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Tematy prac magisterskich w ZOF w latach 2011-2017 
 
Legenda:  

Prace realizowane 

Prace zrealizowane 

Prace oczekujące na realizację 

  

L.p. Tytuł: Opiekun: Krótki opis: Magistrant 
Okres 
realizacji 

1.  Modelowanie falowania 
wiatrowego w Zatoce 
Pomorskiej 

prof. UG, dr hab. 
Witold Cieślikiewicz 

Implementacja modelu falowania wiatrowego SWAN, dla wybranych 
obszarów Zatoki Pomorskiej. Modelowanie w zagnieżdżonych siatkach, 
na podstawie danych meteo z modeli ICM oraz zewnętrznych danych 
falowych z modelu WAM. Wizualizacja, analiza statystyczna i porów-
nawcza uzyskanych wyników. 

  

2.  Modelowanie matema-
tyczne i parametryzacja 
charakterystyk probabi-
listycznych falowania 
wiatrowego w strefie 
brzegowej morza 

prof. UG, dr hab. 
Witold Cieślikiewicz 

Obliczenia numeryczne momentów statystycznych, kumulantów oraz 
rozkładów prawdopodobieostwa, zmiennych fizycznych charakteryzują-
cych silnie niegaussowskie losowe fale morskie wywołanie działaniem 
wiatru. Punktem wyjścia do obliczeo będą charakterystyki widmowe 
falowania. W ramach pracy będą sprawdzone możliwości parametryza-
cji momentów statystycznych i kumulantów 3. i 4. rzędu. 

  

3.  Oddziaływanie fal 
morskich na konstrukcje 
cylindryczne 

prof. UG, dr hab. 
Witold Cieślikiewicz 

Środowisko morskie w najróżniejszy sposób oddziałuje na konstrukcje 
morskie, których obecnośd powoduje wzrost prędkości oraz zmianę 
charakteru przepływu w ich najbliższym sąsiedztwie. Z drugiej strony, 
fale wytwarzają obciążenia dynamiczne konstrukcji, wpływając tym 
samym na ich stabilnośd. Dokładne zrozumienie zjawiska oddziaływania 
fal morskich z konstrukcjami inżynierskimi, jest istotnym czynnikiem w 
ich projektowaniu oraz eksploatacji. Na typ oraz rozmiar stosowanych 
rozwiązao w znacznym stopniu wpływ mają warunki falowe. Celem 
pracy będzie zgłębienie kinematyki oraz dynamiki niezałamujących oraz 
załamujących się fal wodnych, w pobliżu i na strukturach cylindrycznych 
oraz analiza sił wywołanych falami działającymi na te struktury, w 
oparciu o dane pochodzące z testów przeprowadzonych w kanale 
falowym. 

  

4.  Wpływ konserwacji i 
długości przechowywa-
nia prób na wyniki 
oceny rozkładów roz-
miarów cząstek metodą 
konduktometryczną 

dr Katarzyna Bradtke Praca będzie polegała na zaplanowaniu, a następnie wykonaniu za 
pomocą licznika Coultera szeregu analiz próbek wody morskiej o różnej 
koncentracji zawiesin. Celem będzie ocena, w jaki sposób konserwacja 
za pomocą płynu lugola lub mrożenia wpływa na uzyskiwane z pomia-
rów rozkłady rozmiarów cząstek oraz jaki wpływ na wyniki ma czas 
przechowywania próbek. 

  

5.  Modelowanie pola 
prędkości w warstwie 
przydennej strefy 
brzegowej morza 

dr Gabriela Gic-Grusza Celem pracy jest opracowanie kompleksowego modelu przydennego 
obszaru ruchu w strefie brzegowej morza. Model powinien uwzględniad 
współistnienie w tej strefie falowania i prądów – tj. form ruchu związa-
nych z innymi skalami czasowymi. 

  

6.  Modelowanie transpor-
tu osadów w strefie 
brzegowej polskich 
obszarów morskich 

dr Gabriela Gic-Grusza Celem pracy jest zdefiniowanie podstawowych charakterystyk transpor-
tu osadów dennych w strefie brzegowej, z uwzględnieniem typowych 
dla polskich obszarów morskich warunków: falowania, prądów, osadów. 
Osiągnięcie tego celu będzie związane z opracowaniem modelu mate-
matycznego naprężeo przydennych i ruchu cząstek osadu oraz weryfi-
kacji tego modelu poprzez zastosowanie metod numerycznych. 

  

7.  Wpływ przestrzennego 
zróżnicowania cech 
pokrywy lodowej na 
właściwości warstwy 
granicznej atmosfery 

Prof. UG, dr hab. 
Agnieszka Herman 

Pokrywa lodowa na wielu obszarach Arktyki i wokół Antarktydy jest 
bardzo zróżnicowana przestrzennie, złożona z kier o różnych cechach 
rozdzielonych strefami otwartej wody itp. Ta zmiennośd na ogół nie jest 
uwzględniana w modelach pogody stref polarnych. Celem pracy jest 
wykorzystanie modelu pogody WRF (Weather Research and Foreca-
sting) do analizy wpływu, jaki przestrzenna różnorodnośd cech lodu 
wywiera na procesy zachodzące w dolnej atmosferze oraz na granicy 
ocean/lód/atmosfera (prędkośd wiatru, mieszanie, konwekcja, wymiana 
ciepła, etc.). Do realizacji pracy potrzebna jest dobra znajomośd środo-
wiska Matlab oraz elementy programowania. 

  

8.  Wykorzystanie sieci 
neuronowych do mode-
lowania koncentracji i 
prędkości dryfu lodu w 
Arktyce 

Prof. UG, dr hab. 
Agnieszka Herman 

Celem pracy jest, po pierwsze, analiza zmienności czasowo przestrzen-
nej koncentracji oraz prędkości dryfu lodu morskiego w Arktyce na 
podstawie produktów satelitarnych OSI-SAF. Po drugie, Wyniki tej 
analizy posłużą do opracowania modelu, opartego na sieciach neuro-
nowych, pozwalającego przewidywad koncentrację i dryf lodu na pod-
stawie danych dotyczących cyrkulacji atmosferycznej w rejonie Arktyki. 
Do realizacji pracy potrzebna jest znajomośd środowiska Matlab. 
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Okres 
realizacji 

9.  Akustyczne badania 
biologicznych warstw 
rozpraszających w 
Zatoce Gdaoskiej 

prof. UG, dr hab. 
Natalia Gorska 

Cel pracy: 1. określenie właściwości rozpraszających warstw biologicz-
nych w Zatoce Gdaoskiej; 2. określenie rozkładu przestrzennego warstw 
biologicznych.  
Uzasadnienie istotności badań: istotne dla opracowania akustycznych 
technik detekcji i klasyfikacji warstw biologicznych oraz dla zrozumienia 
funkcjonowania ekosystemów Zatoki Gdaoskiej. 
Metoda badań: pomiary hydroakustyczne, obróbka i interpretacja 
danych pomiarowych. 

  

10.  Automatyczna identyfi-
kacja upwellingu przy-
brzeżnego u wybrzeży 
Polski 

prof. dr hab. Adam 
Krężel 

   

11.  Abiotyczne warunki 
fotosyntezy w Morzu 
Bałtyckim 

prof. dr hab. Adam 
Krężel 

Proces fotosyntezy materii organicznej w morzu zależy m.in. od takich 
parametrów jak temperatura wody czy wielkośd strumienia promienio-
wania słonecznego w przedziale fotosyntetycznie czynnym. Praca ma 
polegad na analizie tych czynników w Morzu Bałtyckim pod kątem 
wpływu ich zmienności na ten proces. Przewiduje się wykorzystanie do 
tego celu danych satelitarnych. 

  

12.  Reprezentatywnośd 
pomiarów dopływu 
energii słonecznej w 
Helu dla Bałtyku połu-
dniowego  

prof. dr hab. Adam 
Krężel 

Do realizacji tematu przewiduje się wykorzystanie pomiarów aktynome-
trycznych wykonywanych na Stacji Morskiej w Helu i na boi pomiarowej 
zakotwiczonej na Ławicy Słupskiej 

  

13.  Zmiany przezroczystości 
wody na Głębi Gdao-
skiej w latach 2000-
2014 

dr Maciej Matciak Według doniesieo przezroczystośd wody w południowym Bałtyku 
zwiększa się chociaż w ubiegłym stuleciu następowało ciągłe jej pogor-
szenie. Celem pracy będzie weryfikacja tego trendu na podstawie 
danych zebranych na Głębi Gdaoskiej oraz próba ustalenia przyczyn. 
Zbiór danych zawiera: 
głębokośd Secchiego, pionowe profile współczynnika osłabiania pro-
mieniowania w paśmie 532 nm, zasolenie i temperaturę. 

  

14.  Intensyfikacja absorpcji 
światła cząstek zanu-
rzonych w silnie rozpra-
szającym ośrodku na 
przykładzie lodu mor-
skiego i lądowego 

dr Maciej Matciak Analizie zostanie poddana absorpcja cząstek w paśmie widzialnym 
promieniowania umieszczonych w silnie rozpraszającym ośrodku. Pod 
uwagę zostaną wzięte cząstki aerozolu atmosferycznego typu black 
carbon oraz komórki fitoplanktonu znajdujące się odpowiednio w lodzie 
lądowym i morskim. Dokonane zostanie porównanie ich zdolności 
absorpcyjnej w stosunku do sytuacji, gdy znajdą się w środowisku o 
mniejszej intensywności rozpraszania np. fitoplankton w wodzie mor-
skiej.   

  

15.  Charakterystyka wła-
sności fizycznych za-
chmurzenia na podsta-
wie danych satelitar-
nych 

dr Marcin Paszkuta Szersze poznanie budowy ośrodków atmosfery pomaga w dokładniej-
szym opisie ich własności fizycznych. Jednym z takich parametrów 
fizycznych może byd promieo cząsteczek. Praca ma polegad na próbie 
oszacowania tego i podobnych parametrów na podstawie danych 
satelitarnych METEOSAT pod kątem detekcji zachmurzenia nad Bałty-
kiem. Przewiduje się wykorzystanie do tego celu oprogramowania 
TNTmips. 

  

16.  Opracowanie pakietu 
doświadczeo laborato-
ryjnych z zakresu fizyki 
morza 

dr Marcin Paszkuta Celem pracy jest przygotowanie szeregu doświadczeo (treści do ustale-
nia z prowadzącym) z zakresu optyki, akustyki i termodynamiki morza 
do wykorzystania przy zajęciach dydaktycznych w laboratorium fizyki 
morza. Praca laboratoryjna która polega na opracowaniu dwiczenia tj. 
przygotowanie stanowiska eksperymentalnego, opracowanie literatury, 
bhp, instrukcji, przeprowadzenie wzorcowego eksperymentu. Materia-
ły, przyrządy zostaną zakupione po opracowaniu części teoretycznej. 
Przykładowy wykaz proponowanych dwiczeo (do wyboru) z zakresu 
termodynamiki: 

 Cechowanie termopary i termistora. 

 Wyznaczanie ciepła parowania wody morskiej. 

 Wyznaczanie ciepła topnienia lodu morskiego. 

 Wyznaczanie ciepła właściwego piasku, skał. 

 Wyznaczanie ciepła właściwego wody morskiej metodą ostyga-
nia. 

 Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego wody 
morskiej. 

 Pomiar stosunku Cp/Cv. 

 Wyznaczenie zależności lepkości od temperatury. 

 Badanie zależności temperatury wrzenia wody morskiej od ci-
śnienia. 
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L.p. Tytuł: Opiekun: Krótki opis: Magistrant 
Okres 
realizacji 

17.  Wyznaczanie bilansu 
cieplnego wody mor-
skiej 
 

dr Marcin Paszkuta Tematem pracy jest przygotowanie dwiczenia laboratoryjnego (organi-
zacja 
stanowiska, opracowanie procedur eksperymentalnych, opisu doświad-
czenia i przygotowanie instrukcji oraz wykonanie pomiarów) z wykorzy-
staniem kalorymetru laboratoryjnego, którego celem będzie pomiar 
ciepła wydzielanego przez i pobieranego podczas przemian fizycznych 
wodę morską 
(opracowanie bilansu cieplnego). Eksperyment ma polegad przede 
wszystkim na wyznaczeniu ciepła właściwego rzeczywistych próbek 
wody morskiej oraz substancji wzorcowych (wodny roztwór NaCl), 
ciepła topnienia, ciepła parowania i porównaniu otrzymanych wartości. 
Dokonując szczegółowej analizy przemian zachodzących w układach 
pomiar kalorymetryczny powinien umożliwid badanie zmian w czasie 
takich wartości termodynamicznych jak entalpia i entropia wody mor-
skiej. 

  

18.  Wyznaczenie fazy 
termodynamicznej 
składników atmosfery 
na podstawie danych 
satelitarnych 

dr Marcin Paszkuta Szersze poznanie własności fizycznych ośrodków atmosfery pomaga w 
dokładniejszym opisie ich zachowania. Jednym z takich parametrów 
fizycznych może byd faza termodynamiczna ośrodka. Praca ma polegad 
na próbie oszacowania tego zjawiska na podstawie danych satelitarnych 
AVHRR i METEOSAT pod kątem detekcji zachmurzenia nad Bałtykiem. 
Przewiduje się wykorzystanie do tego celu oprogramowania TNTmips. 

  

19.  Charakterystyka wła-
ściwości absorpcyjnych 
fitoplanktonu Zatoki 
Gdaoskiej 

dr Bożena 
 Wojtasiewicz 

Praca polegała będzie na analizie widm absorpcji zawiesiny zebranych w 
trakcie rejsów badawczych w rejonie Zatoki Gdaoskiej. Celem pracy jest 
określenie zmienności wielkości współczynnika absorpcji w wodach 
Zatoki Gdaoskiej oraz ocena wpływu obecności fitoplanktonu na kształt 
widm. 

  

20.  Estymacja chwilowego 
położenia linii brzego-
wej w obszarach polar-
nych 

Prof. UG, dr hab. 
Jacek Urbaoski 

 Joanna 
Ossowska 

2014 -
2016 

21.  Zastosowanie klasyfika-
cji obiektowej w detek-
cji upwellingu przy-
brzeżnego w południo-
wym Bałtyku z wykorzy-
staniem danych sateli-
tarnych (AVHRR) 

dr Katarzyna Bradtke  Aleksandra 
Cupiał 

2014 -
2016 

22.  Wpływ zastosowanego 
schematu turbulencji na 
wyniki modelowania 
hydrodynamiki Morza 
Bałtyckiego 

dr Aleksandra  
Dudkowska 

W przepływach turbulentnych wielkości fizyczne zmieniają się gwałtow-
nie w czasie i pomiar chwilowych wartości jest utrudniony. Możemy za 
to mierzyd wielkości uśrednione po czasie lub przestrzeni i odpowiednio 
szukad statystycznych rozwiązao równania Naviera-Stokesa. Jest to 
możliwe przy przyjęciu pewnych hipotez (nazywanych domknięciami 
równao) opartych na fizycznych argumentach. Wybór założeo prowadzi 
do różnych modeli turbulencji. 
Numeryczne algorytmy rozwiązujące zagadnienie zjawisk turbulentnych 
są istotną częścią modeli matematycznych używanych do badania 
procesów w morzu. Z badao wynika, że dla Bałtyku, w którym zachodzą 
zróżnicowane regionalnie złożone procesy zastosowany model turbu-
lencji ma istotny wpływ na wyniki modelowania parametrów hydrody-
namicznych. 
Celem pracy magisterskiej będzie usystematyzowanie i pogłębienie 
wiedzy na temat modelowania procesów turbulencji zachodzących w 
Morzu Bałtyckim. Dokonany zostanie przegląd schematów turbulencji 
stosowanych w popularnych modelach hydrodynamicznych. Następnie 
przeprowadzone będą numeryczne eksperymenty, w których zostanie 
zbadany wpływ parametryzacji modelu na wyniki prognozowania para-
metrów hydrodynamicznych dla polskich obszarów morskich. 

Grzegorz 
Skroban 

2014 -
2016 

23.  Wpływ warunków 
hydrodynamicznych na 
powstawanie prądów 
rozrywających przy 
bałtyckich plażach 

dr Aleksandra  
Dudkowska 

Prądy rozrywające to wąskie, w przybliżeniu prostopadłe do brzegu 
strumienie wynoszące wodę ze strefy przyboju w kierunku otwartego 
morza. Celem pracy jest zbadanie wpływu parametrów hydrodynamicz-
nych  (np. wysokośd i kierunek falowania,  poziom morza) na powsta-
wanie i siłę prądów rozrywających. Badania będą oparte na symulacjach 
numerycznych przy wykorzystaniu pakietu X-Beach. Wyniki symulacji 
numerycznych porównane zostaną z opisanymi w literaturze danymi 
dotyczącymi intensywności i zasięgu prądów rozrywających w rejonie 
południowego Bałtyku. 

Aleksandra 
Boruo 

2014 -
2016 
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24.  Charakterystyki szumów 
podwodnych na Spits-
bergenie 

prof. UG, dr hab. 
Jarosław Tęgowski 

 Patryk 
 Pezacki 

2014 -
2016 

25.  Wizualizacja i analiza 3D 
pomiarów STD w morzu 
za pomocą GIS 
 

prof.UG, dr hab. Jacek 
Urbaoski 

Praca polega na stworzeniu narzędzia w GIS do trójwymiarowej analizy 
rozkładu temperatury i zasolenia w morzu. Narzędzie będzie służyło do 
eksploracyjnej analizy danych pozyskanych z profili pomiarowych wyko-
nanych sondą STD. Przeprowadzona zostanie analiza kilku rejsów na 
wybranym akwenie w celu wyznaczenia, jakie procesy mogą byd identy-
fikowane za pomocą tego typu analizy. 

Sylwia 
Bieleninik 
 

2013-
2015 

26.  Charakterystyka fron-
tów termicznych w 
wodach powierzchnio-
wych Basenu Gdaoskie-
go na podstawie danych 
satelitarnych 

dr Katarzyna Bradtke Praca polega na analizie map frontów termicznych wyznaczanych 
metodą Cayuli i Cornilona na podstawie danych satelitarnych rejestro-
wanych za pomocą czujnika AVHRR. Celem pracy jest określenie charak-
terystycznych cech frontów termicznych występujących w obszarze 
wynoszenia wód przez zajwisko upwellingu przybrzeżnego. Analizowane 
będą takie cechy jak: stabilnośd położenia frontu w czasie, długośd i 
kształt linii frontu, zmiennośd gradientów temperatury. W analizie 
wykorzystane zostaną narzędzia GIS. 
 

Aleksandra 
Botur 

2014-
2015 

27.  Analiza przestrzenna 
rozpływu zawiesiny w 
zatokach lodowcowych 
Spitsbergenu za pomo-
cą GIS.  
 

prof. UG, dr hab. 
Jacek Urbaoski 

Praca jest realizowana w ramach projektu lodowcowego GLAERE (grant 
norweski). Celem projektu jest analiza rozprzestrzeniania się zawiesiny 
w fiordach Spitsbergenu na podstawie zdjęd satelitarnych i ekspery-
mentalnych badao podsatelitarnych. 
 

Katarzyna 
Dragaoska 

2013-
2015 

28.  Wpływ pęcherzyków 
gazowych pochodzenia 
biologicznego na sygnał 
echa odbitego od 
osadów morskich 

prof. UG, dr hab. 
Natalia Gorska 

 Damian 
Jaśniewicz 

2013-
2015 

29.  Wpływ zmienności pary 
wodnej w atmosferze 
na wielkośd PAR na 
powierzchni Morza 
Bałtyckiego 

prof. dr hab. 
Adam Krężel 

Do realizacji tematu przewiduje się wykorzystanie codziennych infor-
macji o zawartości pary wodnej w kolumnie atmosfery, w rejonie Morza 
Bałtyckiego określonych na podstawie obserwacji satelitarnych. Do 
obliczeo wielkości PAR przewiduje się wykorzystanie modelu dopływu 
energii słonecznej do powierzchni morza SolRad 

Anna 
Kurszewska 

2013-
2015 

30.  Wpływ cyrkulacji atmos-
ferycznej na krótkoo-
kresową zmiennośd 
cech pokrywy lodowej 
w Arktyce 

dr hab.  
Agnieszka Herman 

W skali synoptycznej (kilka-kilkanaście dni) cechy pokrywy lodowej w 
Arktyce są kształtowane przez przemieszczające się nad tym obszarem 
układy niskiego ciśnienia i związany z nimi silny wiatr i wahania tempe-
ratury. Prowadzi to do fragmentacji kier lodowych, a więc do zmniej-
szonej wytrzymałości mechanicznej lodu podczas kolejnych sztormów. 
O ile jednak związki pomiędzy lodem morskim a atmosferą w dłuższych 
skalach czasowych są stosunkowo dobrze poznane, nasza wiedza doty-
cząca reakcji lodu na czynniki atmosferyczne w skali synoptycznej jest 
obecnie bardzo ograniczona. Celem pracy jest wykorzystanie: (i) danych 
atmosferycznych (wyniki modelu WRF) oraz danych koncentracji i 
grubości lodu morskiego z projektu ASR (Arctic System Reanalysis) oraz 
(ii) innych dostępnych danych satelitarnych dotyczących deformacji 
lodu morskiego, do analizy zmian cech pokrywy lodowej w Arktyce w 
okresach silnego wiatru. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym 
w realizacji pracy będzie program Matlab. 

Michał  
Podgórski 

2013-
2015 

31.  Wybrane właściwości 
statystyczne i widmowe 
cyfrowego modelu 
pofałdowanej po-
wierzchni dna morskie-
go na przykładzie obsza-
ru Rowy 

prof.UG, dr hab. 
Jarosław Tęgowski 

 Karolina 
Trzcioska 

2013-
2015 

32.  Modelowanie nume-
ryczne wpływu koncen-
tracji, grubości i albedo 
pokrywy lodowej na 
właściwości dolnej 
atmosfery nad morzem  

dr hab.  
Agnieszka Herman 

 Marta Wenta 2013-
2015 

33.  Analiza porównawcza 
modelowanych i mie-
rzonych charakterystyk 
widmowych falowania 
wiatrowego na Bałtyku 

prof. UG, dr hab. 
Witold Cieślikiewicz 

 Małgorzata 
Krakowiak 

2012-
2014 
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 Modelowanie fal wia-
trowych w Zatoce 
Gdaoskiej 

prof. UG, dr hab. 
Witold Cieślikiewicz 

  

Andrzej Retz 2011-
2013 

34.  Osłabianie światła  
przez nitkowake cyja-
nobakterie na podsta-
wie kulkowego modelu 
ich budowy w staty-
stycznym ujęciu uprosz-
czonego modelu dla 
cząstek optycznie 
miękkich 

dr Maciej Matciak Modelem nitkowatych cyjanobakterii (Anabaena sp. oraz Nodularia 
spumigena) będzie szereg stycznych do siebie, o wspólnej osi, jedno-
rodnych pod względem właściwości optycznych kulek. Współczynniki 
efektywności oraz przekroje czynne w procesie absorpcji światła zosta-
ną wyznaczone w przybliżeniu dla „miękkich optycznie” cząstek (ano-
malous diffraction approximation) w ujęciu statystycznym. Analiza 
będzie opierała się na wyznaczeniu funkcji gęstości prawdopodobieo-
stwa długości dróg geometrycznych pokonywanych przez promienio-
wanie w obrębie cząstek. Uwzględnione zostaną różne kąty padania 
promieniowania w stosunku do osi „nici” oraz całkowicie chaotyczna 
orientacja „nici. 

Jan 
 Andrzejewski 

2012-
2014 

35.  Analiza zmienności 
aerozolowej grubości 
optycznej na podstawie 
danych satelitarnych w 
atmosferze nadbałtyc-
kiej 

prof. UG, dr hab. 
Adam Krężel 

Do realizacji tematu przewiduje się wykorzystanie codziennych infor-
macji o aerozolowej grubości optycznej, w rejonie Morza Bałtyckiego 
określonych na podstawie obserwacji satelitarnych 

Tomasz Król 
 

2012-
2014 

36.  Analiza szumów pod-
wodnych zarejestrowa-
nych w fiordach Spits-
bergeoskich 

prof. UG, dr hab. 
Jarosław Tęgowski 

  

Dorota Sulej 2011-
2013 

37.  Analiza oddziaływao 
dolnej warstwy atmos-
fery z lodem morskim 

dr hab.  
Agnieszka Herman 

 Agata  
Grynczel 

2012-
2014 

38.  Charakterystyka cech 
przestrzennych rozle-
wów olejowych identy-
fikowanych w Morzu 
Bałtyckim za pomocą 
czujnika ASAR 

dr Katarzyna Bradtke Celem pracy jest określenie kryteriów, które mogłyby posłużyd do 
odróżnienia w procesie automatycznej klasyfikacji rozlewów olejowych 
od innych filmów powierzchniowych, czy zjawisk, widocznych na obra-
zach SAR również jako ciemne plamy (‘dark spot’). 

 

Marta Konik 2012-
2014 

39.  Wykorzystanie nume-
rycznego modelu pogo-
dy i sieci neuronowych 
do modelowania tem-
peratury powietrza i 
prędkości wiatru na 
obszarze Morza Bałtyc-
kiego 

dr hab.  
Agnieszka Herman 

Wiele procesów hydrodynamicznych (prądy, falowanie, transport 
osadów etc.) zachodzących w rejonach przybrzeżnych morza zależy od 
lokalnych warunków atmosferycznych, różniących się od warunków 
zarówno na otwartym morzu, jak i w głębi lądu. Ta lokalna specyfika nie 
jest możliwa do uwzględnienia w mezoskalowych modelach atmosfery 
(zbyt niska rozdzielczośd), rutynowo używanych jako źródło danych 
wejściowych do analizy procesów zachodzących w morzu. Celem pracy 
jest wykorzystanie: (i) danych pomiarowych z obszaru Zatoki Gdaoskiej 
oraz (ii) lokalnego numerycznego modelu atmosfery zagnieżdżonego w 
modelu mezoskalowym, do analizy zmienności przestrzennej wiatru, 
temperatury powietrza, wilgotności i zachmurzenia na obszarze Zatoki 
Gdaoskiej.  

Aleksandra 
Popiołek 

2012-
2014 

40.  Akustyczna detekcja 
obiektów zagrzebanych 
w osadach morskich 

prof. UG, dr hab. 
Jarosław Tęgowski 

  

Joanna  
Doroszkiewicz 

2011-
2013 

41.  Wpływ stref upwellingu 
na procesy dynamiczne 
w warstwie granicznej 
atmosfery nad morzem 

dr hab.  
Agnieszka Herman 

Wpływ cyrkulacji atmosferycznej – głównie siły i kierunku wiatru – na 
powstawanie stref upwellingu przybrzeżnego w Morzu Bałtyckim jest 
stosunkowo dobrze poznany. Powstawanie tych stref jest obserwowane 
na zdjęciach satelitarnych; jest także z powodzeniem modelowane 
numerycznie. Znacznie mniej poznany jest wpływ obszarów upwellingu 
na procesy zachodzące w atmosferze, a także istnienie ew. sprzężeo 
zwrotnych w oddziaływaniach morze–atmosfera związanych z upwellin-
giem, zwłaszcza w okresie lata i jesieni, gdy upwelling prowadzi do 
znacznego spadku SST. Celem pracy jest wykorzystanie modelu pogody 
WRF (Weather Research and Forecasting) do analizy procesów, które 
zachodzą w atmosferze nad strefami upwellingu. 

Marta  
Kowalczyk 

2011-
2013 

 

 


