadnienie dyskutowane w rozprawie omawiając krótko podstawowe 
pojęcia, narzędzia i teorie wykorzystywane w dalszej części rozprawy. Roz
dział 2, Third Quantization and the Pair Creation of Universes, zawiera prze
gląd narzędzi teoretycznych potrzebnych w kolejnych rozdziałach dysertacji. 
Autor omawia tu krótko równania Einsteina, działanie Einstcina-Hilbcrta 
prowadzące do nich poprzez zasadę najmniejszego działania i dochodzi do 
równań Fricdmanna. Dalej omawia potrzebne w dysertacji zasdy mechniki 
kwantowej oraz kwantowej teorii pola przechodząc do omówienia kanonicz
nej kwantowej grwitacji, wprowadza pojęcie mimisuper przetrzeni pojawia
jące się geometriach Friedmana Leinaitre’a-Robcrtsona Walkcra (FLRW). 
Omawia też trzecie kwantowanie, działanie prowadzące do równania Whc- 
clcr’a-DcWitt’a (WDW), kwantową teorię pola wszechświatów, funkcję fa
lową wszechświata, pojawiającą się w kwantowej teorii pola wszechświata 
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możliwość kreacji bliźniaczych par wszechświat-anty wszechświat oraz kwan
towe splątanie takich par, a także wyjaśnia w jaki sposób znajduje się entropię 
splątania takiej pary wszechświatów będącą miarą tego splątania. Rozdział 
3 Quantum entaglement of a Pair of Uni/uerses to najdłuższy rozdział dyser
tacji. Znajduje się tu analiza niektórych ogólnych właściwości entropii splą
tania i jej zachowania dla różnych modeli kosmologicznych podczas ewolucji 
wszechświata. Autor swoją analizę rozpoczyna od problemu istnienia rozwią
zań równania WDW odpowiadających parze wszccchświat-antywszechświat, 
omawia entropię splątania, klasyczne i kwantowe równanie WDW, różne mo
dele wszechświata, wpływ różnych singularności pojawiających się w ogólnej 
teorii względności na entropię splątania, a także związek entropii splątania 
z parametrem Hubbla oraz problem wpływu dekołiercncji na los hipotetycz
nej pary bliźniaczych wszechświatów. Analiza przeprowadzona w tym roz
dziale jest ilustrowana stosownymi obliczeniami numerycznymi, których wy
niki są przedstawione na rysunkach 3.1 — 3.14. Rozdział 4 nosi tytuł Falsiymg 
the Multiverse Hypothesis (moim zdaniem powinno być ” Falsifying” zamiast 
”Falsiymg”). W tym rozdziale autor wykorzystując własność, żc liczba bliź
niaczych wszechświatów powinna być stała, wyciąga wniosek, żc jeśli idea 
bliźniaczych wszechświatów jest prawdziwa to w naszym wszechświecic mu
szą być ślady jego oddziaływania z bliźniaczym wszechświatom, a jedynym 
miejscem gdzie można szukać tych śladów jest widmo mikrofalowego promie
niowania tła (Cosmic Microwavc Backgroud — CMB). W tym celu autor 
rozważa model oddziaływania bliźniaczych wszechświatów i korzystając z 
niego dokonuje stosownycłi obliczeń dochodząc do wartości liczbowych pa
rametrów charakteryzujących entropię splątania i pozwalających wyliczyć 
spektrum CMB. Porównanie wyliczonego spektrum CMB z danymi obserwa
cyjnymi z satelity Planck pozwoliło autorowi znaleźć ograniczenia na stałą 
sprzężenia, Ao, definiującą oddziaływanie pomiędzy bliźniaczą parą wszech
światów. Rozdział 5 nosi tytuł New Interpretation of the Third Quantization 
Scheme. Autor analizuje w nim możliwość ulepszenia procedury trzeciego 
kwantowania poprzez wprowadzenie nowej cząstki pośredniczącej w oddzia
ływaniu wszechświatów tworzących wieloświat (lub jak chcc autor rozprawy, 
multiwszcchświat), co powoduje, że trzecie kwantowanie uzyskuje cechy peł
nej kwantowej teorii pola. Ostatni, 6 rozdział dysertacji jest zatytułowany 
Conclusions and Perspectives i zawiera podsumowanie wyników zaprezento
wanych w rozprawie, a także zarysowuje możliwości przyszłego zastosowania 
i rozwinięcia rezultatów opisanych w dysertacji.
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W skrócie: w rozprawie jej autor rozważa koncepcję wicloświata pojawia
jącą się w sposób naturalny w ramach procedury trzeciego kwantowania w 
formalizmie kanonicznej kwantowej grawitacji. Nieodłącznym efektem proce
dury trzeciego kwantowania jest kreacja bliźniaczych par wszechświat - an- 
tywszcchświat. Autor wyciąg stąd wniosek, że możliwe jest istnienie wszech
świata bliźniaczego do naszego wszechświata. Badając dla różnych modeli 
kwantowe splątanie naszego wszcchśwaiata z jego bliźniakiem autor wyciąga 
wniosek, że kwantowe splątanie odgrywa istotną rolę w charakterystycznych 
punktach ewolucji wszechświata takich jak osobliwość początkowa, czy mak
sima i minima ekspansji oraz w bardziej egzotycznych osobliwościach, np. 
"małego rozerwania". Na podstawie otrzymanych wyników autor dysertacji 
był w stanie wymodelować oddziaływanie między bliźniaczą parą wszech
światów i skonstruować półklasyczne równanie Friedmanna określające dy
namikę naszego wszechświata uwzględniającą kwantowe splątanie. To z kolei 
pozwoliło autorowi na obliczenie wpływu istnienia hipotetycznego bliźnia
czego wszechświata na spektrum kosmicznego promieniowania tła. Porówna
nie wyników obliczeń z danymi z satelity Planck pozwoliło autorowi na znale
zienie ograniczenia na stałą sprzężenia, Ao, definiującą oddziaływanie pomię
dzy naszym wszechświatem i jego bliźniakiem. Autor także zaproponował w 
dysertacji możliwe ulepszenie procedury trzeciego kwantowania drogą wpro
wadzenia nowej cząstki pośredniczącej w oddziaływaniach pomiędzy wszech
światami w wieloświccic.

Rozprawa doktorska jako całość sprawia bardzo dobre wrażenie, ale nie
stety nic jest wolna od pewnych niedostatków. Należy tu podkreślić, że nic 
wpływają one jednak na ocenę i wartość pracy. I tak: W sekcji References, 
strona 96, pozycja [41], jest wskazany autor publikacji, jej tytuł, są "współ
rzędne bibliograficzno" (tom, strony, rok), ale niestety nie wymieniono cza
sopisma w jakim ukazała się ta praca, czyli Classical and Quantum Gravity. 
Dalej, na stronach 10 i 11 dysertacji Conventions and List of Symbols, w 
pozycji "Physical Variablcs"(str. 11) znajdujemy, że H to Hamiltonian, a 
H to Hubble parameter. Niestety symbol H został użyty jako oznaczenie 
Hamiltonianu tylko we wzorach (2.39) na str. 27, (2.41) na str. 28, (2.67), 
(2.68) na str. 37, dalej symbol ten pojawia się dopiero na str. 75 we wzorach 
(4.15) i ((4.19). Problem w tym, że Hamiltonian został oznaczony symbolem 
H, (tzn. tak jak parametr Hubbla) we wzorach: (2.49) na str. 31 razem z 
parametrem Hubbla Id w równaniu Friedmanna (2.47) na tej samej stronie, 
z kolei na stronic 32 mamy znowu (kilka wzorów dalej po (2.49)) równanie 
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Fricdmanna (2.55) z parametrom H. Na str. 72 ponownie mamy podobną 
zbitkę: H wc wzorze (4.1) to parametr Hubbla, natomiast w (4.2) to samo 
ZZ, ale z indeksami, oznacza Hamiltonian, który był oznaczony jako 7/ wc 
wcześniejszym wzorze (2.68), i tak dalej. Jeśli autor dysertacji zamierza opu
blikować rozprawę, czy to w formie preprintu w arXiv.org, czy też w innej 
formie, to powinien skorygować wspomniane oznaczenia zgodnie z ich opisem 
na str. 11 dysertacji, gdyż nie każdy czytelnik będzie w stanic odnaleźć się 
w tej gmatwaninie. Podobna niekonsekwencja ma miejsce przy oznaczeniach 
działania i entropii — obydwie te wielkości są oznaczane w dysertacji tym 
samym symbolem S, wprawdzie mają różne indeksy, ale to wcale nie ułatwia 
poruszania się po pracy, a wystarczyło użyć oznaczeń, np. S dla działania 
oraz <S (lub innej czcionki) dla entropii.

Moją uwagę zwróciło również zdanie, które autor napisał w dysertacji na 
na str. 22 odnoszące się do wzorów (2.15):

d ~ d
i=x’ = H=idt’ (2'

Po pierwsze wc wzorach (2.15) brakuje konsekwencji: jeśli mamy Pi to ope
rator położenia powinien mieć również indeks i. Po drugie tak zdefiniowany 
operator energii II ma takie same własności jak poprzedzający go w tych 
wzorach operator pędu. Problem w tym, że matematyce wszystko jedno jaką 
literą oznaczymy daną zmienną, a operator pędu ma widmo pokrywające się 
z całą osią liczbową (jest nieograniczone zarówno od dołu jak i od góry). Tym 
samym H ze wzoru (2.15) ma takie samo widmo. Jeśli użyć takiego operatora 
w kosmologii to pojawia się poważny problem: jak w takim przypadku zde
finiować stan odpowiadający próżni? Wprawdzie w dysertacji jej autor przy 
różnych wyprowadzeniach wzorów i obliczeniach nic użył operatora energii ze 
wzoru (2.15), ale moja uwaga to uwaga na przyszłość. Jeszcze jedno: postu
lując dla operatorów energii ze wzoru (2.15) oraz hipotetycznego operatora 
F(t) relację przcmicnności taką samą jak dla operatorów pędu i położenia 
można łatwo znaleźć postać operatora, F(t), kanonicznie sprzężonego do H 
— okazuje się, że jest to operator czasu. Można pokazać, że jeśli ten operator 
czasu ma być operatorom samosprzężonym to znowu będzie to możliwe tylko 
wtedy jeśli operator energii będzie miał widmo nieograniczone od dołu.

Muszę tu ponownie podkreślić, że moje powyższe uwagi nie umniejszają 
wartości przedstawionej mi do oceny rozprawy doktorskiej, a rozprawa speł

4



nia z nawiązką wszystkie warunki określone w art. 187 ustawy Prawo o szkol
nictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku.

Podsumowanie:
Kierując się uregulowaniami zawartymi w aktualnie obowiązującej usta

wie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a w szczegól
ności opisanymi w art. 187 tejże ustawy warunkami stawianymi rozprawom 
doktorskim i cechami jakie powinny one wykazywać, swoją ocenę rozprawy 
przedłożonej mi do zrcccnzowania wyrażam w poniższych punktach:

• Ocena, czy rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teo
retyczną osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora:
Według moje oceny rozprawa mgr Barroso świadczy o jego wysokiej 
ogólnej wiedzy w zakresie fizyki teoretycznej i kosmologii, a także dowo
dzi jego umiejętności korzystania z właściwych narzędzi matematycz
nych oraz posługiwania się zaawansowanymi metodami numerycznymi. 
Taką moją ocenę uzasadniają wewnętrznie spójne analizy i wyprowa
dzenia oraz obliczenia zawarte w rozdziałach 3 i 4 dysertacji (obliczenia 
wykonano stosując wzory wyprowadzone przez autora dysertacji a ich 
wyniki są zaprezentowane graficznie na rysunkach 3.1 — 3.14 oraz 4.1). 
Rezultaty te również przeszły pozytywną weryfikację będąc recenzo
wanymi przez kompetentnych specjalistów powołanych przez Physical 
Reuiew D przed ich publikacją w tym prestiżowym czasopiśmie (patrz 
publikacje: A. Balcerzak, S. Barroso Bellido, M. P. Dąbrowski and 
S. Robles Pćrez, Phys. Rev. D 103, 043507 (2021), oraz S. Barroso 
Bellido, Phys. Rev. D , 104, 106009 (2021)). Taką moją ocenę po
twierdza i dodatkowo uzasadnia koncepcja oparta na publikacji z Phy- 
sical Rcvicw D (S. Barroso Bellido, F. Wagner, Phys. Rev. D, 105, 
106001 (2022))) zaprezentowana w rozdz. 5 dysertacji. Pozytywne wra
żenie wywołuje też umiejętnie użyte w rozprawie przywołania różnych 
i adekwatnych do analizowanych problemów koncepcji filozoficznych 
dowodząc, że autorowi dysertacji nic jest obca pogłębiona wiedza w 
zakresie filozofii nauki.

• Ocena, czy rozprawa doktorska wykazuje umiejętność samo
dzielnego prowadzenia pracy naukowej przez osobę ubiegającą 
się o nadanie stopnia doktora:
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Rozprawa doktorska jest oparta m.in. na kilku wymienionych w po
przednim punkcie publikacjach oraz na wystąpieniu jej autora na kon
ferencji 16th Marcel Grossmann Meeting on Recent Deuelopments in 
Theoretical and Experimental General Relatwity, Astrophysics, and Re- 
latiuistic Field Theories z samodzielnym referatem pt. Entanglement 
Entropy at Critical Points in the Multiuerse, który będzie opubliko
wany w materiałach konferencyjnych pod nieco zmienionym tytułem 
The structure of the multwerse from the Entanglement Entropy. Pu
blikacja Effects of a quantum or classical scalar field on the entangle
ment entropy of a pair of uniuerses, która ukazała się w 2021 roku 
w Physical Reuiew D, vol. 104, artkuł no 106009 (2021), to również 
samodzielna praca autora dysertacji. W obu tych przypadkach autor 
prezentuje samodzielnie wyniki swoich badań problemów sformułowa
nych przez niego i prezentuje uzyskane rozwiązania. Uważam, że jest 
to wystarczającym uzasadnieniem mojej pozytywnej oceny tego, 
że rozprawa doktorska wykazuje umiejętność samodzielnego prowadze
nia pracy naukowej przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia dok
tora. Taką ocenę potwierdzają dodatkowo treści zawarte w dysertacji 
oraz pozostałe, współautorskie publikacje pana Barroso z jego istotnym 
wkładem w ich treści.

• Ocena, czy rozprawa doktorska stanowi oryginalne rozwiąza
nie problemu naukowego:
Formalizm trzeciego kwantowania kanonicznej kwantowej grawitacji 
przewiduje nie tylko istnienie wicloświata (a mulivcrsc), ale także w 
formalizmie tym naturalnym jest kreacja bliźniaczych par wszechświat 
— anty wszechświat. Badaniem kwantowego splątania między takimi 
parami zajmuje się od niedawna bardzo wąska grupa fizyków i ko
smologów (taki wniosek wynika z analizy publikacji odnoszących się 
do tego problemu). Do tej grupy należy niewątpliwie zaliczyć autora 
dysertacji należącego do jeszcze węższej grupy używającej w swoich 
badaniach takiego narzędzia jak entropia kwantowego splątania. Ory
ginalnym pomysłem autora (tak to wynika z dysertacji oraz publika
cji autora i innych) jest użycie tych narzędzi do przebadania różnych 
modeli kosmologicznych w celu znalezienia ograniczeń na potencjalne 
oddziaływania pomiędzy bliźniaczą parą wszechświatów, czyli na sto
sowną stałą sprzężenia, Ao, definiującą oddziaływanie pomiędzy taką 
bliźniaczą parą wszechświatów. W dysertacji (i w swoich publikacjach) 
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autor znajduje ograniczenia owe Xo. Uzyskane wyniki pozwoliły auto
rowi określić jak w widmie kosmicznego promieniowania tła mogą wy
glądać ślady potencjalnego oddziaływania naszego wszechświat z jego 
bliźniakiem. Innym wartym podkreślenia oryginalnym pomysłem jest 
opisana w rozdz. 5 dysertacji (i w stosownych publikacjach autora) 
idea ulepszenia procedury trzeciego kwantowania kanonicznej kwanto
wej grawitacji poprzez wprowadzenie nowej "cząstki” będącej nośni
kiem oddziaływania pomiędzy wszechświatami tworzącymi wicloświat 
(multivcrsum). Wymienione tu rezultaty otrzymane przez autora i opi
sane w dysertacji uzasadniają moją opinię, że jego rozprawę doktorską 
jako prezentację oryginalnego rozwiązanie problemu naukowego 
należy ocenić pozytywnie.

Kończąc, w mojej ocenie rozprawa doktorska mgr Samuela Barroso Bcl- 
lido spełnia z nawiązką wszystkie warunki stawiane rozprawom doktorskim, 
a zarazem cechy, jakie powinna wykazywać taka rozprawa, określone w art. 
187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
i wnioskuję o jej dopuszczenie do dalszego postępowania w sprawie nadania 
stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w 
dyscyplinie nauki fizyczne.

(Krzysztof Urbanowski)
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