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4.2 omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pra_
cy f ptac i osiągniętych wyników wtaz z omówie-
niem ich ewentualnego wykorzystania.

4.2.I Wstęp

Inwersja pełnej formy falowej stanowi jedno z najambitniejszych zadań
współczesnej geofizyki zarówno w kontekście teoretycznym jak i numerycz-
nym. Podchodząc do problemu jak do zagadnienia optymalizacyjnego naIeży
skupić się na trzech zasadnlczych etapach. Pierwszym jest precyzyjne i moz-
liwie efektywne wymodelowanie pola falowego w syntetycznym ośrodku o
właściwościach możliwie bliskich ośrodkowi skalnemu. Następnym etapem
jest odtworzenie realnych parametrów ośrodkach skalnego w oparciu o pole
syntetyczne. Rozwtązanie tego problemu może bazować na lokalnych bądź
globalnych metodach optymalizacyjnych przy czym skomplikowanie zagad-
nienia, czuŁość na warunki początkowe i generalna ''zwodntczość" funkcji
celu skłania raczej do poszukiwania rozwlązań' globalnych nie bazujących na
gradiencie wyzej wspomnianej funkcji. Ostatnim ale niezwykle waznym pro-
blemem związanym z inwersją pełnej formy falowej jest ocena niepewności
rozwiązania a co zatym idzie prawidłowej interpretacji odzyskanych parame-
trów badanego ośrodka. operacje wymagają często zastosowania kolejnych
optymizacii skomplikowanych funkcji posiadających punkty osobliwe a także
wiele minimów lokalnych. W swojej dotychczasowej pracy starałem się kon-
centrować na wszystkich etapach omawianego procesu pTZy czym za najwięk-
szy sukces uwazam efektywne modelowanie pełnego pola falowego ośrodku
ortotropicznym (etap I) [5] oraz ana|izę niepewności i okreśIenie mozliwej
symetrii pełnego tensora spręzystości dla ośrodka anizotropowego (etap III)

[1, 2]. W przedstawionym powyżej dorobku etap II reprezentowany jest ptzez

f3] przy czym proponowana tam asymptotyczna metoda nie jest jeszcze do-
skonała. W przedstawionym poniżej omówieniu mojej dotychczasowej pracy
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Zacho-wałem Zarówno polządek chronologiczny jak i ten wynika jący z kolej_
nych faz inwersji formy falowej.

4.2.2 Modelowania pełnej forrny falowej

Efektywne i precyzje TozwląZanle numeTyczne równania falowego jest klu-
czowe nie tylko dla metody inwersji pełnej formy falowej, ale takze dla in-
nych metod współczesnej sejsmiki jak na przykład migracji czasu odwrócone-
go. Pracę nad zagadnieniami tego rodza jl rozpocząłem juz na etapie pTacy
doktorskiej |10] w której to koncentrowałem się głównie nad możliwościa-
mi wykorzystania obliczeń równoległych i rozproszonych celem przyspiesze-
nia akustycznego i elastycznego rozwiązania równania falowego w ośrodku
niejednorodnym. Stworzone kody równoległe w wariantach Message Passing
Interface i Parallel Virtual Machine zostały uruchomione na zbudowanych
również pTZeZe mnie dwóch klastrach obliczeniowych. Klastry te były pierw-
szymi tego rodzaju infrastrukturami obliczeniowymi na Wydziale Geologii,
Geofizyki i ochrony Środowiska i były potem przez kilka lat wykorzystywane
przez pracowników, doktorantów i studentów wydziału. Stworzone oprogla-
mowanie zostało równiez zainstalowane na klastrach przedsiębiorstwa Geofi-
zyka Kraków i było wykorzystywane przy pracach nad projektem celowym:
''opracowanie kryteriów sejsmicznej lokalizacji złóż węglowodorów dla wa-
runków zapadliska przedkarpackiego w oparciu o nowe techniki trójskładni-
kowych pomiarów sejsmicznych (3C) i modelowań całkowitego pola falowe-
go''. Wyniki modelowan z wykorzystaniem rozwiniętych wersji stworzonego
oprogramowania o nazwie SeisMod zostały potem wykorzystane w pracy [9].
W pracy tej skupiono się na analizie mozliwości wykorzystania fal przemien-
nych PS jako dodatkowego źródła informacji wspierającego klasyczne sekcje
sejsmiczne dla fal podłużnych celem polepszenia jakości interpretacji geo-
frzy cznej kompleksów cienkowarstwowych zapadliska przedkarpackiego. Po-
równanie rzeczywistych trójskładowych danych sejsmicznych pochodzących
ze zdjęcia wykonanego nad złożem Chałupki Dębniańskie z wynikami mode-
lowań pełnych obrazów falowych wykonanych w oparciu o modele prędkości
uzyskane na bazie akustycznych profilowań otwororvych pozwoliło polepszyć
interpretac ję złoŻową opartą o bezpośrednie wskaźniki węglowodorów. oczy-
wiście na tym etapie rozwoju osiągnięcia naukowego niemozna było jeszcze
mówić o inwersji formy falowej a|e znaczne skrócenie obliczeń - z około pół
roku do kilku tygodni - uzyskane dzięki zastosowaniu w stworzonym ptzez
mnie oprogramowaniu obliczeń równoległych i rozproszonych pozwoliło zbu-
dować podstawę do eksperymentów z zastosowaniem metod globalnych.

W następnych latach, równolegle z innymi pracami, kontynuowałem roz-
wój możliwości generowania pełnej formy falowej w coTaz to bardziej skompi-
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lowanych ośrodkach i z zastosowaniem bardziej Zaawansowanych metod nu-
merycznych. I tak w [8] przedstawiono metodę estymacji drgań powierzchni
Zieml' wywołanych wstrząsami górniczymi w kopalni Rudna. Do tego celu wy-
korzystano model geologiczny z uwzględnieniem losowych niejednorodności
w strefie małych prędkości. Dlże zróżnicowanie prędkości w wykorzystanym
modelu spowodowaŁo, że użycie klasycznych metod numerycznego rozwią-
zania równania falowego okazało się nieefektywne zarówno ze względu na
czasochłonność obliczeń jak i na uzyskaną precyzję. Główny problem polegał
tutaj na niemozności efektywnego zastosowania dwóch alternatywnych sche-
matów różnicowych w obszarach jednorodnych (szybszego) i niejednrodnych
(wolniejszego) z powodu silnej niejednorodności strefy przypowierzchniowej'
Poza tym obliczenia przeprowadzano dla wielu schematów obserwacyjnych
i dla duzego modelu prędkościowego co pociągało za sobą konieczność roz-
rzedzenla siatki obliczeniowej. Dlatego też do przeprowadzenia tych obliczeń
zastosowałem metodę różnic skończonych w wariancie siatek przesuniętych
(staggered-7ri'd) a implementację przystosowałem do pracy w środowiskach
równoległych i rozproszonych z wykorzystaniem zarówno dekompozycji do-
menowejjak i funkcyjnej. od strony geofi"zycznej placa skupiała się na mode-
Iowaniu efektów powierzchniowych wywołanych źródłem sejsmicznym zbudo-
wanym z podwójnej pary sił. orientacje źtodła została przez współautorów
odtworzona na podstawie licznych archiwalnych zapisów wstrząsów Z ana-
lizowanego obszaru. Następnym krokiem było przeprowadzenie modelowań
propagacji fal dla róznych lokalizacji źródeł a także dla zmiennych stopnia
nieiednorodności nadkładu co pozwoliło określić maksymalne prędkości prze-
mieszczen mozliwe do zaobserwowania na danym obszarze. Zaproponowana
metoda pozwala na estymacje efektów powierzchniowych wstrząsów górni-
czych na obszarach nieobjętych obserwacjami.

Kolejna dwie prace ZwląZane z efektywnym modelowaniem obrazów fa-
lowych [7, 6] stanowią niejako posumowanie i konkluzję dotychczasowych
osiągnięć w róznych zastosowaniach geofizycznych przy zaŁożeniu ośrodków
o duzej heteregoniczności ale ograniczotej anizotropii. Praca |7] skupiała się
rIa ZapTezentowaniu dotychczasowych możIiwości stworzonego przeze mnie
oprogTamowania w szerokim spektrum zastosowań sejsmiki poszukiwawczej,
kopalnianej a także sejsmologii. Rozwój coraz efektywniejszych i dokładniej-
szych metod rozwiązanla równania falowego jak i gwałtowny wzrost wydajno-
ści obliczeniowej sprzętu komputelowego spowodowany zarówno pTzez ewo_

lucję klasycznych procesorów wielordzeniowych jak i wykorzystanie ploceso-
rów kart graficznych (z moich innych plac na przykład: [11' 12]) pozwolił na
pierwsze obliczenia dla ośrodków 3D przy uwzględnieniu anizotropii o niższej
symetrii niż TI w akceptowalnym czasie. W drugiej z wymienionych na po-
czątkl paragrafu prac ([6]) skupiono się na stronie numelyczno-obliczeniowej
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efektywnego wykorzystania modelowań w zastosowaniu do sejsmologii gór-
niczej. Spccyfika tego rodzaju prac czyli w szczególności wspontniane wczc-

śniej silne niejednorodności a także &lży ToZmlaT modelu powodują koniecz_
ność zastosowania różnych rodzajów dekompozycji celem uzyskania wyników
w akceptowalnYm czasie. Dodatkowym omówionym problemem była zaIeż-

ność wybranego Sposobu obliczeń od zadania numelycznego i wybranej in-
frastruktury obliczeniowej.

ostatnia praca dotycząca wyłącznie modelowania pełnej formy falowej
wchodząca w skład osiągnięcia naukowego to monografia [5] w której przed-
stawiono, poza teoretycznymi podstawami, algorytmy numerycznego rozwią-
zania równania falowego oraz ich implantację dla anizotropowych ośrodków
3D o symetriach TI (VTI i HTI) oraz ortotopicznej. Wymagało to ode mnie
stworzenia od podstaw nowego oplogramowania w którym rozwiązania ba-
zują na pełnym tensorze sprężystości', ptzy czym założona symetria ośrodka
redukuje jedynie ilość składowych niezerowych. Potrzeba całkowitego pIZe-
pro.j ektowania r ozwiązania problemu numerycznego wynikała z ogromnej cza-
sochłonności obliczeń a także z konieczności zapewnienia olbrzymiej ilości pa-
mięci RAM. Kluczem do praktycznego rozwiązania powyższych problemów
okazało się zastosowanie hybrydowej dekompozycji oraz tablicy wyszukiwań
(lookup table). oczywiście rozwiązanle to nie bvło by możliwe bez wykorzy-
stania odpowiedniej infrastruktury obliczeniowej, którą w tym wvpadku za-
pewnił utworzony ptzeze mnie katedralny klaster obliczeniowy. Poza częścią
implementacyją moja praca przy monografii polegała także na wYkonaniu
modelowań propagacji fal dla źrodeł eksplozywnych (dynamit), podwójnej
pary sił (wstrząs sejsmiczny) oraz zbudowanych z pojedynczej siły działa-
jącej w jednym kierunku (źródŁo udarowe) w ośrodkach o różnym stopniu
anizotropii a następnie porównaniu i dyskusji otrzymanych wyników. Jak to
zostało wcześniej powiedziane w pracy skupiono się na ośrodkach TI otaz
ortotropicznym ale stworzone przeze mnie rozwiązanie numelyczne i jego

implementacja mogą być wykorzystane do pracy z ośrodkiem o dowolnej sy-
metrii.

4.2.3 Różne etapy inwersji pełnej formy falowej

Wraz z rozwojem coraz to dokładniejszych i szybszych metod modelowa-
nia pełnej formy falowej pojawiła się mozliwość wykorzystania metod glo-
balnych i/lub stochastycznych w konstrukcji zagadnienia odwrotnego reali-
Zowanego w oparciu o całość zarejestrowanego pola. Głównym problemem Są

tutaj przede wszystkim ogromna ilość parametrów, czasochłonność obliczeń
jak i złożona topologia funkcji celu' Pierwsze zagadnienie mozna rozwtązać
starając się nieco lpraszczać model w sposób nieco przypominający meto-
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dę ostrych granic (sharp bou,ndaries) znaną z metod elektromagnetycznych.
Przykłady zastosowana takiego podejścia można zna|eźć w współtworzonych
przeze mnie innych pracach |13, 14, 15]. Rozwiązania te nie są jednak jeszcze
na tyle uniwersalne i szybkie aby mogły zna\eźć praktyczne zastosowanie.
Alternatywnym podejściem moze być tutaj zastosowanie aproksymacyjnych
metod uzyskania obrazu falowego w oparciu o funkcję Green'a iprzy pewnych
założeniach dotyczących budowy geologicznej analizowanego obszaru. Przy-
kładem takiego podejścia może być praca [3] W tym przypadku wykorzy-
stano własnie taką zmniejszaiącą ilość niewiadomych procedurę aproksyma-
cyjną stworzoną przez współautorkę. ograniczenie ilości parametrów odbywa
się tutaj kosztem założenia występowania pionowychbądź prawie pionowych
uskoków i zlokalizowanie przy nich źródeł wstrząsów sejsmicznych. od strony
samej inwersji głównym problemem jest rozdzielenie wstąpień fali bezpośred-
niej i odbitej a takze pozakrytyczne kąty odbicia. Mój udział w stworzeniu
tej publikacji polegał na znalezieniu i zainrplementowaniu metody pozwala-
jącej w szybki i przede wszystkim nieczuły na lokalne minima sposób od-
zyskać parametry funkcji celu które potem służyły do obrazowania ośrodka.
Poniewaz w tym Samym czasie pracowałem nad zagadnieniami związanymi
Z oceną wiarygodności przyblizenia ośrodka rzeczywistego modelem Hooke'a
o zadanej symetrii postanowiłem wykorzystać do tego celu podobne metody
stochastyczne: markowowskie Monte Carlo (MCMC) lub metodę roju cząstek
(PSo) Po testach okazało się, ze metoda PSo jest niezwykle szybka i nie-
mal niewrażliwa na lokalne minima. Sprawiło to, ze zdecydowaliśmy użvć iei
do dalszych obliczeń a analizę niepewnościbaztłjącąna MCMC przenieść do
następnego artykułu. odpowiednie sformułowanie zagadnienia odwrotnego
i zastosowanie odpowiedniej i wydajnej szybkiej metody globalnej pozwoliło
wykonać kluczowe operacje: separację wstąpień oraz korektę fazy dla od-
bić pozakrytycznych w jednej relatywnie szybkiej optymalizacji. Uzyskane
rozwiązanie zadanego problemu jest niezwykle eleganckie i satysfakcjonujące
dlatego tez pomimo jedynie trzydziestoprocentowego udziału w tej publikacji
uwazam ją za jedno z moich najważniejszych dokonań naukowych.

Jak już wspomniałem wcześniej w tej sekcji zastosowane w [3] rozwlązania
były rozwijane w ramach prac nad innym, finalnym etapami inwersji pełnej
formy falowej związanej z odzyskaniem i prawidłową interpretacją tensora
sprężystości ośrodka anizotropowego w oparciu o dane pionowych profilowań
sejsmicznych (vSP). Na tym etapie powstaje inne wazne dla inwersji pytanie:
Czy i na ile jesteśmy pewni, że badany ośrodek jest rzeczywiście anizotro-
powy? Ponieważ w przypadku realnych ośrodków anizotropia objawia się
mniej lub bardziej eliptycznym kształtem frontu falowego zastosowanie pro-
stego modelu tego rodzaju anizotropii w połączeniu z czasami przebiegów
z co najmniej dwóch źrodeł pozwala, niejako przy okazji bardziei Zaawanso-
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wanych badań, odpowiedzieć na to pytanie. W pracy [4] przedstawiono tego
rodzaju analizę z wykorzystaniem MCMC dla danych VSP z Basenu Zachod_
niej Kanady. Podobnie jak w przednim przypadku moja praca polegała na
efektywnym tozwtązaniu zagadnienia odwrotnego a następnie przeprowadze_
niu odpowiedniej interpretacji wyników. Poniewaz rozwiązywany problem od
strony numelycznej nie był ani szczególnie trtrdny ani czasochłonny zdecy_

dowałem się wykorzystać algorytm N'ICMC zarówno do określenia rozkładów
rozwiązanjak i to zna|ezienia konkretnych wartości parametrów modelu, któ-
re to parametry zostały potem wykorzystane do wyboru odpowiedniej para-
metryzacii w oparciu o Bayesowskie Kryternium Informacji @Iq Dodat-
kowo w pracy tej przeprowadziłem analizę wpływu geometrii pomiarowej na
wyniki anaŁizy niepewności'

4.2.4 Analiza niepewności i określenie możliwej symetrii pełnego
tensora sprężystości

określenie ewentualnej symetrii badanego ośrodka jak i konkretnych sta-
łych materiałowych czy Łeż inn5rch parametrów go definiujących (jak na pIZy-
kład stałe Thomsen'a) są ostatnim etapem omawianego procesu inwersji.
Dodatkowo' W pTzypadku dysponowania dostateczną ilością informacji na
temat błędów, pomocna w ostatecznej interpretacji może być również anali-
za niepewności uzyskiwanych rozwlązań'. Jest to szczególnie istotny problem
w przypadku bądź to ośrodków o podobnych symetriach (jak na przykład
tetragonalny i TI) bądź to w przypadku występowania dużych błędów es-

tymacji pełnego tensora sprężystości' Ten ostatni przypadek stanowi punkt
wyjścia dla publikacji [2, 1]. W pierwszej z wymienionych prac Zaproponowa-
łem zastosowanie metody roju cząstek jako głównej metody optymalizacji.
Całość plocesu minimalizacji dystansu' zdefiniowanego jak wartość normy
Frobeniusa, została oparta o rotacje z wykorzystaniem kwaternionów co po-
zwoliło uniknąć typowych problemów związanych z wykorzystaniem kątów
Eulera (punkty osobliwe i nieefektywność numeryczna). Zastosowanie kwa-
ternionów do rotacji tensora spręzystości celem minimalizacji normy zostało
Zaproponowane pTZeZ moich współautorów we współcześniejszej publikacji
jednakze jedynie do wygenerowania map dystansu do niektórych symetrii
na podstawie których niejako zgadywano końcowe rozw:'ąZanle. Zastosowanie
przeze mnie metody optymalizacji globalnej pozwoliło nie tylko zautomatyzo-
wać i przyspieszyć proces okreśIenia tensora efektywnego ale takze pozwoliło
dokonać tego dla wszystkich mozliwych ośmiu symetrii. Co więcej pozwoli-
ło to również na wygenelowanie dziesiątek tysięcy losowo perturbowanych
rozwiązań które posłużyły do okreśIenia rozkładów poszczególnych stałych
bądź paramentów' Złożoność problemów teoretycznych, numerycznych jak
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i związanych z praktyczną implementacją zadania optymalizacyjnego sta-
nowiła oglomne wyzwanie, dlatego tez uwazam tą pracę za najważniejszą
w moim całym dorobku naukowym. Praca [1] stanowi opis praktycznego Za-

stosowania nowej metody skupiając się na jej zastosowaniu do odróżnienia
ośrodków TI i ortotropicznych atakże od oceny stopnia anizotropii. Do tego
celu wykorzystałem nie tylko stałe materiałowe ale także rozkłady dystan-
sów do poszczególnych symtetrii jak i stałe Thompsen'a. Uzyskane rozkłady
pozwoliły jednoznacznie pokazać, że analtzowany ośrodek posiada symetrie
ortotropiczną.

5 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo
- badaw czy ch (artyst yczny ch)

5.1 Mozliwości wykorzystania obliczeń typu GPGPU
w modelowaniu i inwersji sejsmicznej

Zastosowanie wysokowydajnej i masywnie równoległej infrastruktury ob-
liczeniowej kart graficznych stanowi niewątpliwy przełom w rozwiązywaniu
czasochłonnych problemów obliczeniowych. Z technologią tą zetknąłem się
podczas mojego pierwszego udziału w projekcie UE ''HPC Europa'' w 2005 a
więc 1eszcze przed szerokim upowszechnieniem się technologii '' C for CUDA''
czy też poźniejszej openOl. Moje pierwsze eksperymenty z zastosowaniem
technologi GPGPU do zagadnień sejsmicznych bazowały więc na adaptowa_
niu technologii grafiki 3D openGl do zadań obliczeniowych. Pub1ikacja [16]
pokazuje możliwość efektywnego zastosowania takiej adaptowanej technologii
w modelowaniu sejsmicznego pola falowego. Dalej zajmowałem się mozliwo-
ściami połączenia typowych klastrów Linux'owych i kart graficznych w.jedną
wvdainą strukturę obliczeniową opartą o interfejs MPI. Praca ta znalazła
swoje podsumowanie w publikacji [12]. Doświadczenia zdobyte w czasie ba-
dań' zwtązanych z zagadnieniem prostym pozwoliły potem wykorzystać mie-
szane struktury obliczeniowe w pracach nad inwersją stochastyczną pełnej
formy faIowej' Pierwszą próbę zastosowania takiej kombinacji specyficznej
platformy obliczeniowej i konkretnego zadania obliczeniowego przestawiłem
w [1a]' Prace te zostały potem pTzeTwane moim wyjazdem na dwuletnie sty-
pendium do Kanady gdzie zająłem się innymi aspektami inwersji pełnej for-
my falowej.
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5.2 Budowa i wykorzystnie infrastruktury dla obliczeń
wysokiej wydajności

Jak to zostało wcześniej wspomniane prowadzone przeze mnie badania
wymagały niejednokrotnie specyficznej platformy obliczeniowej która nle Za-

wsze była dostępna. W czasie prowadzonych przez siebie badań zbudowa-
Łem i zarządzałem kilkoma klastrami komputerowymi. Pierwszy taki klaster
został ptzeze mnie skonstruowany i wykorzystany już w czasie pracy nad
doktoratem. Następnie skonstruowałem jeszcze kilka innych takich maszyn
zbudowanych z komputerów pracowni wydziałowych. W 2007 roku po otrzy_
maniu dotacji z Fundacji Nauki Polskiej katedra Geoinformatyki i Informa-
tyki Stosowanej zakupiła pierwszy klaster obliczeniowy typu Blade który
to klaster jest wykorzystywany do dzisiaj przez pracowników i studentów
wydziału GGioŚ. Maszyna ta posłuzyła mi potem za bazę do konstruk_
cji pierwszej na wydziale heterogonicznej infrastruktury obliczeniowej typu
multiCPU-multiGPU. W międzyczasie udało mi się dwa razy lczestniczyć
w ploglamie UE '' HPC Europa'' dzięki czemu miałem dostęp to najwięk-
szych europejskich superkomputerów.W roku 2011 otrzymałem stypendium
i dołączyłem do " Computational Applied Geophysics Group'' na uniwersyte-
cie Memorial w Kanadzie gdzie przez dwa lata wykorzystywałem tamtejsze
klastry komputerowe i infrastrukturę GPGPU. Poniewaz niemalze wszystkie
moje publikacje zwlązane Są wykorzystaniem systemów wysokiej wydajności
obliczeniowej pozwalam sobie ich tutaj nie wymieniać.

5.3 Inwersja danych MT
W terenowym zespole magnetotelluryki zacząłem pracować jeszcze na stu-

diach. Nawiązane wtedy kontakty owocują co jakiś czas publikacjami zwią-
zanymi z inwersją bądź przetwarzaniem danych tego typu. Pierwszy artykuł
[17] (cytowany w Geophysics) opublikowany jeszcze przed doktoratem doty-
czył wykorzystania metody symulowanego wyŻarzania w inwersji danych MT.
Moja rola w tej pracy polegała na stworzeniu oprogramowania po odpowied_
niej modyfikacji istniejących algorytmów. W rezultacie powstało oploglamo-
wanie pozwalające na globalną inwersję danych MT w oparciu informację
zawartą w oporności t fazie. Pruez kilka następnych lat tworzyłem komercyj-
ne oprogramowanie dla Przedsiębiorstwa Bada1r Geofrzycznych w Warszawie.
Następne pTace naukowe związane z metodą MT prowadziłem po roku 2005'
Z najważniejszych mogę tutaj wymienić: [18] - w której to wykorzystałem
dekompozycję względem wartości szczegóInych jako metodę fiItracji danych
MT; [19] - opisującą wykorzystanie stworzonego pIZeZ mnie oprogramowania
do przetwarzania i inwersji danych MT z rejonu Karpat oraz 120, 21] doty-
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czące możliwości wykorzystania optymalizacji metodą roju cząstek w inwersji
Bayes'owskiej danych MT.

5.4 Analiza i przetwarzanie danych dendrochronolo-
gicznych

Dane dendrochronologiczne jako typowe szeregi czasowe są ciekawym ma-
teriałem do przetwarzania, analtzy statystycznej jak i próby korelowania Z ln-
nymi danymi. Na przykład w placy [22] główni autorzy postawili hipotezę o

mozliwości wykorzystania przyrostów rocznych sosny rosnącej na skażonych
obszarach w predykcji ewentualnego wpływu tych Zanleczyszczeń' na zdrowie
Iudzi. Moja praca polegała tutaj na odpowiednim przetworzeniu danych i pró-
bie skorelowania ich z zapadalnością na raka czy śmiertelnością niemowląt.
W publikacji [23] wTaZ Ze współautorką opisaliśmy możliwości wykorzysta-
nia dekompozycjl względem wartości szczegóInych w przetwarzaniu danych
dendrochronologicznych na potrzeby analiz paleoklimatycznych. Mój udział
w tym artykule polegał na współtworzeniu algorytmu, zaimplementowaniu
go i wykonaniu analizy danych.
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