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1 Dane podstawowe

1.1 Imię i nazwisko

Agnieszka Rutkowska

1.2 Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elek-

troniki, grudzień 2001.

Temat pracy: Modele systemów i sieci kolejkowych z serwerami Weibulla.

Promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz.

magister matematyki w zakresie matematyki, specjalność: matematyka stosowana

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Matematyki i Fizyki, czerwiec 1989.

Temat pracy: Twierdzenia Paley’a-Wienera.

Promotor: dr Piotr Jakóbczak.

1.3 Przebieg pracy zawodowej

• 1989–1991: asystent stażysta w Katedrze Zastosowań Matematyki na Wydziale Melioracji Wod-

nych Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie.

• 1991–2002: asystent naukowo dydaktyczny w Katedrze (od 1993 w Zakładzie) Zastosowań Ma-

tematyki na Wydziale Melioracji Wodnych (od 1992 Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji)

Akademii Rolniczej w Krakowie.

• 2002–2015: adiunkt w Zakładzie (od 2008 w Katedrze) Zastosowań Matematyki na Wydziale Inży-

nierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej (od 2008 Uniwersytetu Rolniczego) w Krakowie.

• 2015–obecnie: asystent w Katedrze Zakładzie Zastosowań Matematyki na Wydziale Inżynierii

Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

2 Zestawienie dorobku naukowego

Jestem autorką lub współautorką 24 publikacji, z czego 20 opublikowałam po doktoracie. Liczba publi-

kacji opublikowanych w czasopismach znajdujących się na liście JCR (Journal Citation Report) wynosi

13. Sumaryczny Impact Factor (IF) tych publikacji wynosi 14.897, a sumaryczna liczba punktów na

podstawie punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wynosi 300. Według bazy
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Web of Science, liczba cytowań publikacji wynosi 12, w tym 10 bez autocytowań, a mój indeks Hir-

scha wynosi 2. Według bazy Google Scholar, liczba cytowań wynosi 24, a indeks Hirscha jest równy 3.

Zbiorcze zestawienie dorobku naukowego znajduje się w tabeli 1. Szczegółowe informacje o wskaźnikach

bibliometrycznych publikacji znajdują się w tabeli 2.

Tabela 1: Zestawienie zbiorcze osiągnięć pracy naukowej.

Wyszczególnienie ogółem przed doktoratem po doktoracie

Prace opublikowane: 24 4 20

w tym prace:

- w czasopismach z listy JCR 13 1 12

- w innych czasopismach 8 3 5

- w materiałach konferencji międzynarodowych 2 0 2

- w monografiach 1 0 1
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Tabela 2: Zestawienie dorobku naukowego według wskaźnika Impact Factor (IF) oraz według oceny

punktowej wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

język punkty

Czasopismo publikacji IF(1) wg MNiSW(1)

Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu IF

Hydrological Processes A 2.768 40

Journal of Hydro-environment Research A 1.971 30

Geomatics, Natural Hazards and Risk A 2.140 25

Pure and Applied Geophysics A 1.677 25

Water A 1.428 25

Acta Geophysica A 0.945 20

Journal of Mountain Science A 1.020 15

Polish Journal of Environmental Studies A 0.871 15

Polish Journal of Environmental Studies A 0.790 15

Communications in Statistics - Simulation and Computation A 0.397 15

Communications in Statistics - Simulation and Computation A 0.397 15

Przemysł Chemiczny P 0.254 15

Journal of Computational and Applied Mathematics A 0.320 − (2)

Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika IF, ale indeksowane w bazie Web of Science

Engineering for Rural Development, 15th International Scientific Conference,

Jelgava, Latvia 2016 A - 10

Environment Protection Engineering A - 6

Pozostałe czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika IF

Towaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science A - 7

Acta Scientiarum Polonorum A - 5

Studia Geotechnica et Mechanica A - 5

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich P - 4

Applicationes Mathematicae A - 3

Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN P - 3

Elektronika i Elektrotechnika, półrocznik AGH P - 1

Zeszyty Naukowe AR P - 1

Catchment processes in regional hydrology: Experiments, modeling and predictions

in Carpathian drainage basins, International conference, Sopron, Hungary 2013 A - 0

suma 14.978 300

(1) IF oraz punktacja MNiSW zgodna z rokiem opublikowania,

(2) w roku opublikowania (1992) MNiSW nie przyznawało punktów za publikacje mające IF.
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3 Wskazanie osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę postę-

powania habilitacyjnego

Osiągnięciem naukowym wynikającym z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze

zm.), które przedstawiam do oceny jest cykl publikacji powiązanych tematycznie.

3.1 Tytuł osiągnięcia naukowego

Cykl publikacji powiązanych tematycznie ma tytuł:

Zmienność przepływów oraz ich przestrzenne zróżnicowanie

w ujęciu stochastycznym.

3.2 Wykaz publikacji stanowiących podstawę postępowania habilitacyjnego

[A1] Rutkowska, A., Willems, P., Onyutha, Ch., Młocek, W. (2017) Temporal and spatial variability

of extreme river flow quantiles in the Upper Vistula River basin, Poland, Hydrological Processes,

DOI: 10.1002/hyp.11122.

(MNiSW - 40 p., IF=2.768, udział: 65%).

Mój udział polegał na współuczestnictwie w opracowaniu koncepcji badań, wykonaniu obliczeń,

analizie statystycznej, interpretacji wyników, sformułowaniu wniosków i redakcji tekstu.

[A2] Rutkowska, A., Żelazny, M., Kohnová, S., Łyp, M., Banasik, K. (2017) Regional L-moment-

Based Flood Frequency Analysis in the Upper Vistula River Basin, Poland, Pure and Applied

Geophysics 174(2), 701–721, DOI: 10.1007/s00024-016-1298-8.

(MNiSW - 25 p., IF=1.677, udział: 50%).

Mój udział polegał na współuczestnictwie w opracowaniu koncepcji badań, wykonaniu obliczeń,

analizie statystycznej, interpretacji wyników, sformułowaniu wniosków i redakcji tekstu.

[A3] Rutkowska, A., Willems, P., Niedzielski, T. (2016) Relation between design floods based on daily

maxima and daily means: use of the Peak Over Threshold approach in the Upper Nysa Kłodzka

Basin (SW Poland), Geomatics, Natural Hazards and Risk, DOI: 10.1080/19475705.2016.1250114.

(MNiSW - 25 p., IF=2.140, udział: 70%).

Mój udział polegał na współuczestnictwie w opracowaniu koncepcji badań, wykonaniu obliczeń,

analizie statystycznej, interpretacji wyników, sformułowaniu wniosków i redakcji tekstu.
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[A4] Rutkowska, A., Banasik, K. (2016) The Cucconi test for location-scale alternatives in application

to asymmetric hydrological variables, Communications in Statistics - Simulation and Computation,

45(3), 986–1000, DOI: 10.1080/03610918.2014.911897.

(MNiSW - 15p., IF=0.397, udział: 80%).

Mój udział polegał na opracowaniu koncepcji badań, wykonaniu obliczeń, analizie statystycznej,

interpretacji wyników, sformułowaniu wniosków i redakcji tekstu.

[A5] Rutkowska, A. (2015) Properties of the Cox-Stuart test for trend in application to hydrological

series: the simulation study, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 44(3),

565–579, DOI: 10.1080/03610918.2013.784988.

(MNiSW - 15p., IF=0.397, udział: 100%).

[A6] Rutkowska, A. (2013) Skuteczność testu Alexanderssona w wykrywaniu skokowej zmiany w

logarytmiczno-normalnym szeregu hydrologicznym (Efficiency of the Alexandersson test in detec-

tion of step change in the log-normally distributed hydrological series) (in Polish), Infrastruktura

i Ekologia Terenów Wiejskich (Infrastructure and Ecology of Rural Areas), 3/III/2013, 219–232

(MNiSW - 4p., IF=0, udział: 100%).

Łączna wartość bibliometryczna publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe wynosi 124 punkty,

a ich sumaryczny Impact Factor według listy JCR wynosi 7.379.

Oświadczenia współautorów prac wraz z określeniem ich indywidualnego wkładu pracy stanowi

Załącznik 7.

3.3 Krótki opis cyklu publikacji

Właściwa ocena zmienności przepływów w rzekach wpływa na ochronę, kształtowanie i racjonalne

wykorzystywanie zasobów wodnych i dlatego jest jednym z kluczowych zadań ochrony i kształtowania

środowiska. Rozwiązywanie problemów związanych ze zmiennością przepływów umożliwia stworzenie

takich warunków gospodarowania środowiskiem, które zapewnią mu zrównoważony rozwój.

Wskazuję do oceny osiągnięcie naukowe w postaci cyklu publikacji, w których badałam zagadnienia

z zakresu reżimu hydrologicznego rzek. Zastosowałam ujęcie stochastyczne badając szeregi czasowe

(Dodatek 1, def. 1), w których zmiennymi losowymi były natężenia przepływów (krócej: przepływy).

Ze zmiennością szeregu czasowego związane jest pojęcie jego ścisłej i słabej stacjonarności (def. 2, def.

4). Przyczyną braku słabej stacjonarności (niestacjonarności) może być na przykład zmienność w czasie

wartości średniej lub wariancji, dlatego przykładem szeregu niestacjonarnego jest szereg, w którym

występuje trend w średniej. Jeśli zmianie ulega typ rozkładu, to zachodzi brak ścisłej stacjonarności.

1Na końcu umieszczono krótki Dodatek, w którym przedstawiono definicje oraz ich interpretacje, aby ujednoznacznić

pojęcia różnie rozumiane w literaturze.
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Niestacjonarność szeregu przepływów w pewnym okresie świadczy o zmianie warunków tworzenia

się wezbrań w tym okresie, dlatego jej wykrywanie jest zadaniem ważnym z punktu widzenia ochrony

i kształtowania środowiska. Zmiana może być wynikiem pewnych działań antropogenicznych, które

doprowadziły do zmian w strukturze zlewni, np. budową zbiornika retencyjnego, zmianą sposobu wy-

konywania pomiaru, modyfikacją krzywej natężenia przepływu lub zmianą użytkowania zlewni. Zmiana

może też być spowodowana pewnymi procesami naturalnymi, np. przemianami szaty roślinnej w zlewni.

Przepływ zawiera informację o reakcji zlewni na opad, dlatego zmiana ta może także wynikać z uwi-

daczniającego się w ostatnich dekadach wzrostu częstości i intensywności deszczów nawalnych.

Pewne rodzaje niestacjonarności mogą być wykrywane przy pomocy metod statystycznych. Metody

statystyczne mogą więc służyć do określenia wpływu ingerencji człowieka lub innych zewnętrznych czyn-

ników na zjawiska hydrologiczne [1, 28]. Takie badania są od lat podejmowane na Wydziale Inżynierii

Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Przy pomocy metod statystycznych została

na przykład sprawdzona hipoteza, że wybudowanie zbiornika retencyjnego na rzece San spowodowało

zmiany w reżimie hydrologicznym rzeki, powodując spadki wielkości przepływów ekstremalnych [19].

Innym przykładem jest badanie trendów kilku wskaźników związanych z wysokimi stanami wody w rze-

kach regionu wodnego górnej Wisły. Przy pomocy metod statystycznych wykazano brak zewnętrznych

czynników istotnie wpływających na te wskaźniki [38].

Jeśli pewien proces jest ściśle stacjonarny, to wszystkie jego zmienne losowe mają ten sam rozkład

(wniosek 3). W przypadku gdy zmiennymi losowymi są przepływy maksymalne roczne lub przepływy

powyżej pewnego poziomu odcięcia, to estymacja wspólnego rozkładu umożliwia obliczanie przepływów

o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia p lub inaczej: przepływów maksymalnych prawdopo-

dobnych, oznaczanych w niniejszym opracowaniu przez Qmax,p (def. 5). Ocena zmienności przepływów

ma znaczenie aplikacyjne, gdyż zmienność wpływa bezpośrednio na wartości estymatorów przepływów

Qmax,p. Estymatory te służą zaś do realizacji celów inżynierskich, np. do wymiarowania konstrukcji

hydrotechnicznych, urządzeń wodnych, mostów i przepustów oraz do wyznaczania stref zagrożenia po-

wodziowego.

W cyklu publikacji, który przedstawiam do oceny, zajmowałam się problemami związanymi ze

zmiennością przepływów w wieloleciu, z estymacją Qmax,p, a także z oceną jakości pewnych metod

statystycznych służących do wykrywania niestacjonarności szeregu przepływów.
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Wyniki cyklu publikacji przedstawionych do oceny, które uważam za znaczące z punktu

widzenia ochrony i kształtowania środowiska, są następujące:

• Określenie charakteru zmienności w wieloleciu empirycznych kwantyli przepływów

maksymalnych letnich, zimowych oraz rocznych.

• Oszacowanie przepływów maksymalnych prawdopodobnych metodą regionalną za po-

mocą L-momentów.

• Wyznaczenie zależności między przepływami maksymalnymi prawdopodobnymi es-

tymowanymi ze średnich dobowych oraz z maksimów dobowych.

• Wskazanie metod statystycznych służących do wykrywania niestacjonarności prze-

pływów w wieloleciu oraz ocena jakości tych metod.

Szczegółowy opis tych wyników znajduje się w następnych rozdziałach.

3.4 Główne cele cyklu publikacji stanowiących podstawę postępowania habilitacyj-

nego

Główne cele publikacji przedstawionych do oceny były następujące:

1. Ocena zmienności w wieloleciu empirycznych kwantyli przepływów maksymalnych rocznych, zi-

mowych i letnich w rzekach z regionu wodnego górnej Wisły.

2. Wyodrębnienie w zlewniach regionu wodnego górnej Wisły grup jednorodnych ze względu na

rozkład bezwymiarowego przepływu maksymalnego rocznego oraz identyfikacja rozkładów regio-

nalnych metodą L-momentów. Umożliwia to estymację Qmax,p w zlewniach kontrolowanych.

3. Wyrażenie w tych grupach średniego przepływu maksymalnego rocznego z wielolecia jako funkcji

parametrów fizyczno-geograficznych i opadu. Umożliwia to estymację Qmax,p w zlewniach niekon-

trolowanych.

4. Oszacowanie różnicy między (zlogarytmowanymi) przepływami prawdopodobnymi estymowanymi

metodą POT (Peak Over Threshold) przy wykorzystaniu maksymalnych przepływów dobowych

oraz średnich przepływów dobowych w kilku zlewniach Nysy Kłodzkiej,

5. Zaprezentowanie możliwości oraz ocena jakości testów statystycznych Cucconi’ego, Coxa-Stuarta

oraz Alexanderssona służących do wykrywania niestacjonarności szeregu przepływów rocznych.
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3.5 Główne wyniki publikacji stanowiących podstawę postępowania habilitacyj-

nego

W publikacjach [A1, A3, A2] poruszane były tematy związane ze zmiennością rocznych, zimowych

oraz letnich przepływów maksymalnych oraz z wyznaczaniem Qmax,p.

Publikacja [A1] dotyczyła zmienności w wieloleciu empirycznych kwantyli przepływów maksymal-

nych. Badano przepływy maksymalne roczne oraz przepływy maksymalne z półrocza letniego i półrocza

zimowego w 41 przekrojach wodowskazowych rzek regionu wodnego górnej Wisły. Wykryto oscylacyjny

charakter tej zmienności, a także jej zróżnicowanie przestrzenne. Powiązano ją ze zmiennością kilku

zmiennych związanych z cyrkulacją powietrza i wód oceanicznych, które mogą odzwierciedlać warunki

klimatyczne w rejonie zlewni górnej Wisły,

Główną metodą badawczą była metoda perturbacji kwantyli (QPM - Quantile Perturbation Me-

thod). W metodzie tej, z empirycznego ciągu (ciągu głównego) przepływów maksymalnych x1, ..., xn

uporządkowanego chronologicznie, wybierany jest podciąg x1, ..., xm pierwszych m wyrazów. Po upo-

rządkowaniu podciągu i ciągu głównego w kolejności słabo malejącej, wyznaczane są prawdopodobień-

stwa przewyższenia każdego wyrazu jako i
m , i = 1, ...,m w podciągu, gdzie i jest numerem wyrazu w

uporządkowanym podciągu, oraz jako j
n , j = 1, ..., n w ciągu głównym, gdzie j jest numerem wyrazu

w uporządkowanym ciągu głównym. Ich okresy powtarzalności wynoszą m
i oraz n

j . Wyrazy w uporząd-

kowanym podciągu są empirycznymi kwantylami rzędu 1 − i
m , zaś wyrazy w uporządkowanym ciągu

głównym są empirycznymi kwantylami rzędu 1 − j
n (2). Następnie obliczana jest względna różnica

między każdym empirycznym kwantylem podciągu a odpowiadającym mu empirycznym kwantylem

ciągu głównego o tym samym okresie powtarzalności. Jeśli taki wyraz ciągu głównego nie istnieje, in-

terpolowana jest liczba pomiędzy kwantylami o najbardziej zbliżonych okresach powtarzalności. Średnia

anomalia Ā1 (zwana w skrócie: anomalią) jest średnią arytmetyczną względnych różnic z całego pod-

ciągu. Jest więc ona średnią zmianą względnej różnicy kwantyli w pierwszym podciągu. Obliczane są

także perturbacje jako ilorazy kwantyli podciągu i ciągu głównego. Następnie podciąg jest przesuwany

o 1, do x2, ..., xm+1, i procedura jest powtarzana. Otrzymany ciąg anomalii Āk, k = 1, ..., n − m + 1

odzwierciedla zmienność empirycznych kwantyli w wieloleciu, gdyż wysokie / niskie wartości anomalii

wskazują na znacznie wyższe / niższe wartości kwantyli w podciągu niż w ciągu głównym. Warto za-

znaczyć, że anomalie silniej odzwierciedlają wysokie niż przeciętne i niskie wartości ciągu głównego, co

jest spowodowane asymetrycznością rozkładu przepływów maksymalnych. Wyeksponowanie wysokich

przepływów jest zaletą anomalii, gdyż umożliwia poznanie zmian wysokich przepływów w wieloleciu.

Niepożądaną cechą jest autokorelacja, która pojawia się w ciągu anomalii, pomimo braku autokorelacji

w ciągu wyjściowym. Autokorelacja jest wprowadzana do anomalii przez bardzo wysoki przepływ, np.

2Najmniejsze wyrazy podciągu i ciągu głównego są kwantylami 0%, przyjmując definicję dystrybuanty empirycznej

jako Fe(x) = #{xj : xj<x}
n

, x ∈ R.
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najwyższy w podciągu, gdyż jeśli jest on także najwyższy w następnych podciągach, to ma wpływ

na wszystkie następne anomalie powodując ich wzrost. Prawidłowa interpretacja zmienności anoma-

lii jest więc związana z koniecznością badania jednocześnie wielu zlewni, co pozwala na rozpoznanie

okresów przepływów wysokich i niskich w całym regionie. Poza tym konieczne jest określenie prze-

działów ufności, które pozwalają rozpoznać anomalie spowodowane zmiennością przepływów inną niż

losowa. W publikacji [A1] wyznaczono je metodą bootstrap. Kolejnym ważnym etapem było wykazanie,

że długość podciągu nie ma wpływu na oscylacyjne zachowanie anomalii. Po poznaniu oscylacyjnego

przebiegu anomalii ważną kwestią była jego liczbowa charakteryzacja. W tym celu, przy pomocy trans-

formaty Hilberta-Huanga (HHT, [15]), wykonano dekompozycję anomalii na składniki IMF (Intrinsic

Mode Functions) oraz resztę. Składniki IMF cechowały się zmiennością międzyroczną, tj. o okresach

krótszych niż 10-letnie lub międzydekadową, tj. o okresach ponad 10-letnich. Oszacowano następujące

wielkości: średni okres składnika o zmienności międzydekadowej, udział wariancji wyjaśnionej przez ten

składnik i udział wariacji niewyjaśnionej (pochodzącej od reszty). Metoda HHT dekompozycji szeregu

jest zalecana w przypadku, gdy w szeregu występuje autokorelacja. Wykonano analizę porównawczą

anomalii pochodzących od przepływów maksymalnych letnich (w tym opracowaniu są one nazywane w

skrócie: anomaliami letnimi), zimowych (anomalii zimowych) i rocznych (anomalii rocznych). Zbadano

także wpływ zmienności warunków klimatycznych, odzwierciedlonych we wskaźnikach cyrkulacji kli-

matycznych3, na zmienność empirycznych kwantyli przepływów maksymalnych. Wpływ ten wyrażono

przez współczynnik korelacji Pearsona (z poprawką na autokorelację) między anomaliami rocznymi i

anomaliami wskaźników cyrkulacji. Porównano także okresy zmienności międzydekadowej tych anoma-

lii.

Wykazano, że w większości zlewni empiryczne kwantyle przepływów maksymalnych miały charakter

oscylacyjny, gdyż były one znacznie wyższe niż ich odpowiedniki z wielolecia pod koniec lat 60-tych

i w latach 70-tych, niższe w latach 80-tych i na początku lat 90-tych oraz znów wysokie pod koniec lat

90-tych i w pierwszej dekadzie XXI wieku. W ostatnich latach zaznacza się tendencja malejąca anomalii

w części zlewni. W większości zlewni najwyższe wartości anomalii wystąpiły pod koniec lat 90-tych.

Wykazano, że anomalie letnie i zimowe były istotnie mniejsze od zera około roku 1990 we wszystkich

zlewniach części lewobrzeżnej oraz w kilku zachodnich zlewniach (anomalie letnie) i w większości zlewni

(anomalie zimowe) części prawobrzeżnej. Anomalie zimowe były istotnie większe od zera w większości

zlewni części lewobrzeżnej i w niektórych zlewniach części prawobrzeżnej około roku 1970 oraz roku

2000, zaś anomalie letnie były istotnie większe od zera w większości zlewni w części prawobrzeżnej

około roku 2000. Wynika stąd, że w podanych wyżej okresach empiryczne kwantyle znacznie różniły

się od ich odpowiedników z wielolecia. Wykresy perturbacji względem różnych okresów powtarzalności,

3Dane klimatyczne uzyskano od Climatic Research Unit (CR), University of East Anglia (http://www.cru.uea.ac.uk)

oraz NOAA National Weather Service Climate Prediction Center USA (http://www.cpc.ncep.noaa.gov). Na podanych

stronach można znaleźć szczegółowe informacje o tych danych.
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sporządzone na bazie rozłącznych podciągów (zapewniło to niezależność perturbacji), wskazały, że

w większości zlewni górskich zmiany empirycznych kwantyli przepływów maksymalnych letnich były

większe niż przepływów maksymalnych zimowych, a w zlewniach wyżynnych były one porównywalne.

Przebieg perturbacji wskazał na to, że większą zmienność wykazywały kwantyle o 3-4 letnim okresie

powtarzalności niż kwantyle o dłuższym okresie powtarzalności. Porównanie średnich oraz odchyleń

standardowych wskazało na znacznie większą zmienność anomalii letnich niż zimowych. Anomalie letnie

były szczególnie wysokie w górskich, prawobrzeżnych zlewniach położonych w zachodniej i południowo-

zachodniej części zlewni górnej Wisły.

Po zastosowaniu transformaty Hilberta-Huanga wydzielono składnik odpowiedzialny za zmienność

międzydekadową i sprawdzono jego zgodność z ciągiem anomalii (współczynnik korelacji Pearsona z

poprawką na autokorelację). W szeregu anomalii zimowych miał on okres 18-19 lat w większości zlewni.

Jednak w szeregu anomalii letnich zaznaczył się wyraźny podział na część prawobrzeżną (ok. 19 lat) i

lewobrzeżną (ok. 27 lat) zlewni górnej Wisły. Zmienność tego składnika w anomaliach letnich wyjaśniała

znacznie mniejszą część zmienności w części prawobrzeżnej (średnio 0.39) niż lewobrzeżnej (0.63), przy

czym była ona jeszcze nieco niższa w górskich, prawobrzeżnych zlewniach położonych w zachodniej i

południowo-zachodniej części zlewni górnej Wisły (0.30). Natomiast zmienność pochodząca od składnika

resztowego (zmienność niewyjaśniona) kształtowała się w tych zlewniach na poziomie wyższym niż w

pozostałych częściach zlewni górnej Wisły, choć i tam była ona dość wysoka. Wynika stąd, że anomalie

tych zlewni posiadają najwyższy stosunek szumu do sygnału (noise-to-signal-ratio), rozumiany jako

stosunek wariancji resztowej do wariancji pozostałych składników. Inaczej mówiąc, wspomniane zlewnie

cechuje największa niewyjaśniona zmienność kwantyli.

Stwierdzono, że następujące cyrkulacje klimatyczne mają największy wpływ na przepływy maksy-

malne roczne w zlewniach regionu wodnego górnej Wisły: NAO (Indeks Oscylacji Północnoatlantyckiej,

North Atlantic Oscillation), SCAND (Scandinavia pattern), EAWR (East Atlantic / Western Russia),

TPI (Trans Polar Index), SOI (Southern Oscillation Index), AMO (Atlantic Multi-decadal Oscillation),

MEI (Multivariate ENSO Index), Niño 3.4 (średni wskaźnik oscylacji pacyficznej El Niño z obszaru

5S-5N i 170-120W) i NCP (North Sea Caspian Pattern). Znaleziono następujące zależności: w czasie

wysokiego NAO występują niskie przepływy i odwrotnie, przy czym zależność ta była szczególnie wi-

doczna w przypadku NAODJFM, który jest wskaźnikiem zimowym NAO z miesięcy grudzień-marzec,

w czasie niskiego SCAND występują wysokie przepływy (ale odwrotnej zależności nie stwierdzono),

w czasie wysokiego EAWR występują niskie przepływy, przy czym wschodnie zlewnie górnej Wisły

są pod szczególnie silnym wpływem tej cyrkulacji. Wpływ NCP ogranicza się głównie do północnych

zlewni górnej Wisły. Poza tymi dwoma wskaźnikami, wpływ każdego z pozostałych jest raczej podobny

w różnych częściach zlewni górnej Wisły, choć należy zauważyć nieco mniejszy wpływ części wskaźni-

ków w prawobrzeżnych zlewniach zlokalizowanych w zachodniej i południowo-zachodnich części zlewni

górnej Wisły. Ten wynik może być związany z niższym udziałem wariancji wyjaśnionej anomalii rocz-
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nych w tych zlewniach. Można więc wnioskować, że jedną z możliwych przyczyn słabszych korelacji

miedzy anomaliami wskaźników klimatycznych a anomaliami rocznymi w tych zlewniach jest wysoki

poziom szumu w szeregach anomalii rocznych, odzwierciedlających wysoką zmienność przepływów mak-

symalnych rocznych. Wyniki odnoszące się do związku między wskaźnikami cyrkulacji klimatycznych

a przepływami są zgodne z wynikami innych autorów [17, 30, 21, 26].

***************

Moim zdaniem, wyniki uzyskane w publikacji [A1] mogą być zaliczone do wkładu w rozwój dyscy-

pliny ochrona i kształtowanie środowiska ze względu na wykrycie oscylacyjnego charakteru zmienności

empirycznych kwantyli przepływów maksymalnych w wieloleciu w zlewniach górnej Wisły, ocenę tej

zmienności dzięki obliczeniu liczbowych charakterystyk oscylacji (okres składnika zmienności między-

dekadowej, udział wariancji wyjaśnionej, udział wariancji niewyjaśnionej), a także wykrycie wpływu

cyrkulacji klimatycznych takich jak TPI, NCP, Niño, MEI, AMO na empiryczne kwantyle przepływów

maksymalnych rocznych w zlewniach górnej Wisły.

*********************************************************

Zarządzanie ryzykiem powodziowym jest zadaniem trudnym, wieloaspektowym i obarczonym dużą

dozą niepewności. Jednym z jego elementów jest estymacja Qmax,p. Wdrażanie Dyrektywy 2007/60/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 w sprawie oceny ryzyka powodziowego

i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) wiąże się między innymi z wykorzystaniem pewnych

metod probabilistycznych (np. Rozdział I, Art 2, pkt 2). Dyrektywa zaleca również przegląd, a w razie

potrzeby także aktualizację oceny ryzyka powodziowego (Rozdział VIII, Art 14, pkt 1). Wynika stąd,

że problem szacowania Qmax,p będzie wciąż aktualny, gdyż estymatory Qmax,p wyznaczone w danym

roku mogą zmieniać się w następnych latach.

Przy wyznaczaniu Qmax,p w zlewniach kontrolowanych metodami statystycznymi można stosować

dwa podejścia: lokalne (at-site) i regionalne. W podejściu lokalnym estymatory parametrów rozkładu

teoretycznego są wyznaczane na podstawie empirycznej realizacji serii przepływów maksymalnych. Na-

stępnie Qmax,p są obliczane jako kwantyle tego rozkładu. W podejściu regionalnym przeprowadzane

jest grupowanie zlewni, a następnie dla każdej grupy estymowany jest wspólny teoretyczny regionalny

rozkład bezwymiarowych (przeskalowanych) przepływów maksymalnych. Przy użyciu odpowiedniego

przekształcenia, obliczane są następnie estymatory Qmax,p przy pomocy kwantyli tego rozkładu. Za-

letą metod regionalnych jest możliwość włączenia zlewni z krótkimi seriami danych, a także możli-

wość estymacji Qmax,p w zlewniach niekontrolowanych przy wykorzystaniu ich parametrów fizyczno-
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geograficznych oraz opadu. W publikacjach [A2] i [A3] analizowano problemy związane z estymacją

Qmax,p .

Problemem, którym zajęto się w publikacji [A2] była estymacja Qmax,p metodą regionalną w wybra-

nych zlewniach regionu wodnego górnej Wisły. W publikacji zastosowano metodę opartą na momentach

liniowych (L-momentach) przedstawioną w książce Hoskinga i Wallisa [14]. Dokonano podziału grupy

52 zlewni górnej Wisły na jednorodne grupy zlewni (Pooling Groups). Jednorodność grupy zlewni ozna-

czała podobieństwo rozkładów bezwymiarowych (przeskalowanych) przepływów maksymalnych rocz-

nych z wszystkich zlewni w grupie do pewnego wspólnego rozkładu. W każdej grupie zlewni spełnione

musiało być równanie

Qi(F ) = µi · q(F ), (1)

gdzie i jest numerem zlewni w tej grupie, µi (Index Flood) jest indeksem charakterystycznym dla zlewni,

przyjętym w publikacji jako wartość średnia przepływów maksymalnych rocznych w wieloleciu, Qi(F )

jest teoretycznym przepływem maksymalnym o prawdopodobieństwie przewyższenia 1−F , a q(F ) jest

teoretycznym kwantylem rzędu F wspólnego rozkładu zmiennej bezwymiarowej, którą jest przeskalo-

wany przepływ maksymalny roczny 4. Oznacza to, że kwantyle Qi(F ) i q(F ) mają okres powtarzal-

ności 1
1−F . Estymatory rozkładu regionalnego wyznaczono metodą L-momentów. Zaletą estymatorów

opartych na L-momentach, w porównaniu do estymatorów opartych innych metodach, jest ich wyższa

odporność na elementy odstające oraz mniejsze obciążenie, nawet dla prób o niewielkich liczebnościach.

W publikacji [A2] przedstawiono także indeks µi w każdej zlewni jako funkcję jej parametrów fizyczno-

geograficznych oraz opadu. Zalecana powierzchnia zlewni, w opisanej powyżej procedurze regionalizacji

Hoskinga-Wallisa, wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset km2.

W pierwszym, wstępnym etapie, zastosowano analizę skupień łącząc w grupy zlewnie o podobnych

cechach fizyczno-geograficznych oraz opadu. Należy podkreślić, że analiza skupień była tylko etapem

przygotowawczym, gdyż skupienia rzadko kiedy okazywały się potem jednorodne. Dawały one jedynie

wstępny obraz możliwego podziału na grupy jednorodne. Następnie dla każdej zlewni z danej grupy

przeskalowano próbę złożoną z przepływów maksymalnych rocznych przez pomnożenie ich przez 1
µi

,

otrzymując próbę przepływów bezwymiarowych. Kolejnym krokiem było połączenie w ramach grupy

wszystkich tak otrzymanych prób w jedną próbę i testowanie hipotezy o jednorodności (czyli o wspól-

nym rozkładzie) bezwymiarowych przepływów maksymalnych. Do testowania hipotezy o jednorodno-

ści stosowano metody statystyczne oparte na L-momentach: współczynniku L-zmienności, L-skośności

i L-kurtozie oraz na dwóch miarach rozbieżności [14, 18]. Przeanalizowano wiele tysięcy możliwych po-

działów wyjściowego zbioru 52 zlewni na grupy, narzucając jednocześnie warunek, by w ostatecznym

podziale grupy te były przestrzennie jednospójne. Dodatkowym kryterium była minimalizacja sumy

błędów średniokwadratowych pochodzących od przepływów o okresach powtarzalności 2, 10 i 100 lat

4Równanie (1) zostało zapisane przy pomocy oznaczeń najczęściej używanych w literaturze z tego zakresu. Zachodzi

równość Qi(F ) = Qmax,1−F dla zlewni o numerze i.
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we wszystkich grupach. Błędy te, obliczone przy pomocy symulacji Monte Carlo, wyrażały niepewność

estymacji. Po klasyfikacji jednorodnych grup estymowano w każdej z nich rozkład regionalny metodą

L-momentów. Kryterium wyboru rozkładu oparte było na odległości między teoretyczną a empiryczną

L-kurtozą, z poprawką na obciążenie [14]. Wynik sprawdzono stosując dodatkowo kryterium oparte na

odległości Mahalanobisa między teoretycznym wektorem (L-skośność, L-kurtoza), a jego empirycznym

odpowiednikiem, także z poprawką [18]. Ważnym narzędziem wspomagającym podział zlewni na grupy

jednorodne był diagram przedstawiający L-skośności i L-kurtozy w zlewniach. Po estymacji wspólnego

rozkładu bezwymiarowych przepływów maksymalnych, wyznaczono kwantyle q o różnych okresach po-

wtarzalności w każdej jednorodnej grupie. Dzięki temu, stosując równanie (1), możliwa była w każdej

zlewni danej grupy estymacja przepływów maksymalnych o różnych okresach powtarzalności.

Wśród badanych zlewni górnej Wisły w pierwszym wariancie wyróżniono trzy jednorodne grupy:

południową (PG1), środkową (PG2) i północną (PG3), które odpowiadają, w przybliżeniu, następują-

cym regionom fizyczno-geograficznym: Łańcuch Tatrzański wraz z Obniżeniem Orawsko-Podhalańskim,

Beskidy i Bieszczady (PG1), Pogórza z południową częścią kotlin (PG2) i Wyżyny (PG3). W drugim

wariancie wyodrębniono w grupie południowej dwie podgrupy: pierwszą (PG1A), obejmującą zlewnie

górskie, w tym wysokogórskie, położone w zachodniej i południowo-zachodniej części zlewni górnej

Wisły, oraz drugą (PG1B), złożoną z pozostałych zlewni (PG1B). Grupę PG1 cechowało znaczne zróż-

nicowanie wartości opadu i parametrów fizyczno-geograficznych, szczególnie infiltracji, wysokości n.p.m.

i nachylenia zlewni. Rzutowało to negatywnie na jakość predykcji, gdy w następnym kroku przedsta-

wiono indeks µi z równania (1) jako funkcję parametrów fizyczno-geograficznych i opadu. Wprowadzenie

drugiego wariantu znacznie poprawiło predykcję, gdyż w grupie PG1A znalazły się wysoko położone

zlewnie o silnym nachyleniu i wysokich opadach, a do grupy PG2 trafiły zlewnie niżej położone, o

mniejszym nachyleniu i niższym opadzie. Zidentyfikowano następujące rozkłady regionalne: uogólniony

Pareto (PG1, PG2), logarytmiczno-normalny (PG1A, PG3), Pearson III typu (PG1B).

Obliczono stopień zgodności między podejściem regionalnym a lokalnym porównując przepływy

o okresie powtarzalności T = 100 lat. Średni błąd względny (MSE - mean absolute relative error)

okazał się niewielki, gdyż wynosił (w %): 19.7 (PG1), 16.3 (PG2), 11.7 (PG3), 20.4 (PG1A) i 14.0

(PG1B). Miarę niepewności modelu regionalnego wyrażono natomiast przez błąd średniokwadratowy

(RMSE - root mean squared error), który wahał się (w %) od 2.9 (PG3) do 7.1 (PG1A) dla T = 2, od

4.1 (PG3) do 7.7 (PG1A) dla T = 10 i od 8.3 (PG3) do 14.0 (PG1A) dla T = 100. Błąd ten wyznaczono

metodą symulacji Monte Carlo.

W następnym kroku przedstawiono indeks µi w równaniu (1) jako funkcję parametrów fizyczno-

geograficznych i opadu stosując liniową regresję wieloraką, a za argumenty przyjmując dane zlogaryt-

mowane. Zastosowano zwyczajną oraz uogólnioną metodę najmniejszych kwadratów (OLS - Ordinary

Least Squares, GLS - Generalized Least Squares). Ostateczny wybór oparto tylko na GLS ze względu

na lepszą jakość tego modelu (miary porównawcze: AVP - average variance of prediction, SEP - mean
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standard error of prediction, EVR - error variance ratio). Do regresji włączono P50% (kwantyl rzędu

0.5 rocznego maksimum dobowej sumy opadów) oraz następujące parametry zlewni: A (PG1), A, IN

(PG1A), A, IN,EL (PG2), gdzie A, IN,EL są polem powierzchni zlewni, współczynnikiem infiltracji 5

i wysokością środka ciężkości zlewni n.p.m. W grupach PG1B i PG3 model regresyjny miał bardzo niską

jakość ze względu na małe liczebności prób, dlatego nie został przedstawiony w artykule [A2]. Wyższą

jakość predykcyjną miały modele regresyjne w PG1 i PG1A niż w PG2. Zbudowanie modeli o sto-

sunkowo wysokiej jakości było możliwe dzięki założeniom, że parametry fizyczno-geograficzne w zlewni

górnej Wisły są funkcjami ciągłymi długości i szerokości geograficznej z czego wynika podobieństwo

parametrów zlewni blisko położonych, oraz że grupy jednorodne muszą być przestrzennie jednospójne

- warunek ten narzucony został na etapie wyznaczania grup jednorodnych.

Należy podkreślić, że przedstawiona metoda regionalna estymacji Qmax,p oparta na L-momentach

może być traktowana jako narzędzie wspomagające podejście lokalne. W przypadku zlewni w regionie

wodnym górnej Wisły jest to wysoce pożądane, gdyż dużą część zlewni zajmują obszary szczególnie

narażone na niebezpieczeństwo powodzi. W przedstawionej w artykule [A2] tabeli 4 znajdują się kwan-

tyle q rozkładu bezwymiarowego przepływu, z których można bezpośrednio korzystać w szacowaniu

przepływów prawdopodobnych z równania (1), znając średni przepływ maksymalny roczny z wielole-

cia µi. Jeśli jest on nieznany, np. w przypadku zlewni niekontrolowanych, wskazane jest skorzystanie

z równań regresji danych w publikacji [A2] wzorami (9)-(11), pamiętając jednakże, że mogą być one

stosowane w zlewniach o wartościach parametrów z takich zakresów, jakie posiadały zlewnie dla których

te równania powstały.

Podobny sposób regionalizacji zastosowano w roku 1986 w pracy [34] w skali całej Polski. Różnica

polega na tym, że w [34] estymowano rozkład jednego typu (Pearson III typu) we wszystkich grupach

zlewni, a w [A2] w każdej grupie wybierano rozkład spośród kilku rozkładów. Poza tym w [34] zasto-

sowano estymację metodą kwantyli [16], a w [A2] metodą L-momentów. Należy podkreślić, że choć

podstawy metody regionalizacji na bazie L-momentów były formułowane już w latach 70-tych i 80-tych

zeszłego stulecia, to uzyskała ona kompletny kształt dopiero w roku 1997, czyli o wiele później niż

powstała praca [34].

5Warto wspomnieć, że IN jest związany z parametrem nieprzepuszczalnościNp, używanym we wzorach Punzeta [31, 33],

następującym równaniem: Np = (1− IN) ∗ 100.
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***************

Moim zdaniem, wyniki uzyskane w publikacji [A2] mogą być zaliczone do wkładu w rozwój dys-

cypliny ochrona i kształtowanie środowiska ze względu na zidentyfikowanie jednorodnych grup zlewni

w regionie wodnym zlewni górnej Wisły, charakteryzujących się podobnymi rozkładami bezwymiaro-

wych przepływów maksymalnych, co umożliwia estymację przepływów maksymalnych prawdopodob-

nych w zlewniach kontrolowanych, a także na przedstawieniu średniego przepływu w wieloleciu w tych

zlewniach jako funkcji parametrów zlewni i opadu, dzięki czemu możliwe jest wyznaczanie przepływów

maksymalnych prawdopodobnych w zlewniach niekontrolowanych.

*********************************************************

Można zauważyć pewną zgodność wyników publikacji [A1] i [A2]. Region PG1A wyznaczony w pu-

blikacji [A2] pokrywa się w dużej części z obszarem zlewni o największej zmienności empirycznych

kwantyli przepływów maksymalnych letnich (zachodnia i południowo-zachodnia część zlewni górnej

Wisły, położona w części prawobrzeżnej) [A1]. W kwestii spojrzenia na problem estymacji Qmax,p wy-

niki te nawzajem się uzupełniają, gdyż w publikacji [A1] wykazano bardzo dużą zmienność przepływów

maksymalnych letnich, a także rocznych. W [A2] estymowano zaś rozkład regionalny w PG1A jako

uogólniony Pareto, który jest szczególnie przydatny do opisu wielkości o wysokiej zmienności.

*********************************************************

W publikacji [A3] dokonano analizy porównawczej wartości przepływów maksymalnych prawdopo-

dobnych estymowanych na podstawie dwóch serii danych: maksymalnych chwilowych przepływów dobo-

wych oraz średnich przepływów dobowych. Zastosowano metodę wszystkich wezbrań powyżej poziomu

odcięcia (w skrócie: POT, Peak Over Threshold). Analizowano przepływy ze zlewni górnej Nysy Kłodz-

kiej w przekrojach Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko i Bardo na Nysie Kłodzkiej oraz w przekroju Żelazno

na Białej Lądeckiej. Zlewnie te różnią się polem powierzchni, pokryciem terenu oraz współczynnikiem

urzeźbienia (TRI - Terrain Ruggedness Index). Na obszarze zlewni Nysy Kłodzkiej występowały bardzo

dotkliwe i częste powodzie, notowane już w kronikach z XV wieku. Ostatnia katastrofalna powódź miała

miejsce w 1997 roku. Uzasadnia to wybór obszaru badań do omawianej publikacji. Dane o poziomach

rzek uzyskano z Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.

W metodzie POT do próby wybierana jest, spośród wszystkich przepływów dobowych z wielo-

lecia, seria przepływów przewyższających pewną ustaloną wartość. Dzięki temu można do dalszych

obliczeń dysponować próbą liczniejszą niż przy użyciu jedynie przepływów rocznych. Jeśli metoda ta
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ma prowadzić do estymacji przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyż-

szenia, to przepływ dobowy powinien przedstawiać „maksymalny (chwilowy) przepływ jaki wystąpił w

ciągu doby w danym przekroju”. Tymczasem takie dane są bardzo trudno dostępne, gdyż instytucje

odpowiedzialne za gromadzenie danych hydrologicznych dysponują zazwyczaj przepływem dobowym

który przedstawia „średni przepływ w ciągu doby w danym przekroju”. Jeśli z takich dwóch prób zo-

staną wybrane następnie próby POT, z których potem wyznaczane są przepływy prawdopodobne, to są

one wartościami dwóch różnych zmiennych losowych: Xa− przepływu maksymalnego w roku spośród

maksimów dobowych i Xb− przepływu maksymalnego w roku spośród średnich dobowych, przy czym

Xb ¬st Xa (w sensie stochastycznym, def. 6). Wynika stąd, że przepływ o określonym okresie powta-

rzalności T obliczony z rozkładu zmiennej Xb jest mniejszy lub równy od przepływu o tym samym

okresie powtarzalności obliczonego z rozkładu zmiennej Xa, tzn. Xb(T ) ¬ Xa(T ). Ponieważ zachodzi

równość Qmax,p = Xa(1
p), może to skutkować otrzymaniem zbyt niskich wartości estymatorów Qmax,p,

jeśli obliczane są one ze średnich dobowych. Dlatego należy znaleźć poprawkę na Xb(T ).

Przepływ powyżej poziomu odcięcia xt ma (asymptotyczny) rozkład uogólniony Pareto (GP). W

publikacji [A3] jego parametr kształtu γ estymowano metodą Hilla [12]:

γ̂ =
1

t− 1

t−1∑
j=1

lnxj − lnxt, (2)

gdzie x1, ..., xt jest próbą POT uszeregowaną malejąco, a xt jest poziomem odcięcia.

Celem publikacji [A3] było oszacowanie różnic między kwantylami rozkładów zmiennych Xa i Xb

dla różnych okresów powtarzalności. Kwantyle te były estymowane na podstawie dwóch prób POT

w wybranych czterech zlewniach. W każdym przekroju wykorzystano przepływy z okresu 2006-2014

wykonując obliczenia osobno dla przepływów maksymalnych i osobno dla przepływów średnich. Pierw-

szym krokiem obliczeń był wybór kandydatki na próbę POT przez ustalenie poziomu odcięcia xt

gwarantującego niezależność przepływów powyżej niego, a następnie przez estymację parametrów roz-

kładu uogólnionego Pareto (GP): parametru kształtu γ metodą Hilla oraz parametru skali z równania

σ = γxt. Następnie obliczany był błąd MSE = 1
t−1

∑t−1
j=1wj(ln

xj
xt
− γ̂ ln t

j )
2, gdzie wj są wagami Hilla,

wj = − 1
ln j

t

, j = 1, ..., t − 1. Ostateczną próbą POT (wybraną spośród kandydatek) była próba, dla

której osiągany był najmniejszy błąd MSE. Zaletą wag Hilla, z punktu widzenia estymacji przepływów

maksymalnych prawdopodobnych, jest przypisanie wyższych wag tym wartościom w próbie, które mają

niższe prawdopodobieństwo przewyższenia. Ostatnim etapem była estymacja kwantyli o różnych okre-

sach powtarzalności, Xa(T ) z maksimów dobowych oraz Xb(T ) ze średnich dobowych. Przy obliczaniu

tych kwantyli uwzględniono średnią liczbę przekroczeń progu w roku.

Zastosowano korektę obciążenia (bias correction) estymatora γ̂. Zabieg ten jest zalecany gdy próba

jest mało liczna, gdyż wtedy estymator γ̂ może się znacznie różnić od γ ([41]).

Przy pomocy pochodnych dXa
dT oraz dXb

dT analizowano kształty krzywych czasu przewyższenia prze-

pływu. Wielkość ta, będąca miarą stromizny krzywej, odzwierciedla dynamikę wezbrań w danym prze-
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kroju. Analiza niepewności oszacowania kwantyli została przeprowadzona przez wyznaczenie przedzia-

łów ufności za pomocą metody bootstrap. Badanie jakości modelu zawierało obliczenie względnego

obciążenia przez porównanie kwantyli w próbie POT z kwantylami teoretycznymi. Poza tym obliczono

współczynnik korelacji między tymi kwantylami. Przeprowadzono także walidację modelu porównu-

jąc przepływy maksymalne estymowane metodą POT z obserwowanymi przepływami maksymalnymi

rocznymi (długość ciągu co najmniej 50 lat), które uzyskano od IMGW-PIB. Należy podkreślić mia-

rodajność tego porównania, jako że próby POT oraz ciągi maksimów rocznych pochodziły z dwóch

różnych źródeł danych. Ocena niepewności i jakości, a także walidacja były ważnym etapem obliczeń,

szczególnie ze względu na małe liczebności prób.

W każdym badanym przekroju istnieją różnice między estymowanymi przepływami Xa(T ) i Xb(T )

przypadającymi na jednostkę powierzchni, różnica między logarytmami Xa(T ) i Xb(T ) rośnie wraz ze

wzrostem T oraz że różnica ta stabilizuje się ze wzrostem T .

Dla każdego T różnica między Xa(T ) i Xb(T ) przypadająca na jednostkę powierzchni jest jednak

inna w każdym przekroju; maleje z biegiem Nysy Kłodzkiej od Bystrzycy Kłodzkiej po Bardo, a naj-

wyższa jest w przekroju Żelazno. Co więcej, kształt krzywej czasu przewyższenia przepływu wskazuje na

największą dynamikę wezbrań właśnie w przekroju Żelazno, a najmniejszą w przekroju Bardo. Zlewnię

Białej Lądeckiej po przekrój Żelazno wyróżnia najwyższy współczynnik TRI oraz gęsta sieć umocnień

przeciwpowodziowych i obwałowań wzdłuż Białej Lądeckiej. Można więc wskazać na te dwie cechy

zlewni jako możliwe czynniki wpływające na różnicę między Xa i Xb.

Niepewność estymatorów kwantyli, wyrażona przez szerokość przedziałów ufności dla różnych T

przypadającą na jednostkę powierzchni zlewni, okazała się największa w przekroju Żelazno, a nieco

mniejsza w Bystrzycy, Kłodzku i Bardo. Była ona większa dla Xa niż Xb. Zależność ta odzwierciedlała

wariancję estymatora parametru kształtu, równą γ̂
t−1 i większą dla Xa niż Xb.

A artykule przedstawiono także wynik, który ma charakter aplikacyjny. Dla każdego przekroju

oszacowano czynnik V w równaniu Xa = V · Xb dla różnych okresów powtarzalności. Dla T od 20

do 200 lat waha się on od 1.7598 do 1.8743 (Bystrzyca Kłodzka), od 1.6897 do 1.7470 (Kłodzko), od

1.4287 do 1.4387 (Bardo) i od 1.5881 do 1.7813 (Żelazno). V jest więc poprawką korygującą wartość

estymatora Xb. Tym samym, dysponując próbą zawierającą średnie przepływy dobowe w badanych

zlewniach, można, po zastosowaniu przedstawionej metody POT, wyznaczyć z tego równania Qmax,p.

Dotychczas pojawiło się w literaturze światowej kilka publikacji o podobnej tematyce (np. [7, 11, 32,

35]), jednak wykorzystywano w nich przepływy z tej samej doby oraz z doby poprzedzającej i następnej,

a dokładniej mówiąc porównywano przepływ maksymalny (chwilowy) roczny z przepływem średnim

który zaobserwowano w tej samej dobie (ew. ± 1 doba), co przepływ maksymalny. Badania te zostały

zapoczątkowane jeszcze w okresie, gdy pomiary wykonywano jeden raz lub kilka razy w ciągu doby,

a następnie uśredniano je w okresie doby hydrologicznej. Konieczność prowadzenia takich badań była

spowodowana tym, że często wartość przepływu maksymalnego pozostawała nieznana, a znana była
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jedynie data jego wystąpienia. Zauważmy, że ta taktyka nie miałaby zastosowania przy estymacji metodą

POT ze względu na to, że doby wezbrań, które wybrane zostały do dwóch prób POT w artykule [A3]:

przepływów maksymalnych dobowych oraz przepływów średnich dobowych, mogą się różnić. Okazuje się

bowiem, że jeśli w ciągu przepływów maksymalnych dobowych pojawia się w pewnej dobie przepływ

wyjątkowo wysoki, który trafia potem do próby POT, to w ciągu przepływów średnich dobowych

przepływ wyjątkowo wysoki trafiający do próby POT niekoniecznie musi wystąpić w tej samej dobie.

W badanych czterech zlewniach zaobserwowano, że różnica wynosiła czasem jedną dobę, czasem dwie

doby, a czasem wysoki przepływ średni w ogóle nie wystąpił. Wspomniane metody estymacji zostały

również zastosowane w publikacji [A3], jednak otrzymane wyniki wskazały na ich niższą jakość niż

metody opartej na próbach POT i przedstawionej w publikacji [A3].

***************

Uważam, że wyniki uzyskane w publikacji [A3] mogą być zaliczone do wkładu w rozwój dyscypliny

ochrona i kształtowanie środowiska, ze względu na oszacowanie różnicy między (zlogarytmowanymi)

przepływami prawdopodobnymi estymowanymi metodą POT z danych dwojakiego rodzaju: z mak-

symalnych przepływów dobowych oraz ze średnich przepływów dobowych dla czterech zlewni Nysy

Kłodzkiej, gdyż, jak przedstawiono powyżej, dotychczasowe badania dotyczyły innej kwestii. Badania

takie powinny być kontynuowane dla dłuższych okresów oraz dla innych zlewni.

*********************************************************

Tematyka publikacji [A4, A5, A6] dotyczyła oceny własności pewnych statystycznych testów nie-

parametrycznych służących do wykrywania niestacjonarności w średniej (trendu w średniej) lub nie-

stacjonarności w średniej i wariancji szeregu przepływów. Analizowano monotoniczne (stopniowe) oraz

skokowe zmiany tych charakterystyk. Zakładano niezależność zmiennych losowych w kolejnych latach,

a reprezentantem każdej zmiennej losowej był jeden element próby. Publikacje [A4, A5, A6] mają

głównie charakter metodyczny.

Ocena własności testu polegała na estymacji rozmiaru i mocy testu metodą symulacji Monte Carlo,

przy czym dobór parametrów szeregów symulujących odbywał się na podstawie rzeczywistych szeregów

przepływów. Rozmiar testu jest maksymalnym dopuszczalnym błędem I rodzaju, czyli prawdopodo-

bieństwem, że procedura testowa doprowadzi do przyjęcia hipotezy alternatywnej HA pod warunkiem,

że prawdziwa jest hipoteza zerowa H. Moc testu jest prawdopodobieństwem niepopełnienia błędu II

rodzaju, czyli prawdopodobieństwem, że procedura testowa doprowadzi do przyjęcia HA pod warun-

kiem, że jest ona prawdziwa. Na przykład, jeśli testowana jest hipoteza o trendzie, to moc testu jest
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miarą skuteczności testu w wykrywaniu istniejącego trendu. Jeśli rozmiar testu nie przekracza przyję-

tego z góry poziomu istotności α, a moc jest duża, np. bliska 1, świadczy to o wysokiej jakości testu.

Zdarza się niekiedy, że rozmiar testu przekracza α. Wtedy test zbyt często odrzuca prawdziwą hipotezę

zerową. Może mieć to miejsce na przykład wtedy, gdy nie są idealnie spełnione założenia stosowalności

testu.

W publikacjach [A4, A5, A6] badano testy, których rozmiar i moc były dotąd nieznane, jeśli są

one stosowane do przepływów.

Problem występowania skokowej zmiany w szeregu przepływów sformułowano przy pomocy poniż-

szego modelu stochastycznego. Niech X1, . . . , Xn będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych oraz

1 < k < n. Zakładamy, że zmienne X1, . . . , Xk−1 mają ten sam rozkład o dystrybuancie Fm,σ i o war-

tości oczekiwanej EXt = m (m 6= 0) i odchyleniu standardowym DXt = σ, t = 1, . . . , k − 1. Ponadto

zakładamy, że zmienne Xk, . . . , Xn mają ten sam rozkład o dystrybuancie Fm+µ,λσ (EXt = m + µ,

DXt = λσ, t = k, . . . , n). Innymi słowy, zakładamy, że w chwili k średnia zmieniła się o wartość µ,

odchylenie standardowe zmieniło się λ-krotnie (λ > 0), natomiast typ rozkładu pozostał taki sam.

Problem wykrywania tak określonej skokowej zmiany można sformułować przy pomocy następujących

hipotez:

H : Fm+µ,λσ(x) = Fm,σ(x) dla x ∈ R (tzn. µ = 0, λ = 1)

HA : Fm+µ,λσ(x) = Fm,σ
(x−µ

λ

)
dla x ∈ R (tzn. µ 6= 0 lub λ 6= 1).

(3)

Hipoteza HA może być zapisana w równoważnej postaci jako: w ciągu zmiennych losowych istnieją

skokowe zmiany w parametrze położenia lub/i skali. Należy podkreślić, że w hipotezie HA wyrażone

jest przypuszczenie o niezmienności typu rozkładu, a jedynie o zmianie jego parametrów. W przypadku

gdy zmiennymi losowymi są przepływy roczne, to jeśli µ > 0 (µ < 0), to wnioskujemy o zwiększeniu

(zmniejszeniu) wartości średniej, a jeśli λ > 1 (λ < 1), to wnioskujemy o zwiększeniu (zmniejszeniu) od-

chylenia standardowego przepływów. Zauważmy, że jeśli występuje opisana powyżej zmiana parametrów

rozkładu, to szereg X1, . . . , Xn jest niestacjonarny.

Przydatną metodą służącą do weryfikacji powyższych hipotez jest test Cucconi’ego [10]. W pu-

blikacji [A4] wyznaczono moc oraz rozmiar testu Cucconi’ego przy założeniu, że zmienne losowe Xt

są przepływami rocznymi. Test Cucconi’ego może być stosowany do maksymalnych, minimalnych lub

średnich przepływów rocznych, jeśli tylko spełnione jest założenie niezależności zmiennych.

Statystyka testowa testu Cucconi’ego jest oparta na rangach. Założeniem jest znajomość potencjal-

nej chwili skoku, co w przypadku szeregu przepływów rocznych oznacza znajomość roku, w którym

nastąpiła zmiana. Jeśli W1, . . . ,Wn są rangami zmiennych X1, . . . , Xn oraz skok wystąpił w chwili k,

to statystyka testowa ma postać

C =
U2 + V 2 − 2ρUV

2(1− ρ2)
, (4)

20



gdzie

U =
6
k−1∑
i=1

W 2i −(k−1)(n+1)(2n+1)

√
(k−1)(n−k+1)(n+1)(2n+1)(8n+11)/5

,

V =
6
k−1∑
i=1

(n+1−Wi)2−(k−1)(n+1)(2n+1)

√
(k−1)(n−k+1)(n+1)(2n+1)(8n+11)/5

,

ρ = 2(n2−4)
(2n+1)(8n+11) − 1.

(5)

Cucconi [10] wykazał, że jeśli hipoteza H jest prawdziwa, to EU = EV = 0 oraz DU = DV = 1.

Współczynnik korelacji ρ rośnie szybko do ρ0 = −7
8 gdy n → ∞. Co więcej, rozkład asymptotyczny

wektora losowego (U, V ) jest dwuwymiarowym rozkładem normalnym o funkcji gęstości

g(u, v) =
e
−u
2+v2−2ρ0uv
2(1−ρ20)

2π
√

1− ρ2
0

, (6)

a obszar odrzucenia hipotezy H jest zewnętrzem elipsy o równaniu: u2 + v2− 2ρ0uv = −2(1− ρ2
0) · lnα,

gdzie α jest poziomem istotności. Wynika stąd, że H powinna być odrzucona, gdy Ĉ > − lnα, gdzie Ĉ

jest wartością statystyki testowej C obliczonej z próby. W publikacji [A4] przyjęto α = 0.05, co daje

wartość krytyczną równą 2.996.

Model wyjściowy został przekształcony przez pomnożenie każdej zmiennej przez 1
m . Uniezależniono

się tym samym od początkowej wartości średniej, a eksperyment numeryczny Monte Carlo oparto

na modelu przekształconym. Model przekształcony był równoważny wyjściowemu w tym sensie, że

w obu modelach względne zmiany wartości średniej oraz odchylenia standardowego podczas skoku

były takie same. Ponieważ własności testu Cucconi’ego badano w przypadku gdy rozkład zmiennych

X1, ..., Xn zależał od dwóch parametrów, to powyższe przekształcenie umożliwiło rozważanie rodzin

rozkładów zależnych tylko od jednego parametru. W publikacji [A4] rozważono rozkłady o różnych

współczynnikach zmienności CV .

W eksperymencie numerycznym Monte Carlo symulowano dwuparametrowe rodziny rozkładów naj-

częściej występujących w przepływach rocznych, tj. logarytmiczno-normalny (LN), Weibulla, Pearsona

III typu oraz uogólniony wartości ekstremalnych o parametrze kształtu równym −0.1 (odwrócony

Weibulla), równym 0 (Gumbela) i równym 0.1 (Frécheta). W każdej rodzinie symulowano ciągi zmien-

nych o różnych współczynnikach zmienności CV , tak, aby odzwierciedlić zmienności występujące w

rzeczywistych przepływach rocznych. Wykorzystano informację, że mediana rozkładu rzeczywistych

przepływów rocznych wynosi ok. 0.3 w Ameryce Północnej i ok. 0.2 w Europie i Azji [24, 42]. Długości

ciągów wynosiły 20, 60 i 100. Następnie na każdy ciąg nałożono skokową zmianę położenia i odchyle-

nia standardowego. Wybrane zmiany pokrywały szerokie spektrum wszystkich możliwych zmian tych

charakterystyk w przepływach rzeczywistych. Chwile skoku ustalono w 1
4 i w 1

2 długości ciągu. Roz-

ważono w sumie 180 przypadków ciągów bez trendu, tzn. gdy była prawdziwa hipoteza H oraz 25740

przypadków ciągów, gdy wystąpił trend, tzn. gdy była prawdziwa hipoteza HA. Dla każdego z tych
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przypadków wygenerowano N = 104 ciągów symulujących rzeczywiste przepływy roczne, a następnie

do każdego z tych ciągów zastosowano test Cucconi’ego. Estymator rozmiaru testu obliczono jako Nodrz
N ,

gdzie Nodrz jest liczbą ciągów symulujących bez trendu, dla których test Cucconi’ego nakazał odrzu-

cenie hipotezy H. Estymator mocy testu wynosił Nodrz
N , gdzie Nodrz jest liczbą ciągów symulujących

z trendem dla których test Cucconi’ego nakazał odrzucenie hipotezy H. Niepewność estymatora roz-

miaru i mocy była wyrażona przez obciążenie, które jest rzędu 1√
N

= 0.01, co wynika z centralnego

twierdzenia granicznego. Dokonano także porównania własności testu Cucconi’ego z własnościami testu

Lepage’a [20], który jest bardziej znaną metodą wykrywania trendu skokowego w parametrze położenia

i skali. Porównanie to było bardzo ważne, gdyż test Lepage’a był już kilkakrotnie stosowany w hydrolo-

gii. W publikacji [A4] przedstawiono także przykłady zastosowania testu Cucconi’ego w rzekach Polski

(Dunajec, Nida, Zagożdżonka) i USA (Arkansas River, Elizabeth River, Red River).

Wyniki wskazały, że CV oraz długość serii mają największy wpływ na moc testu Cucconi’ego.

Moc maleje w miarę wzrostu CV , a rośnie gdy rośnie długość szeregu. Moc jest nieco większa przy

ujemnych niż przy dodatnich względnych zmianach wartości średniej przepływów podczas skoku. Można

to wyjaśnić asymetrycznością rozkładu wyjściowego. Moc jest trochę większa gdy skok występuje w

połowie, niż w 1
4 długości szeregu. Wyniki dla różnych rozkładów są porównywalne. Kształt prawego

ogona rozkładu ma pewien, choć niewielki, wpływ na moc, gdyż jest ona nieco mniejsza w przypadku

bardzo ciężkoogonowego rozkładu Frécheta niż w przypadku pozostałych rozkładów. Warto zauważyć,

że gdy CV < 0.2, to długość ciągu równa kilkadziesiesiąt wystarcza do wykrycia istniejącego trendu.

Gdy CV  0.5, to bardzo wysoką skuteczność w wykryciu istniejącej zmiany otrzymujemy dopiero

gdy długość ciągu wynosi co najmniej 100, a nieco mniejszą gdy długość ciągu wynosi 60. Oznacza

to, że jeśli szereg przepływów cechowała w pierwszym okresie (przed zmianą) niewielka lub przeciętna

zmienność, a zmiana wystąpiła około połowy okresu obserwacji, to kilkudziesięcioletnia długość ciągu

jest wystarczająca, aby test Cucconi’ego wykrył te zmianę. Jeśli zmienność jest ponadprzeciętna, to

długość ciągu powinna wynosić co najmniej 100, aby test wskazał zmianę.

W porównaniu z testem Lepage’a, test Cucconi’ego jest skuteczniejszy w wykrywaniu zmiany po

zastosowaniu do krótkich ciągów oraz mniej skuteczny przy dłuższych ciągach. Różnice nie są jednak

znaczne, gdyż dla wszystkich rozważanych przypadków względne różnice mocy między tymi testami nie

przekraczają 15%.

Wyniki analizy rozmiaru testu przy α = 0.05 wskazały, że test Cucconi’ego idealnie zachowuje

rozmiar testu gdy n = 100. Gdy n = 60 lub n = 20 moc jest nadal 0.05 w znacznej większości

przypadków i w niewielu przypadkach spada do 0.04. Można zauważyć także pełną zgodność rozmiarów

testów Cucconi’ego i Lepage’a.

Podsumowując, można polecić test Cucconi’ego do celów aplikacyjnych, gdyż cechuje się wysoką

jakością w przypadku gdy zmienność przepływów nie jest bardzo wysoka.
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***************

Uważam, że wyniki uzyskane w publikacji [A4] mogą być zaliczone do wkładu w rozwój dyscy-

pliny ochrona i kształtowanie środowiska, ze względu na wprowadzenie testu Cucconi’ego do grupy

metod wykrywania niestacjonarności szeregu przepływów rocznych oraz ocenę jego rozmiaru i mocy

pod kątem zastosowania go w tych szeregach. Dotychczas stosowany test Lepage’a ma, jak wykazano

w artykule [A4], nieco odmienne własności od testu Cucconi’ego. W przypadku sformułowania hipotezy

o wystąpieniu skokowej zmiany wartości średniej i wariancji, wskazane jest więc zastosowanie obu tych

metod.

*********************************************************

W publikacji [A5] dokonano oceny własności testu Coxa-Stuarta [8] na istnienie trendu monoto-

nicznego w średniej w serii przepływów.

Test ten został polecony przez McCuena [23] jako przydatne narzędzie do stosowania w ciągach

hydrologicznych i był odtąd wielokrotnie stosowany w literaturze. Jednak jego rozmiar i moc nie były

dotąd znane w przypadku gdy przypuszczenie o trendzie dotyczy przepływów. Był to główny powód

podjęcia badań opisanych w publikacji [A5].

Niech X1, ..., Xn będzie szeregiem czasowym przepływów rocznych (maksymalnych, średnich, mini-

malnych), przy czym zmienne Xt, t = 1, ..., n są niezależne. Punktem wyjścia do oceny własności testu

Coxa-Stuarta w publikacji [A5] był stochastyczny model liniowy: Xt = ct + d + Yt, t = 1, ..., n gdzie

c, d ∈ R są stałymi, d 6= 0, a Yt są niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie (ciągiem

reszt) takim, że EYt = 0. Zauważmy, że model opisuje sytuację, gdy występuje monotoniczna (stop-

niowa) zmiana wartości średniej zmiennych Xt wraz ze wzrostem t. Prawdziwość tego modelu można

zweryfikować przy pomocy następujących hipotez:

H : W szeregu przepływów nie istnieje trend,

HA : W szeregu przepływów istnieje trend monotoniczny.

Jeśli n jest parzyste (w przypadku nieparzystego n wartość środkowa jest pomijana), to statystyka

testowa ma postać

T =
∑

Xj<Xj+n2
j=1,...,n2

1. (7)

W teście Coxa-Stuarta porównywane są więc wartości z pierwszej i drugiej części okresu obserwacji.

W przypadku prawdziwości H, statystyka testowa ma rozkład Bernoulliego, T ∼ B(n2 ,
1
2). Powyższym
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modelem liniowym opisana jest niestacjonarność w średniej. Należy podkreślić, że składnik determini-

styczny w postaci funkcji liniowej został przyjęty na potrzeby publikacji [A5], natomiast w ogólnym

przypadku może on mieć postać dowolnej, monotonicznej funkcji.

Eksperyment numeryczny Monte Carlo oparto na modelu przekształconym X ′t = bt + Y ′t , gdzie

X ′t = 1
dXt, Y ′t = 1 + 1

dYt oraz b = c
d , dzięki czemu sprowadzono wyjściowy ciąg o dowolnej wartości

średniej do ciągu o wartości średniej równej 1, podobnie jak w pracy [A4]. Model przekształcony był

równoważny modelowi wyjściowemu w tym sensie, że względne zmiany wartości średnich zmiennych

Xt oraz X ′t w okresie od 1 do n były takie same. Eksperyment polegał na wielokrotnym symulowaniu

ciągów realizacji niezależnych zmiennych losowych Y ′t , przy czym zmienne te miały rozkłady podobne

do rozkładów rzeczywistych przepływów maksymalnych rocznych lub średnich rocznych. Symulowano

zmienne o różnych współczynnikach zmienności CV , tak, aby odzwierciedlić zmienności występujące

w rzeczywistych przepływach rocznych [24, 42]. Wybrano rozkład normalny oraz kilka rodzin dwupa-

rametrowych rozkładów asymetrycznych: LN, Weibulla, Gumbela. Rozkłady te różniły się kształtem

prawego ogona rozkładu. Długości ciągów wynosiły 20, 60, 100 i 150. Wygenerowano N = 104 ciągów

dla każdego przypadku, podobnie jak w publikacji o teście Cucconi’ego. Następnie na każdy ciąg nało-

żono trendy liniowe o różnych nachyleniach, co zagwarantowało szerokie spektrum możliwych względ-

nych zmian wartości średniej. Rozważono w sumie 80 przypadków ciągów bez trendu (tzn. gdy była

prawdziwa hipoteza H) oraz 400 przypadków ciągów, gdy wystąpił trend (tzn. gdy była prawdziwa

hipoteza HA). Estymatory rozmiaru oraz mocy testu zostały wyznaczone podobnie, jak w publikacji

o teście Cucconi’ego. W analogiczny sposób estymowano moc testu Manna-Kendalla, aby porównać go

z testem Coxa-Stuarta. Test Manna-Kendalla jest powszechnie stosowaną metodą wykrywania trendu

monotonicznego w średniej. Widoczną zaletą testu Coxa-Stuarta w stosunku do testu Manna-Kendalla

jest jego prostsza postać. Przedstawiono także przykłady zastosowania testu Coxa-Stuarta w szeregach

przepływów z Polski (rzeka Nida) oraz USA (Arkansas River, Blackwater River, Colorado River, Red

River).

W pracy [A5] wykazano, że test Coxa-Stuarta jest skuteczną metodą wykrywania trendu w średniej

w szeregu przepływów rocznych. Cechuje się on wysoką mocą, szczególnie w przypadku asymetrycznych

rozkładów i długich ciągów. Może być stosowany nawet wtedy, gdy serię przepływów cechuje wysoki CV .

Na uwagę zasługuje jego wyższa moc w przypadku krótkich ciągów, niż stosowanego powszechnie testu

Manna-Kendalla. Dla długich ciągów jest on jednak słabszym testem. Dlatego wskazane jest użycie obu

tych testów, szczególnie w przypadku krótkich ciągów. Rozmiar testu jest równy bądź bliski wartości

teoretycznej (różnica nie większa niż 0.02) za wyjątkiem jednego przypadku: n = 60, gdy wzrasta

on do ok. 0.09 - 0.11. Przyczyną jest skok teoretycznej dystrybuanty rozkładu Bernoulli’ego B(30, 1
2)

w punkcie t0 = 30. Poza tym przypadkiem, rozmiar empiryczny jest prawie równy teoretycznemu, gdyż

różnica jest nie większa niż 0.02, bez względu na typ rozkładu i kształt jego ogona.
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***************

Uważam, że wyniki uzyskane w publikacji [A5] mogą być zaliczone do wkładu w rozwój dyscypliny

ochrona i kształtowanie środowiska, ze względu na ocenę rozmiaru i mocy testu Coxa-Stuarta pod

kątem zastosowania go w szeregach przepływów rocznych.

*********************************************************

Publikacja [A6] dotyczyła testu Alexanderssona, który służy do wykrycia skokowej zmiany w śred-

niej w ciągu niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie normalnym. Został on zaproponowany w

publikacji [2] jako narzędzie do wykrywania skokowej zmiany średniej sumy opadów (dobowej, rocz-

nej). Zaletą tego testu, w stosunku do innych testów stosowanych dla ciągów zmiennych normalnych,

jak np. testu t, jest wskazanie chwili, w której wystąpiła zmiana. Wadą jest nie wskazanie kierunku

zmiany. Ponieważ często przepływy maksymalne roczne mają rozkład logarytmiczno-normalny (LN), to

test Alexanderssona można zastosować do zlogarytmowanych danych przepływów. W publikacji [A6]

oszacowano jego moc w przypadku jego zastosowania w ciągu zlogarytmowanych przepływów.

Aby omówić test Alexanderssona załóżmy, że Xt, t = 1, ..., n są niezależnymi zmiennymi losowymi

o rozkładzie normalnym, przy czym zmienne X1, ..., Xk mają rozkład N(m,σ) a zmienne Xk+1, ..., Xn

mają rozkład N(m + µ, σ). Statystyka testowa wynosi A = max1¬k<n(kZ̄2
1 + (n − k)Z̄2

2 ), gdzie Zt są

zmiennymi Xt po standaryzacji, a Z̄1 oraz Z̄2 są ich średnimi w okresie, odpowiednio, t = 1, ..., k oraz

t = k + 1, ..., n. Wartości krytyczne testu znane są z pracy [2].

Punktem wyjścia w pracy [A6] były następujące hipotezy:

H : W logarytmiczno-normalnym szeregu przepływów nie istnieje trend,

HA : W logarytmiczno-normalnym szeregu przepływów istnieje trend skokowy w średniej.

Aby testować te hipotezy, należy zlogarytmować wartości próby i na ich podstawie obliczyć staty-

stykę A.

Moc powyższego testu zbadano w sytuacji, gdy przed zmianą oraz po zmianie przepływy miały

rozkład logarytmiczno-normalny, przy czym w chwili k wystąpiła zmiana w średniej. Po obliczeniu lo-

garytmów, zastosowano test Alexanderssona. Inaczej mówiąc, sprawdzono w jakim stopniu test Alexan-

derssona wykrywa skok w średniej, który występuje w logarytmiczno-normalnym szeregu przepływów6.

Eksperyment numeryczny Monte Carlo przebiegał podobnie jak w przypadku publikacji [A4, A5].

Polegał na wielokrotnym symulowaniu ciągów realizacji niezależnych zmiennych losowych o rozkła-

dzie LN, naśladujących rzeczywiste przepływy roczne. Uniezależniono się od średniej oraz rozważono
6Test Alexanderssona może być też użyteczny w wykrywaniu skokowej, λ− krotnej zmiany odchylenia standardowego

w logarytmiczno-normalnym szeregu przepływów, która, ze względu na własności logarytmu skutkuje skokową zmianą

średniej o lnλ w szeregu zlogarytmowanym.
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rozkłady o różnych współczynnikach zmienności, pokrywając zakres możliwych zmienności przepływów

rzeczywistych. Przyjęto długości ciągów 20, 60 i 100. Następnie na każdy ciąg nałożono skokowe zmiany

w średniej, przy czym skok wystąpił w połowie długości ciągu. Wysokości skoku były zróżnicowane, co

gwarantowało szerokie spektrum możliwych względnych zmian wartości średniej. Rozważono w sumie

12 przypadków ciągów bez trendu oraz 72 przypadki ciągów z trendem. Następnie dla każdego z tych

ciągów wygenerowano N = 103 ciągów symulujących, po czym zastosowano test Alexanderssona do

ciągów zlogarytmowanych. W ostatnim kroku wyznaczono estymatory mocy testu.

Dla przedstawienia działania testu Alexanderssona, zidentyfikowano rozkład przepływów maksy-

malnych i średnich rocznych jako LN w rzekach Polski (Dunajec, Nida) i USA (Blackwater River, Colo-

rado River), a następnie, po zlogarytmowaniu danych, zastosowano test Alexanderssona. W przypadku

wykrycia zmiany, znając już miejsce podziału próby, zweryfikowano wynik testem Manna-Whitneya

zastosowanym do surowych danych.

W artykule wykazano wysoką moc testu Alexanderssona w przypadku skoków kilkunastoprocen-

towch oraz długości ciągów co najmniej 60 dla zmiennych o przeciętnym współczynniku zmienności

(CV = 0.2), a także długości ciągów 20, ale o niskim współczynniku zmienności (CV = 0.1). Kilku-

procentowe skoki są wykrywane jedynie dla zmiennych o niskiej zmienności i długości 100. Wskazano

główną zaletę testu, którą jest wykrycie przybliżonego roku zmiany, jeśli test jest stosowany w szeregu

przepływów rocznych. Należy podkreślić, że stosując test Alexanderssona do danych rzeczywistych na-

leży, po wykryciu skoku i chwili skoku, zweryfikować wynik używając jakiegoś testu wykrywającego

zmianę w parametrze położenia, np. testu Manna-Whitneya.

Podsumowując, można polecić test Alexanderssona w przypadku przypuszczenia występowania sko-

kowej zmiany w logarytmiczno-normalnym szeregu przepływów.

3.6 Możliwości aplikacyjne osiągniętych wyników

Wyniki uzyskane w publikacjach stanowiących podstawę postępowania habilitacyjnego mają znaczenie

praktyczne ze względu na:

1. Wykrycie oscylacyjnego charakteru zmienności empirycznych kwantyli przepływów maksymal-

nych (rocznych, letnich, zimowych) w wieloleciu w zlewniach górnej Wisły. Prowadzi to do zale-

cenia, by do estymacji Qmax,p używane były ciągi z odpowiednio długiego okresu, pokrywającego

okresy zarówno wysokich jak i niskich wartości (publikacja [A1]).

2. Obliczenie estymatorów kwantyli bezwymiarowego rozkładu przepływów maksymalnych rocznych

o różnych okresach powtarzalności i uzyskanie ze wzoru (1) estymatorów Qmax,p w 52 zlewniach

regionu wodnego górnej Wisły. Są one szczególnie użyteczne w przypadku, gdy podejście lokalne

prowadzi do zbyt dużej niepewności, np. z powodu małej liczebności próby (publikacja [A2]).
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3. Sformułowanie zależności regresyjnej między średnim rocznym przepływem maksymalnym z wie-

lolecia a charakterystykami fizyczno-geograficznymi i opadem w grupach jednorodnych 52 zlewni

regionu wodnego górnej Wisły, gdzie jednorodność oznacza równość rozkładu bezwymiarowego

przepływu maksymalnego rocznego. Umożliwia to estymację Qmax,p w zlewniach niekontrolowa-

nych ze wzoru (1) (publikacja [A2]).

4. Wniesienie poprawki korygującej zbyt niską wartość estymatorów Qmax,p wyznaczonych metodą

POT ze średnich dobowych w zlewniach Nysy Kłodzkiej (publikacja [A3]).

5. Wskazanie metody wykrycia skokowej zmiany w średniej i wariancji przepływów rocznych (publi-

kacja [A4]).

3.7 Wskazanie najważniejszych osiągnięć cyklu publikacji stanowiących podstawę

postępowania habilitacyjnego

Za najważniejsze osiągnięcia, uzyskane w cyklu publikacji, które mogą być zaliczone do wkładu w rozwój

dyscypliny ochrona i kształtowanie środowiska uważam:

1. Wykrycie przedziałów czasowych, w których empiryczne kwantyle przepływów maksymalnych

cechowały się wartościami wyższymi lub niższymi niż ich odpowiedniki z wielolecia w 41 zlewniach

regionu wodnego górnej Wisły jak również powiązanie tej zmienności ze zmiennością wskaźników

klimatycznych (publikacja [A1]).

2. Wyodrębnienie składnika zmienności międzydekadowej w seriach anomalii za pomocą transfor-

maty Hilberta-Huanga i oszacowanie jego charakterystyk: okresu i wariancji wyjaśnionej przez

jego zmienność jak również wariancji niewyjaśnionej w 41 zlewniach regionu wodnego górnej Wi-

sły, jak również wykrycie zróżnicowania przestrzennego tych charakterystyk (publikacja [A1]).

3. Identyfikacja jednorodnych grup zlewni pod względem wspólnego rozkładu bezwymiarowego prze-

pływu maksymalnego rocznego w 52 zlewniach regionu wodnego górnej Wisły oraz przedstawienie

indeksu µi w równaniu (1) jako funkcji parametrów zlewni przy pomocy równań regresji wielora-

kiej w tych zlewniach (publikacja [A2]).

4. Oszacowanie różnicy między kwantylami rozkładu uogólnionego Pareto, o różnych okresach po-

wtarzalności, oszacowanymi metodą POT ze średnich przepływów dobowych i z maksymalnych

przepływów dobowych w 4 zlewniach Nysy Kłodzkiej (publikacja [A3]).

5. Ocena jakości testów Cucconi’ego, Coxa-Stuarta oraz Alexanderssona, jeśli stosowane są do prze-

pływów rocznych. Wskazanie parametrów przepływów rocznych przy których testy te są sku-

tecznymi metodami wykrywania trendu w szeregu przepływów rocznych oraz parametrów przy

których są one mniej skuteczne (publikacje [A4, A5, A6]).
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4 Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze

4.1 Pozostałe publikacje

Po doktoracie:

[B1] Noszczyk, T., Rutkowska, A., (2017) Hernik, J. Determining Changes in Land Use Structure in

Małopolska Using Statistical Methods, Polish Journal of Environmental Studies, 26(1), 211–220,

DOI: 10.15244/pjoes/64913.

(MNiSW - 15 p., IF=0.79, udział: 15 %).

Mój udział polegał na wykonaniu analizy statystycznej i interpretacji wyników.

[B2] Onyutha, C., Tabari, H., Rutkowska, A., Nyeko-Ogiramoi, P., Willems, P. (2016) Comparison

of different statistical downscaling methods for climate change rainfall projections over the Lake

Victoria basin considering CMIP3 and CMIP5, Journal of Hydro-environment Research, 19, 31-45,

DOI: 10.1016/j.jher.2016.03.001.

(MNiSW - 30p., IF=1.791. Udział: 10 %)

Mój udział polegał na współuczestnictwie w opracowaniu wyników.

[B3] Hernik, J., Rutkowska, A., Noszczyk, T. (2016) Correlation between selected socioeconomic va-

riables and the number of renewable energy sources in Świętokrzyskie Voivodeship (Poland), 15th

International Scientific Conference: Engineering for Rural Development, May 25–27, Jelgava, La-

tvia, 498–504.

(MNiSW - 10 p., IF=0, udział: 30 %)

Mój udział polegał na współuczestnictwie w opracowaniu koncepcji badań oraz w interpretacji

wyników.

[B4] Rutkowska, A., Kohnová, S., Banasik, K., Szolgay, J., Karabová, B. (2015) Probabilistic Pro-

perties of a Curve Number: A Case Study for Small Polish and Slovak Carpathian Basins, Journal

of Mountain Science, 12(3), 533-548. DOI: 10.1007/s11629-014-3123-0.

(MNiSW - 15 p., IF=1.017, udział: 30 %)

Mój udział polegał na współuczestnictwie w opracowaniu koncepcji badań, analizie statystycznej,

interpretacji wyników i redakcji tekstu.

[B5] Wałęga, A., Rutkowska, A. (2015) Usefulness of the modified NRCS-CN method for the asses-

smentof of direct runoff in a mountain catchment, Acta Geophysica. 63 (5), 1423–1446,

DOI: 10.1515/acgeo-2015-0043.

(MNiSW - 20 p., IF=1.068, udział: 20 %)

Mój udział polegał na wykonaniu części obliczeń.
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[B6] Banasik, K., Rutkowska, A., Kohnová, S. (2014) Retention and Curve Number variability in a

small agricultural catchment: the probabilistic approach, Water, 6, 1118–1133,

DOI: 10.3390/w6051118. (MNiSW - 25 p., IF=1.687, udział: 30 %)

Mój udział polegał na współuczestnictwie w opracowaniu koncepcji badań, analizie statystycznej

oraz redakcji części tekstu.

[B7] Rutkowska, A., Banasik, K. (2014) Parametr kształtu rozkładów GEV i GP przepływów mak-

symalnych rocznych oraz powyżej progu odcięcia - analiza statystyczna, Monografie Komitetu Go-

spodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Komitet Gospodarki Wodnej PAN, nr 20, 95–106.

(MNiSW - 4 p., IF=0. Udział: 70%)

Mój udział polegał na współuczestnictwie w opracowaniu koncepcji badań, wykonaniu analizy

statystycznej i redakcji tekstu.

[B8] Wałęga, A., Rutkowska, A., Policht-Latawiec, A. (2014) Sensitivity of Beta and Weibull Syn-

thetic Unit Hydrographs to Input Parameter Changes, Polish Journal of Environmental Studies,

23 (1), 221–229,

(MNiSW - 15 p., IF=0.79, udział: 30 %)

Mój udział polegał na wykonaniu analizy numerycznej i interpretacji wyników.

[B9] Kosowska, M., Rychlicka-Rybska, J., Fortuna, T., Rutkowska, A. (2014) Quality evaluation of

smoked cooked pork loins offered for retail sales on the Cracow market, Towaroznawcze Problemy

Jakości. Polish Journal of Commodity Science, 4 (41), 67–76.

(MNiSW - 7 p., IF=0, udział: 10 %)

Mój udział polegał na wykonaniu części obliczeń statystycznych.

[B10] Rutkowska, A. (2013) Statistical methods for trend investigation in hydrological non-seasonal

series, Acta Scientarum Polonorum, 12 (4), 85–94.

(MNiSW - 5 p., IF=0, udział: 100%)

[B11] Rutkowska, A., Banasik, K., Kohnová, S., Karabová, B. (2013) Investigation of the Curve

Number method’s properties, International conference: Catchment processes in regional hydrology:

experiments, modeling and predictions in Carpathian drainage basins, Sopron, Hungary, October

2013.

(MNiSW - 0 p., IF=0, udział: 25%)

Mój udział polegał na współuczestnictwie w opracowaniu koncepcji badań, wykonaniu obliczeń i

opracowaniu wyników.

[B12] Rutkowska, A., Ptak, M. (2012) On certain stationarity tests for hydrologic series, Studia

Geotechnica et Mechanica, Vol. XXXIV, 1, 51–63.
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(MNiSW - 5 p., IF=0, udział: 70%)

Mój udział polegał na współuczestnictwie w opracowaniu koncepcji badań, wykonaniu analizy

statystycznej, opracowaniu wyników i redakcji tekstu.

[B13] Satora, S., Rutkowska, A. (2008) Diversification of main ion concentration in underground

waters based on distribution type, Environment Protection Engineering 3/2008, 93–101.

(MNiSW - 6 p., IF=0, udział: 50%)

Mój udział polegał na wykonaniu analizy statystycznej.

[B14] Satora, S., Rutkowska, A. (2008) Wpływ rozkładów wybranych jonów wód podziemnych wo-

jewództwa małopolskiego na skrócone formy przedstawiania ich chemizmu, Przemysł Chemiczny,

87 (5), 569–572.

(MNiSW - 15 p., IF=0.254, udział: 50%)

Mój udział polegał na wykonaniu analizy statystycznej.

Przed doktoratem:

[C1] Filipowicz, B., Rutkowska, A. (2001) Charakterystyki systemu M/Wk/1, Elektronika i Elektro-

technika, półrocznik AGH, Ucz. Wyd. Nauk.-Dydakt., 20 (1), 14–21.

(MNiSW - 0.5p, IF=0, udział: 70%).

Mój udział polegał na współopracowaniu koncepcji badań, wykonaniu obliczeń, sformułowaniu

wniosków i redakcji tekstu.

[C2] Ptak, M., Rutkowska, A., Sowa, A. (1995) On the inverse of two variable power series, Appli-

cationes Mathematicae, 38, 97–110.

(MNiSW - 3p., IF=0, udział: 30%).

Mój udział polegał na współuczestnictwie w sformułowaniu problemu, wykonaniu części obliczeń

i sformułowaniu wnioskw.

[C3] Ptak, M., Rutkowska, A., Sowa, A. (1994) Szeregi odwrotne a odwzorowanie Gaussa-Krügera,

Zeszyty Naukowe AR.

(MNiSW - 0.5p., IF=0, udział wnioskującego: 30%).

Mój udział polegał na współuczestnictwie w sformułowaniu problemu, wykonaniu części obliczeń

i sformułowaniu wniosków.

[C4] Ptak, M., Rutkowska, A., Szczurek, J. (1992) A note on inverses of power series, Journal of

Computational and Applied Mathematics, 39, 95–101.

(MNiSW - brak klasyfikacji, IF=0.320, udział wnioskującego: 30%).

Mój udział polegał na współuczestnictwie w sformułowaniu problemu, wykonaniu części obliczeń

i sformułowaniu wniosków.
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4.1.1 Opracowania nieopublikowane

Poniżej przedstawiono tytuły nieopublikowanych opracowań autorstwa habilitanta, które powstały w ra-

mach współpracy z innymi naukowcami.

[D1] Zastosowanie analizy dyskryminacji do określania typów siedliskowych lasu, rok 2008.

[D2] The power of the MK test in a model with autocorrelation; the Monte Carlo simulation study, rok

2015.

4.2 Krótkie przedstawienie wyników pozostałych publikacji

Moja aktywność naukowa obejmowała różne zagadnienia z zakresu zastosowań matematyki. Główne

wyniki uzyskane po doktoracie dotyczą tematów związanych z dyscypliną ochrona i kształtowania śro-

dowiska.

4.2.1 Główne wyniki po doktoracie

Jednym z tematów badawczych był model opad-odpływ NRCS-CN (Natural Resources Conservation

Conservation Service – Curve Number). W publikacjach [B4, B6] analizie poddano parametr CN

(Curve Number) charakteryzujący zdolności retencyjne zlewni. Parametr był badany w małej zlewni

nizinnej rzeki Zagożdżonki oraz w 10 słowackich i polskich zlewniach karpackich. Przy pomocy modelu

NRCS-CN można transformować opad w odpływ powierzchniowy (inaczej: opad efektywny). Parametr

CN , według założeń twórców metody, przyjmuje wartości z przedziału [1, 100], przy czym wartości

CN = 1 oraz CN = 100 odpowiadają odpowiednio sytuacjom, gdy całkowity opad jest przepusz-

czany przez powierzchnię zlewni oraz gdy całkowity opad jest transformowany w odpływ. CN zależy

od właściwości pokrycia zlewni oraz właściwości infiltracyjnych gruntu, w tym także stanu jej wilgot-

ności przed wystąpieniem epizodu opadowego. Stan pokrycia zlewni obejmuje rodzaj pokrycia oraz

formę zagospodarowania terenu. Model został opracowany dla niewielkich zlewni rolniczych USA, a

wartości parametru CN odpowiadające różnym warunkom infiltracyjnym zostały stablicowane [3, 36].

Uwzględniane są trzy poziomy wilgotności gleby przed wystąpieniem opadu (AMC - Antecedent Mo-

isture Condition lub ARC - Antecedent Runoff Condition) CN(I), CN(II), CN(III). Są one obliczane

z gotowych wzorów, według propozycji Hawkinsa [36] lub obliczane z 10% i 90% kwantyli rozkładu

parametru retencji S, według propozycji Hjelmfelta [13]. W pracach [B4, B6] sprawdzono, że odpo-

wiadają one 10% i 90% kwantylom rozkładu CN . W praktyce najczęściej stosowane są wzory Hawkinsa,

gdyż stosowanie metody Hjelmfelta jest utrudnione ze względu na nieznajomość rozkładu CN . Obecnie,

ze względu na swoja prostotę, model jest wykorzystywany także w zlewniach o bardzo zróżnicowanym

charakterze. Problemem, który pojawia się przy stosowaniu modelu NRCS-CN jest rozbieżność między

wartością obserwowaną a obliczoną odpływu powierzchniowego, którą można przypisać zmieniającym
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się wartościom parametru CN . Przykładem są zlewnie o wysokim poziomie lesistości lub zlewnie zur-

banizowane ([25, 5]). Można uznać więc, że jeśli dla pewnej zlewni (lub jej fragmentu), stosujemy model

NRCS-CN, to parametr CN nie jest stały, lecz podlega zmienności. Jeśli dysponujemy starannie wyse-

lekcjonowaną próbą złożoną z wartości opadu i powodowanego przez niego odpływu podczas różnych,

niezależnych epizodów opad-odpływ, to możemy, używając wzorów modelu NRCS-CN, wyznaczyć em-

piryczne wartości CN , a następnie określić zakres i charakter jego zmienności. Jeśli przyjęta wartość

parametru CN z tabel jest niższa, niż empiryczna, to oznacza to, że wielkość odpływu obliczona z

modelu będzie zaniżona w stosunku do obserwowanej, a jeśli jest ona wyższa, niż empiryczna, to pro-

wadzi to do zawyżenia wielkości odpływu. Poznanie zmienności parametru CN ma więc duże znaczenie

przy szacowaniu przepływu, a co za tym idzie przy wymiarowaniu konstrukcji hydrotechnicznych. W

publikacjach [B4] oraz [B6] dokonano estymacji rozkładu parametru CN i wyznaczono jego wartości

asymptotyczne (dla dużych wartości opadu) [3, 4]. Zaobserwowano znaczny rozrzut empirycznych war-

tości CN w większości zlewni. Wykazano, że zarówno w zlewniach karpackich jak i w zlewni nizinnej,

dla niewielkich i średnich opadów, stablicowane wartości parametru CN są znacznie niższe, niż empi-

ryczne. Zaobserwowano także, że wartości CN(I) obliczone ze wzorów Hawkinsa są o wiele niższe niż

te obliczone według metody Hjelmfelta. Może to prowadzić do znaczącego zaniżenia wielkości odpływu.

Tematyka związana z modelem NRCS-CN była kontynuowana w publikacji [B5]. Sprawdzono uży-

teczność następujących modeli będących modyfikacją modelu: Mishra-Singh, w którym wprowadzono

parametr opisujący wilgotność przed opadem, Sahu-Mishra-Eldho (SME), w którym dodatkowo uzależ-

niono stratę początkową od tego parametru, Sahu 1-p i Sahu 3-p, w których wprowadzono poprawkę na

ciągłość opadu efektywnego oraz przepływu bazowego, a także modelu Qbase, w którym uwzględniono

właściwości wilgotnościowe gruntu pochodzące od przepływu bazowego. Wykazano, że w zlewni rzeki

Kamienica najlepszą jakość posiadały modele SME oraz Sahu 3-p.

Publikacja [B2] dotyczyła zagadnień związanych z wpływem jaki mogą mieć zmiany klimatu na

opady w regionie Jeziora Wiktoria we wschodniej Afryce. Wykorzystano przeskalowanie statystyczne

(statistical downscaling) wyników zastosowania modelu ogólnej cyrkulacji atmosfery (General Circula-

tion Model, GCM) do mniejszych obszarów. Zastosowano metodę Delta oraz metody opartej na per-

turbacji kwantyli. Stwierdzono, że zastosowanie metody CMIP5 zamiast CMIP3 (Coupled Model Inter-

comparison Project) skutkuje zmniejszeniem niepewności oceny sumy opadów oraz kwantyli opadu we

wszystkich rozważanych skalach czasowych: miesięcznej, sezonowej i rocznej. Projekcja na okresy po

roku 2050 oraz po roku 2090 wskazała na wzrost sumy opadów w porze deszczowej i jej spadek w

porze suchej oraz zbyt niskie oszacowanie przez model kwantyli o okresie powtarzalności 2.5, 5 i 10

lat. Uzyskane wyniki mają znaczenie w ocenie przyszłych warunków hydrologicznych w regionie Jeziora

Wiktoria.

Jak przedstawiono w omówieniu publikacji [A3, A1, A2] w rozdziale 3.5, moje zainteresowania

naukowe w dużej części poświecone były problemom związanym z estymacją przepływów maksymal-
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nych prawdopodobnych przy użyciu maksimów rocznych albo przepływów powyżej progu odcięcia.

W pierwszym przypadku można przyjąć rozkład GEV (uogólniony wartości ekstremalnych) za teo-

retyczny rozkład maksimów rocznych. W drugim przypadku zaś, przy odpowiednio wysokim progu,

teoretycznym rozkładem jest rozkład uogólniony Pareto (GP), przy czym parametry kształtu obu tych

rozkładów są takie same. Parametr kształtu γ odpowiada za kształt ogona rozkładu, gdyż jest on równy

zero dla lekkoogonowego rozkładu wykładniczego, a większy od zera dla rozkładu o ciężkim prawym

ogonie. Własność ta ma bezpośrednie przełożenie na wartości estymatorów, gdyż przepływ o pewnym

ustalonym prawdopodobieństwa przewyższenia obliczony z rozkładu lekkoogonowego jest mniejszy od

przepływu o tym samym prawdopodobieństwie przewyższenia obliczony z rozkładu ciężkoogonowego.

W pracy [B7] omówiono problem odróżnienia przypadku γ = 0 od γ > 0 przy pomocy testów staty-

stycznych [6, 27]. Parametry rozkładów teoretycznych estymowano metodą największej wiarogodności.

Procedura estymacji w przypadku metody POT była wieloetapowa (zapewnienie niezależności przepły-

wów, liniowości średniego wezbrania ponad próg jako funkcji poziomu odcięcia, stabilizacji estymatora

parametru kształtu dla wzrastającego poziomu odcięcia, zgodności liczby przekroczeń progu z rozkła-

dem Poissona). Materiałem badawczym były przepływy w rzece nizinnej (Zagożdżonka/Płachty Stare)

oraz w rzece górskiej (Dunajec/Nowy Targ Kowaniec). Wyniki pracy [B7] wskazały, że γ > 0 dla

Zagożdżonki oraz γ = 0 dla Dunajca.

W publikacji [B8] dokonano oceny wrażliwości syntetycznego hydrogramu jednostkowego (SUH)

na zmiany parametrów. Wykorzystano dwa zdarzenia opad-odpływ górskiej rzeki Jasiołka. Zastoso-

wano metodę konstrukcji SUH przy pomocy funkcji gęstości prawdopodobieństwa dwuparametrowych

rozkładów Weibulla oraz beta. Przy estymacji parametrów rozkładu skorzystano z metody, w której

uwzględniane są dwie najważniejsze wielkości związane z hydrogramem jednostkowym: wartość maksy-

malną SUH oraz czas od początku wezbrania do jej osiągnięcia. Do analizy wrażliwości wykorzystano

rachunek różniczkowy oraz obliczenia numeryczne. Wyniki wskazały, że model Weibull SUH jest bar-

dziej wrażliwy niż model beta SUH jeśli chodzi o wpływ parametrów rozkładu na wartość maksymalną

SUH oraz że oba modele wykazują podobną wrażliwość jeśli chodzi o wpływ parametrów na czas do

osiągnięcia piku.

Publikacje [B10, B12] należą do grupy publikacji, w których zajmowałam się problematyką stacjo-

narności przepływów. W publikacji [B12] badano przepływy w dwóch rzekach polskich: Nida, Dunajec

i jednej z USA: Red River. Stosowano testy statystyczne, które służą do weryfikacji hipotezy, że szereg

czasowy jest słabo stacjonarny, a mianowicie testy Dickeya-Fullera pierwiastka jednostkowego oraz te-

sty stacjonarności Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin i Leybourne and McCabe. Uwzględniono trend

oraz różne rodzaje różnicowania szeregu. Na uwagę zasługuje wykazana niestacjonarność przepływów

maksymalnych rocznych na rzece Nidzie, co może być rezultatem antropopresji. Przedmiotem analizy

w pracy [B10] były natomiast metody wykrywania trendu w niesezonowych szeregach hydrologicz-

nych. Przedyskutowano oraz zaprezentowano kilka metod statystycznych takich jak: test t, test Manna-
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Kendalla z poprawką na autokorelację oraz metoda Theila-Sena wraz z testem istotności opartym na

metodzie bootstrap. W artykule zwrócono uwagę na konieczność stosowania poprawki na autokorelację,

w przypadku gdy zmienne wchodzące w skład szeregu nie są niezależne, gdyż nieuwzględnienie jej może

prowadzić do zbyt częstego odrzucania prawdziwej hipotezy zerowej.

Moja aktywność naukowa obejmuje także zagadnienia związane z modelowaniem zmienności struk-

tury użytkowania gruntów. Jej wynikiem jest publikacja [B1], w której badano zmienność struktury

użytkowania gruntów rolnych, zalesionych, zurbanizowanych oraz nieużytków w województwie małopol-

skim w latach 2002-2015. Przy pomocy testu Manna-Kendalla z poprawką na autokorelację wykazano,

że wszystkie cztery powierzchnie wykazują trend: powierzchnie rolne trend malejący, a pozostałe trend

rosnący. Ze względu na stosunkowo krótki ciąg danych, aby przekonać się, że wyniki testu są miarodajne,

w artykule wyznaczono moc testu Manna-Kendalla przy pomocy symulacji Monte Carlo. Wyznaczono

także funkcje regresji przedstawiające monotoniczną zależność powierzchni od czasu oraz wykazano, że

reszty mają rozkład normalny. Wyniki mają znaczenie w ocenie wpływu zmian struktury użytkowa-

nia gruntów na środowisko oraz w zrównoważonym gospodarowaniu gruntami. Inne badania dotyczyły

związku między zmiennymi społeczno-gospodarczymi a liczbą odnawialnych źródeł energii w woje-

wództwie świętokrzyskim. W publikacji [B3] analizie poddano następujące zmienne: moc oraz liczbę

elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, elektrowni na biomasę i biogazowni oraz 14 zmiennych

społeczno-gospodarczych, np. powierzchnia powiatu, powierzchnia użytków rolnych, stopa bezrobocia,

dochód na 1 mieszkańca. Wykorzystując współczynnik korelacji rang Spearmana wykryto, że istnieje

ujemna korelacja między dochodem na 1 mieszkańca a liczbą odnawialnych źródeł energii oraz ujemna

korelacja między dochodem na 1 mieszkańca a liczbą elektrowni wodnych. Uprawnia to do sformuło-

wania wniosku, że bogatsze powiaty mniej chętnie inwestowały w odnawialne źródła energii na swoim

obszarze niż mniej zamożne.

4.2.2 Pozostałe wyniki po doktoracie oraz wyniki przed doktoratem

W pracy [B9] podjęto badania z zakresu technologii żywności. Badano różnice składu, parametrów

fizyko-chemicznych oraz sensorycznych polędwic wędzonych, parzonych dostępnych w sprzedaży de-

talicznej. Badano zawartość wody, chlorku sodu, wskaźnik Federa, stopień koncentracji soli, a także

wyróżniki smaku i zapachu. Wykonano analizę profilową tekstury określając twardość, sprężystość, ko-

hezję i żujność. Zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji z testem Tukeya, analizę skupień (me-

toda Warda) i analizę składowych głównych, a następnie określono deskryptory dominujące w każdym

skupieniu. Ostatecznie dokonano podziału polędwic na 4 grupy ze względu na wyróżniki smakowo-

zapachowe.

W ramach przygotowania rozprawy doktorskiej zajmowałam się zagadnieniami związanymi z teo-

rią masowej obsługi (obszar nauk technicznych, dyscyplina automatyka i robotyka). Głównym celem

doktoratu była charakteryzacja systemów i sieci kolejkowych z poissonowskim strumieniem zgłoszeń
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i w których czas pracy serwera (-ów) podlega rozkładowi Weibulla. Rozkład Weibulla służy do opisu

pracy urządzenia, dla którego intensywność awarii jest jest funkcją rosnącą, malejącą lub stałą w czasie.

Rozważono różne regulaminy kolejki oraz różne rodzaje systemów i sieci. Dokonano także porównań

z markowskimi systemami i sieciami (tj. o czasie pracy mającym rozkład wykładniczy). Stosowano

metody analityczne, a jeśli wiązało się to ze zbyt dużą złożonością obliczeniową, sięgano po metody

aproksymacyjne (aproksymacja rozkładem Coxa, aproksymacja dyfuzyjna) lub symulacyjne (Monte

Carlo). Główne wyniki pracy doktorskiej to: (i) wyznaczenie postaci analitycznej wszystkich momentów

zmiennej opisującej międzyczasy w procesie wyjściowym z systemu M/Wk/1 (oznacza to poissonowski

strumień zgłoszeń i jeden serwer z czasem obsługi o rozkładzie Weibulla), (ii) obliczenie optymalnych

wartości parametru kształtu rozkładu Weibulla, przy którym takie charakterystyki systemu jak: średnia

długość kolejki, średnia liczba zgłoszeń w systemie, średni czas oczekiwania w kolejce oraz średni czas

oczekiwania w systemie osiągają minima, (iii) wykazanie, że wyniki uzyskane z aproksymacji dyfuzyj-

nej zastosowanej do drugiego serwera Weibulla w połączeniu szeregowym pokrywają szerokie spektrum

wyników uzyskanych z innych metod aproksymacji, (iv) znalezienie zależności między różnymi cha-

rakterystykami sieci a parametrem kształtu rozkładu czasu pracy serwera. Wyniki pracy doktorskiej

zostały częściowo opublikowane w pracy [C1].

Na początku mojej pracy naukowej zajmowałam się problemem znalezienia odwzorowania od-

wrotnego do odwzorowania Gaussa-Krűgera, które przekształca elipsoidę obrotową na płaszczyznę.

Odwzorowanie to jest stosowane w obliczeniach geodezyjnych. Rezultatem tych badań są publikacje

[C2, C3, C4].

4.3 Staże zagraniczne

Odbyłam następujące staże zagraniczne:

• 12.11.2012 – 01.12.2012, Department of Land and Water Resources Management, Slovak Uni-

versity of Technology, Bratislava, Słowacja. Opiekun stażu: assoc. prof. Silvia Kohnová. Temat

badawczy: Probabilistic properties of the Curve Number. Staż w ramach European Cooperation in

Science and Technology (COST) Action ”European procedures for flood frequency estimation”,

• 13.10.2014 – 12.11.2014, Hydraulics Section, Department of Civil Engineering, KU Leuven, Kaste-

elpark Arenberg 40, 3001 Leuven, Belgia. Opiekun stażu: prof. Patrick Willems. Tematy badaw-

cze: a) Przepływy maksymalne prawdopodobne – metoda POT, b) Oscylacje kwantyli przepływów

maksymalnych.

4.4 Promotor pomocniczy

Jestem promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr inż. Tomasza Noszczyka otwartym 20

kwietnia 2016 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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w dyscyplinie geodezja i kartografia (Uchwała Rady Wydziału ISiG nr 43/2016).

Proponowany tytuł pracy doktorskiej: Modelowanie zmian użytkowania gruntów,

promotor: dr hab. J. Hernik.

4.5 Współpraca naukowa

Na poniższej liście przedstawieni zostali naukowcy, z którymi współpracowałam, a także nazwy ich

instytucji. Podane są też numery publikacji będące wynikiem współpracy.

1. Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Słowacja, prof. S. Kohnová, dr B. Karabová, prof.

J. Szolgay,

publikacje [A2, B4, B6, B11],

2. Katholieke Universiteit te Leuven, Belgia, prof. P. Willems, MSc Ch. Onyutha,

publikacje [A1, A3, B2] oraz nieopublikowane opracowanie [D2]

3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik,

publikacje [A4, A2, B4, B6, B7],

4. Uniwersytet Wrocławski, dr hab. T. Niedzielski, prof. Uwr, publikacja [A3],

5. Uniwersytet Jagielloński, dr hab. M Żelazny, publikacja [A2],

6. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, dr M. Łyp, publikacja [A2]

7. Akademia Górniczo-Hutnicza, prof. B. Filipowicz, publikacja [C1]

8. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. M. Ptak, dr W. Młocek, dr hab. inż. A. Wałęga, dr hab. inż. J. Hernik, mgr inż. T. Noszczyk,

prof. W. Kosek, dr hab. inż. A. Policht-Latawiec, dr Maria Zbylut-Górska, prof. S. Satora, śp.

prof. A. Sowa, śp. dr inż. J. Szczurek,

publikacje [C2, C3, C4, A1, B1, B3, B5, B8, B12, B13, B14]

9. Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr inż. E. Muter, dr inż. T. Wanic, prof. S. Brożek, dr inż. M. Zwydak, dr inż. J. Lasota, poster na

konferencji Biologia i Ekologia Roślin Drzewiastych, Kórnik - Poznań 2013 oraz nieopublikowane

opracowanie [D1].

W maju 2013 zorganizowałam na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji gościnny wykład prof.

Neyko Neykova z National Institute of Meteorology and Hydrology, Bulgarian Academy of Sciences.

Na wykładzie przedstawiono model stochastyczny dotyczący opadu.

W grudniu 2010 zorganizowałam w Katedrze Zastosowań Matematyki gościnny wykład dr. Deven-

dra Amatya, hydrologa z Forest Service, Santee Experimental Forest, USA, podczas jego pobytu na
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Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR. Wykład dotyczył modeli hydrologicznych używanych

przez Forest Service Santee Experimental Forest, USA.

4.6 Udział w projektach badawczych

Uczestniczyłam w następujących projektach:

• European Cooperation in Science and Technology (COST) Action European procedures for flood

frequency estimation ESSEM COST Action ES0901, 2010-2014. Do projektu przystąpiłam w roku

2012.

• Projekt Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowa-

nego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2013-2014. Do projektu przystąpiłam

w roku 2014.

• Projekt pt. Ocena niepewności w modelowaniu opad-odpływ; Korea, Polska i Słowacja , akronim

EURRO – KPS, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2012-2014. Do projektu przystąpiłam

w roku 2014.

• Projekt pt. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denuda-

cję zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich K/KDU/000254, 2015-2016. Do

projektu przystąpiłam w roku 2015.

• COST action CA 15113 Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams

okres: 2015 - obecnie. Do projektu przystąpiłam w roku 2015.

4.7 Konferencje naukowe

Wygłosiłam referaty lub przedstawiłam postery na następujących konferencjach międzynarodo-

wych:

• World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Praha, wrzesień 2016. Organizator: WMESS.

Poster: Relation between design floods based on daily maxima and daily means: use of the Peak

Over Threshold Approach in the Upper Nysa Kłodzka Basin (SW Poland).

• 22nd Cartographic School: Geoinformatics and Atmospheric Science, Wałbrzych-Książ, Poland,

maj 2014. Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środo-

wiska, Zakład Geoinformatyki i Kartografii.

Referat: Regional L-moment based Flood Frequency Analysis in the Polish and Slovakian Carpa-

thian Mountain Catchments.
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• European Symposium on Flood Frequency Estimation and Implications for Risk Management,

COST Action ES0901, Potsdam, marzec 2014. Organizator: COST.

Poster: Estimating T-year floods for a small lowland river in Poland with various hydrological

records.

• The EGU General Assembly, Wiedeń, kwiecień 2013. Organizator: European Geosciences Union.

Poster: Probabilistic properties of the Curve Number.

• 6th International Conference on Water Resources and Environment Research, Koblenz, czerwiec

2013. Organizator: Federal Institute of Hydrology, Germany.

Referat: Statistical methods for the detection of the step trend in hydrological time series.

• Conference of COST Action ES0901, Warszawa, czerwiec 2013. Organizator: COST.

Referat: Probabilistic Properties of the Curve Number in the Zagożdżonka Watershed.

• Conference in Applied Mathematics, Sozopol, Bulgaria, czerwiec 2003.

Organizator: Bulgarian Academy of Sciences.

Referat: Systems with Weibull server.

Wygłosiłam także referat w ramach cyklu wykładów organizowanych przez Komisję Zastosowań

Matematyki Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego pt. Przepływy maksy-

malne prawdopodobne w zlewni Górnej Wisły w aspekcie regionalizacji, metoda L-momentów. Kraków,

kwiecień 2015.

Wygłosiłam referaty na następujących konferencjach krajowych:

• XLIV Szkoła „Współczesne zagadnienia hydrologii”, maj 2016 Jabłonna. Organizator: Stowarzy-

szenie Hydrologów Polskich, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB.

Referat: Przepływy maksymalne prawdopodobne w dorzeczu Górnej Wisły, podejście regionalne

metodą L-momentów.

• II Krajowy Kongres Hydrologiczny, wrzesień 2014 Warszawa. Organizatorzy: Stowarzyszenie Hy-

drologów Polskich, Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Gospo-

darstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska).

Referat: Parametr kształtu rozkładów GEV i GP przepływów maksymalnych rocznych oraz powyżej

progu odcięcia - analiza statystyczna.

• XLIV Seminarium Zastosowań Matematyki, wrzesień 2014 Kobyla Góra. Organizator: Katedra

Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Referat: Przepływy maksymalne prawdopodobne w zlewni Górnej Wisły w aspekcie regionalizacji,

metoda L-momentów.
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• XLI Szkoła Szkoła „Współczesne zagadnienia hydrologii”, maj 2013 Mądralin. Organizator: Sto-

warzyszenie Hydrologów Polskich, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB.

Referat: Własności testu Coxa-Stuarta na wykrywanie trendu w szeregu hydrologicznym.

• II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Modelowanie Procesów Hydrologicznych, październik

2011 Wrocław. Organizatorzy: m.in. Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, Komitet

Gospodarki Wodnej PAN, RZGW we Wrocławiu, IMGW we Wrocławiu i inni

Referat: O pewnych testach na stacjonarność dla szeregów hydrologicznych.

Byłam także współautorem następujących prezentacji przedstawionych na konferencjach międzyna-

rodowych:

• European Geoscience Union General Assembly 2016, Wiedeń,

Tytuł: Correlation and coherence analysis between sea surface temperature and altimetric sea level

anomaly data,

Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-6112, 2016, autorzy: M. Zbylut-Górska, W.

Kosek, A. Wnęk, W. Młocek, A. Rutkowska, W. Popiński, T. Niedzielski.

• European Geoscience Union General Assembly 2014, Wiedeń,

Tytuł: Influence of Curve Number variation on peak discharge of a small catchment,

Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-4616-2, 2014, autorzy: K. Banasik, L. Hejduk,

J. Banasik, A. Rutkowska.

• Biologia i Ekologia Roślin Drzewiastych, Kórnik - Poznań 2013,

Tytuł: Wpływ zarośli olszy zielonej (Pulmonario - Alnetum viridis) w Bieszczadach na dostępność

azotu w glebach.

Autorzy: T. Wanic, E. Muter, A. Rutkowska.

• International Conference Catchment processes in regional hydrology: experiments, modeling and

predictions in Carpathian drainage basins, Sopron, Hungary, October 2013

Tytuł: Investigation of the Curve Number method’s properties,

autorzy: A. Rutkowska, S. Kohnová, K. Banasik, B. Karabová.

4.8 Recenzje artykułów

Wykonałam sześć recenzji do następujących czasopism: Water (2014), Journal of Hydrology and Hy-

draulics (2014 i 2016), Acta Geophysica (2014 i 2016), Statistical Methods and Applications (2016).

Wszystkie te czasopisma znajdują się na liście JCR.
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4.9 Nagrody

Otrzymałam Nagrodę Rektora Uniwersytetu Rolniczego III stopnia za działalność naukową (za rok

2014).
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Dodatek

Dodatek sporządzono na podstawie następujących pozycji literatury: [29, 39, 40].

1. (definicja) Procesem stochastycznym na przestrzeni probabilistycznej (Ω,F, P ) o wartościach w

R nazywamy indeksowaną rodzinę {Xt}t∈T zmiennych losowych o wartościach w R określonych na

(Ω,F, P ), gdzie T jest zbiorem indeksów. Zazwyczaj T jest czasem. Jeśli T = {i ·∆t, i = 1, 2, ...}, to

proces stochastyczny nazywamy szeregiem czasowym.

2. (definicja) Szereg czasowy {Xt}t∈T , nazywamy ściśle stacjonarnym (stacjonarnym w ścisłym

sensie), jeśli dla dowolnego n ∈ N oraz dowolnego h ∈ Z łączny rozkład zmiennej (Xt1+h, Xt2+h, ..., Xtn+h)

nie zależy od h.

Interpretacja: Własności zmiennych losowych szeregu nie zmieniają się w czasie.

3. (wniosek) Jeśli szereg {Xt}t∈T jest ściśle stacjonarny, to jego funkcja gęstości prawdopodobieństwa

f(x, t) nie zależy od t, tzn. f(x, t) = f(x).

4. (definicja) Szereg czasowy {Xt}t∈T nazywamy słabo stacjonarnym (stacjonarnym w szerszym

sensie), jeśli

E(Xt) = µ = const i cov(Xt1 , Xt2) = R(t1 − t2), (8)
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